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PODZIĘKOWANIE 

 Składam serdeczne podziękowanie za ofiary złożone  

w dniu 1 listopada na potrzeby naszego cmentarza.  

Dziękuję Wolontariuszom  za chętne kwestowanie na ten cel. 

Ksiądz Józef Krakowski 

Proboszcz parafii 

 
    CZYŚCIEC WIDZIANY PRZEZ ŚW. FAUSTYNĘ 

 Ujrzałam Anioła Bożego, który mi kazał pójść za 

sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, 

napełnionym ogniem, a nim całe mnóstwo dusz cierpią-

cych. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku 

dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Mój 

Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapyta-

łam się tych dusz, jakie ich jest największe cierpienie?  

I odpowiedziały mi jednoznacznie, że największym dla 

nich cierpieniem, to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam 

Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze na-

zywają Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochło-

dę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł 

Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego 

więzienia cierpiącego. Usłyszałam głos wewnętrzny, któ-

ry powiedział: Miłosierdzie Moje nie chce tego, ale spra-

wiedliwość każe. Od tej chwili ściśle obcuję z duszami 

cierpiącymi. (Dz 20) 



O wspieraniu tych, którzy na niebo czekają w czyśćcu 
 Obchodzimy Wszystkich Świętych, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 
(Dzień zaduszny), potem trwa jeszcze oktawa Wszystkich Świętych, w której szczegól-
nie modlimy się za zmarłych. Czy to ma sens? Jak zmarłym możemy pomóc? 

Dlaczego wierzymy w czyściec? 
 Gdyby nie istniał czyściec po śmierci nasza dusza wędrowałaby do nieba, albo do 
piekła. Czy „mały” grzesznik zasługuje na piekło? Czy przywiązany do zła mógłby tak 
naprawdę cieszyć się dobrem życia wiecznego? To między innymi powody, dla których 
Kościół wierzy, że  „ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze 
całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą 
po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nie-
ba” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1030). I nazywa ten stan czyśćcem. 
 Nauka o czyśćcu sformułowana została na Soborze Florenckim i Soborze Try-
denckim, a więc już w II tysiącleciu chrześcijaństwa. Opiera się jednak na Piśmie Świę-
tym, w którym mowa jest czy to ogniu oczyszczającym czy o przebaczeniu grzechów 
po śmierci. Nauka o czyśćcu ma jednak przede wszystkim swoje źródło w żydowskiej  
a później także chrześcijańskiej praktyce modlitwy za zmarłych. Jest o niej mowa już  
w starotestamentalnej 2 Księdze Machabejskiej (2 Mch 12, 45). Jeśli modlitwa za zmar-
łych ma mieć jakiś sens, musi coś od niej zależeć; los zmarłych nie może być do końca 
rozstrzygnięty. Wierzymy więc, że swoimi modlitwami możemy pomóc tym zmarłym, 
którzy pewni już swego zbawienia nie osiągnęli jeszcze nieba; tym którzy oczyszczają 
się i wydoskonalają w miłości, aby niebo, którego mają dostąpić, z powodu ich przywią-
zania do grzechu nie było dla nich udręką. 

Jak zyskać odpust za zmarłych? 
Odpust może być zupełny – kiedy darowane zostają wszystkie kary – albo częściowy – 
gdy darowana zostaje tylko ich część. W dniach od 1-8 listopada Kościół umożliwia 
uzyskanie odpustu zupełnego za zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza i modli-
twę za zmarłych. W pozostałe dni roku za ten czyn przewidziany jest jedyne odpust 
cząstkowy. We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada, Dzień Za-
duszny) można też zyskać odpust zupełny za zmarłych za nawiedzenie kościoła albo 
kaplicy i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę. Zawsze też spełnić trzeba także inne 
warunki, pod jakimi zyskuje się odpust zupełny. Są to: 
• stan łaski uświęcające (niekoniecznie zawsze spowiedź) 
• przyjęcie Komunii 
• modlitwa w intencjach, które na każdy miesiąc wyznacza Ojciec święty (nie trzeba 

ich znać, wystarczy wzbudzić taką intencję) 
• wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet lekkiego. 
Ten ostatni warunek zdecydowanie najtrudniej spełnić. Ileż złych słabostek w sobie to-
lerujemy? Chcąc zyskać odpust zupełny musimy jednak powiedzieć im stanowczo 
„nie”. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

● Zapraszam na różaniec za dusze zalecane dziś o godz. 16.30, w tygo-

dniu do środy o godz. 17.30. 

