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Wszystkich Świętych 
 1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień 
ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych 
z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzi-
li nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzi-
nami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krew-
nych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cie-
szą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym 
wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze 
na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam 
również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. 

Kształtowanie się uroczystości 
W początkach chrześcijaństwa, w obawie przed bałwochwalstwem, nie oddawa-

no czci nikomu ze stworzeń, ani ludziom, ani aniołom. Oddawano cześć jedynie Bogu 
w Trójcy Świętej Jedynemu. W Nowym Testamencie zauważamy pochwałę jaką sam 
Pan Jezus daje św. Janowi Chrzcicielowi, cześć z jaką wyraża się św. Paweł w listach 
do Rzymian i Hebrajczyków o Abrahamie i Melchizedeku. Najpierw przedmiotem kultu 
stała się Najświętsza Maryja Panna, jako Matka Syna Bożego. Zaczęto wznosić ko-
ścioły ku Jej czci, Kościół zaczął ustanawiać święta i układał modlitwy oraz pieśni  
o Matce Bożej. W tym samym czasie zauważamy też kult św. Michała Archanioła. 
Krwawe prześladowania Kościoła w I w. roz-
budziły także kult męczenników. Dzień ich 
zgonu uważano za dzień ich narodzin dla 
nieba. Dlatego już od V w. kult prywatny 
przerodził się w urzędowy, powszechny.  
13 maja 608 r. papież Bonifacy IV, rzymską 
świątynie pogańską, ku czci zwłaszcza nie-
znanych bóstw (Panteon), poświęcił Matce 
Bożej i świętym męczennikom. W VIII w. pa-
pież Grzegorz III w kościele św. Piotra otwo-
rzył kaplicę poświęconą Wszystkim Świę-
tym, nie tylko męczennikom. 



W Anglii pojawiło się święto Wszystkich Świętych w połowie VIII w. obchodzone 1 listo-
pada. Święto poprzedzone było wigilią, a od XV w. otrzymało także oktawę. Reforma  
z 1955 r. usunęła wigilię i oktawę. Natomiast papież Jan XI w 935 r. ustanowił osobne 
święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada. Tak więc uro-
czystość Wszystkich Świętych ma już ponad tysiącletnią tradycję i przypomina nam 
przede wszystkim tych Świętych Pańskich "z każdego narodu i wszystkich pokoleń, lu-
dów i języków" (por. Ap 7, 9), którzy nie mają swoich osobnych wspomnień w roku litur-
gicznym. W ciągu wieków Kościół ubogacił kult świętych. Stawiał im posągi, malował ich 
obrazy, budował ku ich czci świątynie (np. kościół Sióstr Benedyktynek pod wezwaniem 
Wszystkich Świętych w Drohiczynie) i ołtarze, ułożył szereg modlitw i pieśni religijnych 
ku ich czci, jak też ułożył teksty liturgiczne do Mszy św. i kapłańskich pacierzy - Liturgii 
Godzin. Kult Świętych pomnaża cześć Pana Boga. Świętych Pańskich czcimy ze wzglę-
du na Pana Boga, którego oni "reprezentują". Tak więc nie bezpośrednio, lecz pośrednio 
przez nich kierujemy kult ku Panu Bogu. Kościół oddaje cześć świętym w różnym stop-
niu. I tak na pierwszym miejscu stawia Najświętszą Maryję Pannę, następnie świętych: 
Józefa i Jana Chrzciciela, dalej Apostołów, wśród których Święci Piotr i Paweł mają 
uprzywilejowane miejsce. Najwięcej jest świętych lokalnych, którzy odbierają szczególną 
cześć: w zakonie, w narodzie, w państwie czy w diecezji, gdzie się wsławili męczeń-
stwem za wiarę lub niezwykłą cnotą. 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tra-

dycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". To 
wspomnienie wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon (Odylon). 
On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada. Ter-
min ten i sama idea szybko rozprzestrzeniły się we Francji, Anglii, Niemczech, Italii.  
W XIII w. zwyczaj ten w Kościele rzymskim stał się powszechny. W XV w. wytworzył się 
u dominikanów w Wanencji zwyczaj ofiarowania w dniu 2 listopada trzech Mszy św. 
przez jednego kapłana. Papież Benedykt XIV w 1748 r. rozszerzył ten zwyczaj na całą 
Hiszpanię. W 1915 r., podczas I wojny światowej, papież Benedykt XV na prośbę opata - 
prymasa benedyktynów pozwolił kapłanom całego Kościoła odprawić w tym dniu trzy 
Msze św. Jedną w intencji przyjętej od wiernych, drugą w intencji wszystkich wiernych 
zmarłych, a trzecią w intencji papieża. Zwyczaj ten nie jest traktowany jako obowiązek. 
Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi 
więc o których nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej 
sprawiedliwości. Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na soborze  
w Lyonie w 1274 r. i na XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563), w osobnym dekre-
cie o czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł prawdę, że duszom w czyśćcu możemy pomagać. 
Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc w tym 
dniu prośby przed tron Boży. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, ży-
jący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne. Nabożeństwo do dusz 
czyśćcowych było i jest bardzo żywe. Świadczą o tym uroczyście urządzane pogrzeby, 
często zamawiane Msze św. w intencji zmarłych, w Kościele rzymskim powszechne są 
Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. po kolei przez 30 dni). W Polsce istnieje nawet 
zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, założone przez błogosławio-
nego o. Honorata Koźmińskiego - kapucyna.  



