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XXXI Niedziela zwykła
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
Hi 19,1.23-27a Ps 27 1 Kor 15,20-24a.25-28 Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a

Na kartach Starego Testamentu, który powstał jako owoc wiary biblijnego Izraela, coraz wyraźniej i pełniej
przewija się nadzieja na życie wieczne. Widać to m.in. w wyznaniu, któremu towarzyszy ogromna radość: „Dlatego się
cieszy moje serce, dusza się raduje, a ciało moje będzie spoczywać z ufnością, bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu” (Ps 16 [17], 9-10).
Te nadzieje wzmogły się w ostatnich stuleciach ery przedchrześcijańskiej, znalazłszy wyraz w Księdze Mądrości.
Jej autor, widząc, że często grzech przesłania prawdziwe wartości, rozważa losy ludzi dobrych i złych, po czym stwierdza, że „dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka” (Mdr 3, 1). Śmierć kładzie kres doczesnej
egzystencji, a zarazem potwierdza sprawiedliwość Boga i Jego nagrodę dla tych, których „znalazł godnymi siebie”.
Psalm śpiewany w liturgii wysławia Boga, który jest „miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę”.
Ponieważ Boża sprawiedliwość idzie w parze z miłosierdziem, „wszyscy, którzy Mu zaufali” i zachowali wierność
w miłości do Niego, „będą przy Nim trwali”.
Nadzieje ludu Bożego wybrania spełniły się w Jezusie Chrystusie, a wśród nich ta najbardziej niezwykła i najradośniejsza – na życie wieczne. Św. Paweł dobitnie podkreśla rozstrzygającą moc zmartwychwstania Jezusa i jego decydujące znaczenie dla ostatecznego losu wierzących: „Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam
i stawi nas przed sobą” (2 Kor 4, 14). Wierzącym w Boga, który objawił siebie w Chrystusie, obce być powinno wszelkie
zwątpienie. W życiu chrześcijanina istnieje też znamienny paradoks. Jest w nim obecny wymiar „jeszcze nie”, bo rzeczywistość obiecana przez Boga pozostaje sprawą przyszłości, lecz zarazem jest obecny wymiar „już”, bo, jak naucza
św. Paweł, „chociaż niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na
dzień”. Biblijnym obrazem życia wiecznego jest dom. W domu każdy czuje się bezpiecznie i u siebie, raduje się obecnością najbliższych i przyjaciół. Życie jest podróżą, która prowadzi nas do domu Ojca, zaś przewodnikiem na tej drodze
jest Jezus Chrystus. „Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!” – powiedział On w mowie pożegnalnej do uczniów,
wygłoszonej podczas Ostatniej Wieczerzy. Towarzysząc nam w życiu doczesnym, Jezus ukazuje perspektywy wieczności i zapewnia, że „w domu Ojca jest mieszkań wiele”. Dzięki temu nasza nadzieja zyskuje nowy fundament i pełniej
uwypukla nowe horyzonty.
Nie jest przypadkiem, że perspektywa życia wiecznego została podkreślona podczas Ostatniej Wieczerzy, w kontekście ustanowienia Eucharystii. To właśnie Eucharystia stanowi pokarm na życie wieczne oraz zadatek nieśmiertelności.
Kształt życia obiecanego nam przez Boga najlepiej znają ci, którzy karmią się Ciałem Pana, już teraz doświadczają
radości z trwania przy Nim i pełni życia, którym On nas obdarza.
Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź
nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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Kancelaria Parafialna czynna od wtorku do piątku
w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730.
Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.
Dar odpustu
Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym,
możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu
cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada
za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie:
“Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.
Więcej możesz przeczytać na stronie internetowej Radia Maryja:
http://www.radiomaryja.pl/kosciol/warunki-odpustu-zupelnego-1-8-listopada/
Kartki na nabożeństwo wypominkowe za zmarłych,
można składać w kancelarii parafialnej, w zakrystii i przy furcie klasztornej.
Nabożeństwo wspominkowe za zmarłych,
będzie odprawiane w listopadzie o godz. 17:30 w poniedziałek, środę, czwartek,
piątek i w niedzielę, o godz. 7:30 we wtorek i w sobotę, z wyjątkiem soboty 1 listopada,
gdy modlimy się za zmarłych na nabożeństwie o godz. 17:30