● We wtorek o godz. 18.45 spotkanie dla młodzieży przygotowującej się 

do przyjęcia sakramentu Bierzmowania.  

● W sobotę obchodzić będziemy Święto Niepodległości. Zapraszam na 

Mszę św. w intencji Ojczyzny o godz. 7.00. 

● Rodziny nowo przybyłe do naszej parafii, które chcą przyjąć kolędę, 

proszone są o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

• O Katechizmie Kościoła Katolickiego. 25 lat temu ukazał się jego odno-

wiona wersja. Od tamtego czasu rozszedł się w milionowych nakładach. 

Jest chętnie czytany, bo daje jasne i pewne odpowiedzi na najważniejsze 

życiowe pytania. 

Ponadto w Gościu: 

• o tym, że dobra chrześcijańska modlitwa nie musi być tylko prośbą  

o coś, ale też prośbą przeciwko czemuś, 

• o cichej i niepozornej kobiecie, która wprawiła w zakłopotanie kanadyjski 

sąd i prokuratora. 

● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na renowację kato-

wickiej katedry. Przed kościołem odbywa się zbiórka na Fundację Papie-

ską „Pomoc Kościołowi w potrzebie”. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary. 

 

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 6 do 12 listopada 2017 r. 

6 XI 

Poniedziałek 

g. 1730 

g. 1800 

Różaniec za dusze zalecane 

- Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 

7 XI 

Wtorek 
 

g. 700 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Za ++ członków Bractwa Żywego Różańca oraz czcicieli 

Matki Boskiej Różańcowej i Matki Boskiej Fatimskiej 

Różaniec za dusze zalecane 

- Za ++ rodziców Jana i Mariannę Barczyk oraz Jana Jurkow-

skiego 

8 XI 

Środa 
 

g. 800 

 

g. 1730 

g. 1800 

Msza Św. szkolna  

- Za + Wilhelma Widera w rocznicę śmierci 

Różaniec za dusze zalecane 

- Za + Karola Górecko w dniu urodzin 

9 XI 

Czwartek 

ŚWIĘTO ROCZNICY 

POŚWIĘCENIA  

BAZYLIKI  

LATERAŃSKIEJ 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Za ++ rodziców Wiktora i Mildredę 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

z podziękowaniem za odebrane łaski w ciągu 75 lat życia Łu-

cji Orantek, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie dla 

całej rodziny, szczególnie dla Artura i Dariusza                                                                                

                                                                           Te Deum 

10 XI 

Piątek 
Wsp. św. Leona 
Wlk., pap. i dra 

g. 700 

g. 1800 

- Za dusze w czyśćcu cierpiące 

- W intencji młodzieży 

11 XI 

Sobota 
Wsp. Św. Marcina  

z Tours, bpa 

g. 700 

g. 1800 

- Za Ojczyznę 

- Za + Beatę Klosa w 3. rocznicę śmierci, męża Mariana, po-

krewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

 

12 XI 

NIEDZIELA 

32 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 
DZIEŃ  

SOLIDARNOŚCI 

Z KOŚCIOŁEM 

PRZEŚLADO-

WANYM 

g. 630 

g. 700 

 

g. 1000 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Boskiej 

- Za + Bronisława Sobel w 2. rocznicę śmierci oraz ++ z rodzi-

ny 

- Za ++ rodziców Pawła i Stefanię Fiegler, rodzeństwo i po-

krewieństwo z obu stron 

Nieszpory 

- Za + męża Włodzimierza Majda oraz dusze w czyśćcu cier-

piące 


