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Podziękowanie 

Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi za celebrowanie Mszy św.  

z okazji naszego jubileuszu 50– lecia ślubu, organistom, scholi,  

Członkom Bractwa Żywego Różańca i Zespołu Charytatywnego  

oraz bardzo licznej grupie parafian,  

którzy złożyli nam życzenia i kwiaty  

składają 

Stefania i Alfons Guziel 

 

 

Ze świętością Ci do twarzy! 

 Korzystając z okazji, że zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych, 

chciałam skupić się na tym, o co chodzi w tym dniu: na świętych i świętości. 

 Często słyszymy: “życzę ci zdrowia, bo ono jest najważniejsze!” Ale czy 

tak jest naprawdę? Wydaje mi się, że lepiej człowiekowi umrzeć w chorobie, 

jednocząc się w swoim cierpieniu z Jezusem, ofiarując je w jakiejś intencji, za-

miast żyć 10 lat w zdrowiu, wciąż się od Boga oddalając. Nie twierdzę oczywi-

ście, że zdrowie jest czymś złym, po pro-

stu nie mam przekonania, że życzenie ko-

muś zdrowia jest bezwzględnie pożytecz-

ne. Ale dalej: nawet w tych pobożniejszych 

życzeniach: “błogosławieństwa Bożego” 

czy “opieki Matki Bożej” - czy nie mamy na 

myśli tylko tego, żeby drugiej osobie było 

tu na ziemi dobrze? Oczywiście, te życze-

nia nie są złe - chciałabym to mocno pod-

kreślić - tylko nie rozumiem, dlaczego nie 

życzymy sobie tego, co naprawdę istotne: 

wierności Chrystusowi, świętości?  

 



 “Daleko mi do świętości” - powiedziałoby mi pewnie sporo z Was - “mogę 

się starać, ale nie dam rady nie grzeszyć.” Czy tak? W takim razie mam dla 

Was dobrą wiadomość: nikt nie da rady nie grzeszyć. Święci (czyli ci, co są już  

w niebie z Bogiem), również grzeszyli, a jednak są teraz blisko Pana. Kościół, 

oficjalnie uznając kogoś za błogosławionego czy świętego, daje nam go za wzór 

do naśladowania. I warto go naśladować! Nie wszystkie jednak osoby, które są 

teraz blisko Boga zostały beatyfikowane czy kanonizowane. Ale nawet wśród 

tych, które zostały - część miała dość zawiłą historię życia i epizody, których nie 

warto powielać. 

 Do czego zmierzam? Do tego, że daliśmy sobie wmówić, że świętymi nie 

będziemy. Słyszałam kiedyś taką anegdotę, że pewna siostra zakonna zapytała 

dzieci na katechezie, czy chciałyby po śmierci pójść do nieba. Ku jej zaskocze-

niu odpowiedzi brzmiały raczej “żeby się chociaż na czyściec załapać…”. Sio-

stra zaraz potem powiedziała: “chcecie do czyśćca?! Ale tam jest straszne cier-

pienie… nieba pragnijcie!”. 

 Są tacy święci, do których nie można się “przyczepić”. Na ich czele stoi 

Matka Boża, której błednego postępowania czy grzechów na próżno szukać. 

Św. Dominik Savio, św. Tereska od Dzieciątka Jezus, o. Pio… na tle tych posta-

ci rzeczywiście możemy wyglądać dość blado. ;) Ale w poczet świętych włącze-

ni są także: przestępca Dyzma, celnik Mateusz, Augustyn (rozwiązły heretyk)... 

Cechą wspólną tych osób jest jednak to, że w pewnym momencie swojego ży-

cia (niektórzy dopiero po nawróceniu), pokochali Boga, uznali swoją grzeszność 

i zapragnęli nieba, prosząc o Boże miłosierdzie.  

 Każdy z nas, niezależnie od swojej przeszłości, może zmienić swoje życie, 

przystąpić do sakramentu pokuty, zerwać z grzechem, odpokutować swoje winy 

(warto zyskać dla siebie odpust zupełny, wówczas w przypadku nagłej śmierci 

możemy ominąć czyściec i od razu radować się bliskością Pana) zacząć się 

szczerze modlić, czytać Słowo Boże i wypełniać je… i stać się świętymi!  

To jak będzie? Podejmiesz wyzwanie? Podejmij… ze świętością jest Ci do twa-

rzy!  