POWOŁANIE ŚWIECKICH DO ŚWIĘTOŚCI – Św. Jan Paweł II
Kościół jest święty i wszyscy jego członkowie powołani są do świętości. Świeccy uczestniczą w świętości Kościoła jako
pełnoprawni członkowie wspólnoty chrześcijańskiej. To uczestnictwo w świętości Kościoła, które moglibyśmy nazwać ontologicznym, również w przypadku świeckich znajduje swój wyraz w etycznym i osobistym dążeniu do świętości. Ze względu
na tę zdolność i powołanie do świętości wszyscy członkowie Kościoła są równi (por. Ga 3,28).
Stopień osobistej świętości nie zależy od pozycji zajmowanej w społeczeństwie, ani w Kościele, lecz jedynie od tego, w
jakiej mierze człowiek żyje miłością (por. 1 Kor 13). Świecki, przyjmujący wielkodusznie miłość Bożą do swego serca i życia,
jest bardziej święty niż kapłan lub biskup, przyjmujący ją w sposób przeciętny.
Chrześcijańska świętość zakorzeniona jest w przynależności do Chrystusa przez wiarę i chrzest. Ten sakrament leży u
źródeł eklezjalnej komunii w świętości. Wynika to z tekstu Pawłowego: „Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Ef 4,5),
przytoczonego przez Sobór Watykański II, który na jego podstawie mówi o wspólnych cechach, łączących chrześcijan w
Chrystusie i Kościele1. W to uczestnictwo w życiu Chrystusowym przez chrzest wszczepiona jest świętość ontologiczna,
eklezjologiczna oraz etyczna każdego wierzącego, czy to duchownego, czy świeckiego.
Sobór naucza: „Wyznawcy Chrystusa, powołani przez Boga i usprawiedliwieni w Panu Jezusie nie ze względu na swe
uczynki, lecz wedle postanowienia i łaski Bożej, w chrzcie wiary stali się prawdziwie synami Bożymi i uczestnikami natury
Bożej, a przez to rzeczywiście świętymi”. Świętość to przynależność do Boga; ta przynależność urzeczywistnia się w chrzcie,
kiedy Chrystus przyjmuje na własność ludzką istotę, by uczynić ją „uczestnikiem Boskiej natury” (por. 2 P 1,4), która jest
w niej dzięki Wcieleniu. Chrystus staje się w ten sposób prawdziwie, jak powiedziano, „życiem duszy”. Sakramentalne
znamię wyryte w człowieku przez chrzest jest znakiem i węzłem poświęcenia się Bogu. Dlatego Paweł, mówiąc o ochrzczonych, nazywa ich „świętymi”
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Intencje mszalne
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Poniedziałek 3 XI
Flp 2,1-4 Ps 131 Łk 14,12-14
1. + Kazimierz Szostak w 30 dni po śm.
2. Anna, Aleksander Jaśkowscy, Jadwiga Chabka
1. + Kazimierz Szulik w 9 r. śm. rodzice z obojga stron
1. W int. wypominanych 2. + Eugeniusz Lewandowski w 1 r. śm.
3.
Waleria i Józef Kula
1. OCD
Wtorek 4 XI
Flp 2,5-11 Ps 22 Łk 14,15-24
1. + Józef i Emilia, Franciszek, Marianna, Janina
2. + Helena i Adam (rodzice), Zbigniew, Kamila, Damian Gołębiewski, Danuta Waliszewska
1.

+ W int. wypominanych

2.

+ Rodziców i zm. z Rodziny Piechowskich

1. Intencja zbiorowa
1. OCD
Środa 5 XI
Flp 2,12-18 Ps 27 Łk 14,25-33
1. + Leonarda (f), Franciszek, Józef
1. + Stefan Płowski w 30 dni po śm.
1. + Benedykt, rodzice z obojga stron, zm. brat i siostra 2. W int. wypominanych
3. + Zm. z rodzin Czulewiczów: Kazimierz, Michalina; Zabickich: Kazimierz, Stanisława
1. OCD
Czwartek 6 XI
Flp 3,3-8a Ps 105 Łk 15,1-10
1. + Kamila, Helena, Władysława, Franciszekw 51 r. śm., Szczepan
2. Stanisława Rybicka
1. + O łaskę wiary dla Haliny 2. + Halina Hofman w 30 dni po śm., Roman Hofman w 13 r. śm.
1. + W int. wypominanych
2. + Jarosław Skorupski w 30 dni po śm.
3. + Maria Waszczuk – Szarecka z X Róży Różańcowej w 30 dni po śmierci 4. + Jan Gleb
1. W int. kapłanów i o powołania kapłańskie i zakonne
Piątek 7 XI
Flp 3, 17-4,1 Ps 122 Łk 16,1-8
1. + Kazimierz Oman w 2 r. śm., Kazimiera (f) Usik i zm. z rodziny.
1. + Janina, Franciszek, Marianna, Jan, Roman i zm. z rodziny.
1. + Jan Piskorek w 4 r. śm., Róża Piskorek, Maksymilian Szkiler, rodzice, teściowie i zm. z rodziny
1. + W int. wypominanych 2. + Jan Łagoda, Jerzy i Wanda Zwanitaj
1. + OCD
Sobota 8 XI
Flp 4,10-19 Ps 112 Łk 16,9-15
1. + Krystyna Krajewska w 2 r. śm - int. od dzieci
1. + W int. wypominanych
1. W int. o. Generała, o. Prowincjała, zgromadzenia Redemptorystów 2. Dziękczynno – błag. w
80 r. ur. Wandy Kajmer 3. Dziękczynno – błag. w 70 r. ur. Marianny Paczuskiej z prośbą o Boże bł.
1. + Teresa i Stanisław Lekiewiczowie 2. Franciszek i Stanisława Popławscy
1. Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy ludzkości
Niedziela 9 XI
Mdr 6,12–16 Ps 63 1 Tes 4,13–18 Mt 25,1–13
1. + Adaś, Jadwiga i Marian Musielak; Zofia i Włodzimierz Kobryń; Zofia i Kazimierz Bolbot
1. + Klemens, Karolina, Helena, Edward, Wanda, Wacław Jerzy, Paweł, Marianna
1. + Julianna, Franciszek, Michał, Henryka, Franciszek, Józef
2. + Helena Mazur w 2 r. śm.
1. + Janina i Andrzej Urbańscy 2. + Jadwiga, Jan i zm. z rodziny
1. W int. Kingi Ostaszewicz w 18 r. urodzin z prośbą o Boże bł. w nadchodzącym egzaminie, dojrzałości w dalszym dorosłym życiu. 2. Dziękczynno – błag. w 25 r ur. Oli z prośbą o Boże bł. i
zdrowie
1. + Michał Chodorowicz w 1 r. śm., i za zmarłych z rodziców z obojga stron.
2. O Boże bł. i opiekę MBNP dla Zofii i Janusza Balickich w 40 r. Sakramentu Małżeństwa
1. W int. wypominanych
1. OCD
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Ogłoszenia: XXXI Niedziela Zwykła – 02 XI 2014 r.
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5.