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
● Zapraszam na nabożeństwo różańcowe dzisiaj o godz. 1600, w poniedziałek  
o godz. 17.30, we wtorek na ostatnie nabożeństwo różańcowe, a także na róża-
niec za dusze zalecane codziennie do 8 listopada o godz. 1730.  
● Jutro odwiedziny chorych. Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii. 
● Zalecki na Dzień Zaduszny i oktawę przyjmowane są w zakrystii oraz w kancela-
rii parafialnej. 
● W środę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. O godz. 1430 odbędzie się 
na cmentarzu procesja z modlitwami za zmarłych, o godz. 1500 odprawiona zosta-
nie Msza św. w Kaplicy Cmentarnej pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Mszy 
św. wieczornej w tym dniu nie ma.  
● 1 listopada przy wejściach na cmentarz odbędzie się zbiórka pieniędzy do pu-
szek na potrzeby utrzymania cmentarza. „Bóg zapłać” za ofiary. 
● Również w Uroczystość Wszystkich Świętych na godz. 21.00 młodzież naszej 
parafii zaprasza na cmentarz do odśpiewania apelu oraz wspólnej modlitwy za 
zmarłych.  
● W czwartek przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Za-
duszny). O godz. 15.00 na cmentarzu Msza św., o godz. 17.30 w kościele - róża-
niec za dusze zalecane. 
● Odpust zupełny ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące można zyskać od po-
łudnia Uroczystości Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny przez pobożne 
nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz, Wierzę ..., modlitwy w intencjach 
Ojca św., Spowiedź św., przyjęcie Komunii św. i zachowanie wolności od przywią-
zania do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można również uzyskać za nawiedzenie 
cmentarza w dniach 1-8 listopada, połączone z modlitwą, choćby w myśli, za 
zmarłych. Odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. 
● W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota nowego miesiąca. Zapra-
szam do Komunii św. wynagradzającej, a członków Bractwa „Żywego Różańca” na 
Mszę św. w sobotę o godz. 7 00. 
● Spowiedź św. dla dzieci szkolnych w środę o godz. 730, dla młodzieży  
w czwartek o godz. 1700, a dla dorosłych codziennie przed Mszą św.  
● W kancelarii parafialnej można składać ofiary za wodę na cmentarzu i wywóz 
śmieci. Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy już złożyli ofiary na ten cel.  
● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
- Obrazek z modlitwą za dusze w czyśćcu cierpiące do codziennego odmawiania. 
Ponadto w „Gościu…”: 
- Kiedy uchodźca przestaje być uchodźcą, a staje się emigrantem? 
W „Małym Gościu Niedzielnym”: 
• duży dwustronny plakat; 
• o polskiej szkółce piłkarskiej FC Barcelona; 
• jak narysować portret? 
● W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. 
Zbiorą ja przedstawiciele Rady Duszpasterskiej. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 30 października do 5 listopada 2017 r. 

30 X 

Poniedziałek 
Rocznica poświęcenia 

katedry w Katowicach 

g.1730 
g. 1800 

Nabożeństwo różańcowe 
- Za ++ członków Związku Emerytów i Rencistów 

31 X 

Wtorek 
 

g. 700 

 

g. 1730 
g. 1800 

- Za ++ rodziców Oswalda i Julię Orantek, męża Jerzego oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące 
Ostatnie nabożeństwo różańcowe 
- Za + Maksymiliana Krakowskiego w 1. rocznicę śmierci 

1 XI 

Środa 

UROCZY-
STOŚĆ 

WSZYSTKICH  
ŚWIĘTYCH 

g. 700 

g.1000 
 
g.1430 
g.1500 

- Za + Rozalię Wiertelorz w dniu urodzin 
- Za ++ Erwina i Annę Maciejczyk, Antoniego i Jadwigę Cygan 
oraz pokrewieństwo z obu stron 
Procesja na cmentarzu z modlitwami za zmarłych 
Msza św. na cmentarzu 
- Za parafian 

2 XI 

Czwartek 

1 czwartek 

WSP. WSZYSTKICH  

WIERNYCH   

ZMARŁYCH 

g. 700 

 
 
g.1500 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Ku czci Chrystusa - Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
o uświęcenie duchowieństwa, o nowe powołania kapłańskie i za-
konne z naszej parafii oraz za ++ kapłanów - od ofiarodawców 
Msza św. na cmentarzu 
- Za wszystkich wiernych zmarłych 
Różaniec za dusze zalecane (w kościele) 
- W intencji Ojca św. 

3 XI 

Piątek 

I piątek 

Wsp. św. Marcina de 

Torres, zak. 

g. 700 

 

 

 g. 1730 

g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagrodzenie 
za grzechy w intencji emerytów i chorych naszej parafii - od ofiaro-
dawców 
Różaniec za dusze zalecane 
- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci Pierwszoko-
munijne, ich rodziców i chrzestnych 

4 XI 

Sobota 

I sobota 

Wsp. św. Karola Boro-

meuszka, bpa 

g. 700 

 
g. 1730 

g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca Święte-
go za żyjących i ++ członków Bractwa Żywego Różańca  
Różaniec za dusze zalecane 
- Za + Alojzego Topór jako 30-dniowa 

5 XI 

NIEDZIELA 

31 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 

 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za dusze zalecane w dniu zadusznym i podczas oktawy 
- W intencji rocznego dziecka - Mikołaja Hnidiuka, rodziców oraz 
chrzestnych 
Różaniec za dusze zalecane 
- Za ++ rodziców Brunona i Łucję Pucka  
Po Mszy św. chrzest Brajana Musioła 