PS. W oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych można ofiarować odpust zu-

pełny za dusze w czyśćcu cierpiące. Co to oznacza? Że możemy w tym czasie 

uwolnić 8 dusz cierpiących w czyśćcu, które odtąd będą już przebywały z Pa-

nem twarzą w twarz. Myślę, że to bezcenny dar, jaki możemy ofiarować tym, 

których nie ma już wśród nas.                                                   Dominika Popowicz 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

● Zapraszam na nabożeństwo różańcowe dzisiaj o godz. 1630, w pozostałe dni  
o 17.30, w środę na ostatnie nabożeństwo różańcowe. 
● Jutro odwiedziny chorych. Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii. 
● Zalecki na Dzień Zaduszny i oktawę przyjmowane są w kancelarii 30 października od 
8.00 do 18.00.  
● W czwartek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. O godz. 1430 odbędzie się 
na cmentarzu procesja z modlitwami za zmarłych, o godz. 1500 odprawiona zostanie 
Msza św. w Kaplicy Cmentarnej pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Mszy św. wie-
czornej w tym dniu nie będzie.  
● 1 listopada przy wejściach na cmentarz odbędzie się zbiórka pieniędzy do puszek 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 Zadusz-
ny). O godz. 15.00 na cmentarzu Msza św., o godz. 17.30 w kościele - różaniec za du-
sze zalecane. 
● Odpust zupełny ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące można zyskać od południa 
Uroczystości Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny przez pobożne nawiedze-
nie kościoła, odmówienie Ojcze nasz, Wierzę ..., modlitwy w intencjach Ojca św., Spo-
wiedź św., przyjęcie Komunii św. i zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokol-
wiek 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. Zapraszam 
do Komunii św. wynagradzającej, a członków Bractwa „Żywego Różańca” na Mszę św. 
w sobotę o godz. 7 00. 
● Spowiedź św. dla dzieci,, młodzieży i dorosłych codziennie przed Mszą św.  
● W kancelarii parafialnej można opłacić groby po upływie 20 lat od pogrzebu oraz zło-
żyć ofiary za wodę na cmentarzu i wywóz śmieci. Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy 
już złożyli ofiary na ten cel.  
● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
 o odpustach jako sposobie pomocy tym, którzy zmarli 
Ponadto w „Gościu”: 
 połączenie duchowości ignacjańskiej z surową ascezą w dzikich dolinach polskich  

gór - takich rekolekcji w Polsce jeszcze nie było; 
 dlaczego ojcowie powinni czytać książki dzieciom? 
W „Małym Gościu Niedzielnym”: 
 100 letnia rocznica odzyskania niepodległości, 
 Poznaj stadion PGE od kuchni, 
 Czym się różni flaga od barw narodowych? 
Bezpłatny dodatek: komiks „Skauci Niepodległej”. 
● W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. Zbiorą 
ja przedstawiciele Rady Duszpasterskiej. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary. 
 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 29 października do 4 listopada 2018 r. 

29 X 

Poniedziałek 

 

g.1730 

g. 1800 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Lidię Rother w 1. rocznicę śmierci 

30 X 

Wtorek 
Rocznica poświęcenia 
katedry w Katowicach 

g. 700 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Za ++ Julię, Oswalda, Jerzego, Antoniego oraz Irenę Orantek 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za ++ członków Związku Emerytów i Rencistów 

31 X 

Środa 

 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Za + Stefanię Marek oraz męża Stanisława 

Ostatnie nabożeństwo różańcowe 

- Za + Maksymiliana Krakowskiego w 2. rocznicę śmierci 

1 XI 

Czwartek 

1 czwartek 

UROCZY-
STOŚĆ 

WSZYSTKICH  
ŚWIĘTYCH 

g. 700 

 

 

g.1000 

 

g.1430 

g.1500 

- Ku czci Chrystusa - Najwyższego i Wiecznego Kapłana 

o uświęcenie duchowieństwa, o nowe powołania kapłańskie i za-

konne oraz za ++ kapłanów - od ofiarodawców 

- Za ++ Erwina Maciejczyk w rocznicę śmierci, 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 

Piątek 

I piątek 
WSP. WSZYSTKICH  

WIERNYCH   

ZMARŁYCH 

g. 700 

 

 

g.1500 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagrodzenie 

za grzechy w intencjach emerytów i chorych oraz za dzieci Pierw-

szokomunijne, ich rodziców i chrzestnych 

Msza św. na cmentarzu 

- Za wszystkich wiernych zmarłych 

Różaniec za dusze zalecane (w kościele) 

- W intencji Ojca św. 

3 XI 

Sobota 

I sobota 
Wsp. św. Marcina de 

Porres, zak. 

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 ++ rodziców Gertrudę I Ryszarda Madejski oraz ++ z rodziny 

4 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 

- Za + męża Włodzimierza Majda w dniu urodzin 

Różaniec za dusze zalecane 

- Za + męża Jana Hanke w dniu urodzin, rodziców, rodzeństwo  

i pokrewieństwo z obu stron 