6.

7.

Niedziela 02 listopada: (Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych)
Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Mił. Bożego w godzinach 8:00 – 16:00. Msze św.
sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
Godz. 17:30 – nabożeństwo wypominkowe za zmarłych z naszej parafii, którzy odeszli do domu
Ojca od dnia 1 listopada 2013 roku.
Ofiary składane na tacę przeznaczone będą na opłaty wykonanych prace w naszej świątyni.
W poniedziałek 03 listopada: (Dzień powszedni)
Godz. 17:30 wypominki i Msza św. w intencji zmarłych.
We wtorek 04 listopada: (Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa)
Godz. 17:30 nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Nowenna Nieustanna. Prosimy o
składanie do skarbony pod chórem próśb i podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.
W środę 05 listopada: (Uroczystość Rocznicy poświęcenia własnego kościoła )
Msze św. sprawujemy w Sanktuarium o godz. 7:00, 8:00, 18:00. Szczególnie zapraszamy wszystkich
parafian do udziału we Mszy św. o godz. 18:00, niech będzie to nasze wspólne dziękowanie za dar
naszego kościoła i naszej parafii.
Godz. 18:45 – spotkanie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym
W czwartek 06 listopada: (Dzień powszedni; I czwartek miesiąca)
Godz. 18:00 Msza św. o nowe powołania kapłańskie i zakonne, po Mszy św. spotkanie w salce dla
rodziców ministrantów i LSO
Godz. 21:00 Godzina Święta (w kaplicy Miłosierdzia Bożego)
W piątek 07 listopada: (Dzień powszedni. I piątek miesiąca)
Godz. 9:00 – odwiedziny chorych w domach
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa godz. 8:30 i 18:30
Godz. 15:00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
Od godz. 16:00 spowiedź św. dla dzieci, o godz. 16:30 – Msza św.
Godz. 18:45 – spotkanie formacyjne Arcybractwa Honorowej Straży NSPJ
W sobotę 08 listopada: (Dzień powszedni)
Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:00, 11:00, 18:00.
Godz. 7:30 nabożeństwo wypominkowe

Godz. 11:30 nabożeństwo maryjne.
8. W niedzielę 09 listopada: (XXXII Niedziela zwykła. 242 Rocznica Założenia Zgromadzenia Najświętszego
Odkupiciela)
Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
Godz. 17:30 – nabożeństwo wypominkowe za zmarłych.
Zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi w potrzebie.
Nabożeństwo Wypominkowe za zmarłych w listopadzie w naszej parafii odprawiamy:
W niedzielę, poniedziałek, środę, czwartek, piątek o godz. 17:30
We wtorek i w sobotę o godz. 7:30
Pomódlmy się za tych, których Bóg powołał do wieczności:
Zygmunt Łąpieś l. 85 z ul. Płk. Dąbka; Lech Kobryń l. 73 z ul. Cichej; Kamil Skarżyński l. 19 z ul. Fałata; .
Wszystkim Parafianom i Gościom, którzy przebywają na terenie naszej Parafii życzymy
Bożego błogosławieństwa na nowy tydzień.
o. Piotr Wisniewski
Proboszcz
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