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1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra- 6. tową w małej grupie wg programu „Radość 11.
iNadzieja”. Kurs rozpocznie się we wtorek,
wione o godz.17.00, a po nim modlić się
20 listopada 2018r. Zapisy i informacje
będziemy za zmarłych polecanych w wypoo kursie są dostępne na parafialnej stronie
minkach rocznych.
internetowej w zakładce Sakramenty 2. W czwartek, 1 listopada, przeżywać
Małżeństwo.
będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele będą sprawo- 7. W sobotę, 10 listopada br. siostra Rafaela
organizuje dla dzieci, młodzieży i dorosłych
wane według następującego porządku:
pielgrzymkę do Sokółki - miejsca cudu
o godz. 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 18.00.
Eucharystycznego. Zaplanowany jest pobyt
Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00.
w synagodze żydowskiej w Tykocinie oraz
Procesja na cmentarz wyruszy z naszego
na Górze Krzyży i w Świętej Wodzie. Są
kościoła zaraz po Mszy św. o godz. 11.30.
jeszcze wolne miejsca. Zapisy u s. Rafaeli
Po procesji, ok. godz. 13.30. zostanie odpraw niedzielę po Mszy św. o 11.30., oraz po 12.
wiona Msza św. na cmentarzu w intencji
różańcu dla dzieci tj. w poniedziałek, wtorek i
zmarłych, polecanych w wypominkach.
w czwartek ok godz. 18,00. Zapraszamy.
3. W dniach od 1 do 8 listopada można 8. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek
codziennie zyskać odpust zupełny za
i I sobota miesiąca. W czwartek, 1 listopada i
pobożne nawiedzenie cmentarza i odmów piątek 2 listopada ze względu na przywienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten
padające w tych dniach uroczystości nie
wolno ofiarować jedynie za zmarłych. Wamożna odprawiać Mszy św. wotywnych.
runkiem podstawowym uzyskania odpustu
W sobotę, 3 listopada, Msza św. wotywna
jest stan łaski uświęcającej.
o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 7.00.,
a zaraz po niej Nabożeństwo Różańcowe.
4. Prosimy o uporządkowanie grobów i naszego cmentarza. Zwracamy się również 9. W pierwszy piątek miesiąca, 2 listopada br.,
po Mszy św. o godz. 18.00. zostanie
z prośbą, aby śmieci z cmentarza składać
odprawione, przed Najświętszym Sakrado przeznaczonych na ten cel kontenerów.
mentem Nabożeństwo Pierwszopiątkowe,
W listopadzie, w sposób szczególny, moprowadzone przez Wspólnotę Odnowy
dlimy się za zmarłych z naszych rodzin,
w Duchu Świętym wraz z Księdzem Opiedlatego przez cały miesiąc o godz. 18.00,
kunem. Zapraszamy wszystkich parafian do
w naszym kościele będzie odprawiana Msza
wspólnej modlitwy. Nabożeństwo Wynagraśw. w intencji zmarłych z naszej parafii i
dzające Bożemu Sercu, odprawiane jest
zmarłych spoczywających na naszym
cyklicznie, w każdy pierwszy piątek
cmentarzu. W zakrystii i kancelarii paramiesiąca.
fialnej przyjmujemy na wypominki i na
10. W zeszłą niedzielę na tacę przeznaczoną na
listopadową Mszę św. za naszych zmarłych.
pomoc misjonarzom, zebraliśmy 9664 PLN.
Wszystkim
ofiarodawcom
składamy
5. Zapraszamy na kurs przedmałżeński dla
serdeczne Bóg zapłać.
narzeczonych prowadzony metodą warszta-
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W przyszłą niedzielę, 4 listopada br. przed
Mszą św. o godz. 18.00. zostaną
wprowadzone do świątyni relikwie św.
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego w latach 1862 – 1895. Za obronę praw Kościoła i Ojczyzny został przez władze carskie
skazany na wygnanie w głąb Rosji, gdzie
spędził 20 lat. Zmarł w Krakowie nie mogąc
wrócić do swojej diecezji. Założyciel
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.
Za kilkanaście dni będziemy przeżywali
100. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Po raz trzeci, w Świątyni
Opatrzności Bożej zostanie zapalona
Świeca Niepodległości, ofiarowana Warszawie w 1867 r. przez papieża Piusa IX,
obdarzonego przez naszych przodków
mianem Defensor Poloniae (obrońca Polski), z życzeniem, by zapalono ją dopiero
wówczas, gdy Polska będzie już wolna.
Zamysłem Centrum Opatrzności Bożej jest,
aby replika Świecy Niepodległości znalazła
się w polskich domach i była zapalona 11
listopada 2018 r. w naszych oknach. Do
Świecy Niepodległości dołączony jest Akt
Dziękczynienia Polski oraz formularz do
wpisania osobistych intencji, które będą
uroczyście złożone przy ołtarzu głównym
Świątyni Opatrzności w dniu 11 listopada
2018 roku podczas Mszy św. o godz. 9.00
i 12.00. Dobrowolny datek za świecę
stanowi cegiełkę na wystrój organizowanego przy Świątyni Opatrzności Muzeum
św. Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia,
a także prace wykończeniowe Świątyni.
Świecę można nabyć przed kościołem.
Dystrybucją zajmuje się Akcja Katolicka.

Październik miesiącem
Różańca Świętego
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L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE

nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się
arcykapłanem, ale (uczynił to) Ten, który
powiedział do Niego: Ty jesteś moim Synem,
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza: 7ak jam Cię dziś zrodził, jak i w innym (miejscu):
PyZL 3DQ :\NU]\NXMFLH UDGRĞQLH QD F]HĞü Tyś jest kapłanem na wieki na wzór
-DNXED ZHVHOFLH VLĊ SLHUZV]\P ZĞUyG Melchizedeka.
QDURGyZ *áRĞFLH Z\FKZDODMFLH L PyZFLH
Oto słowo Boże
3DQ Z\EDZLá VZyM OXG 5HV]WĊ ,]UDHOD 2WR
VSURZDG]ĊLFK]]LHPLSyáQRFQHML]JURPDG]Ċ
LFK ] NUDĔFyZ ]LHPL 6ą ZĞUyG QLFK
QLHZLGRPL L GRWNQLĊFL NDOHFWZHP NRELHWD ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
EU]HPLHQQD ZUD] ] SRáRĪQLFą SRZUDFDMą
2 Tm 1, 10b
ZLHONą JURPDGą 2WR Z\V]OL ] SáDF]HP OHF]
ZĞUyGSRFLHFKLFKSU]\SURZDG]Ċ3U]\ZLRGĊ Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus
LFK GR VWUXPLHQLD ZRG\ UyZQą GURJą ± QLH śmierć zwyciężył,
SRWNQąVLĊQDQLHM-HVWHPERZLHPRMFHPGOD a na życie rzucił światło przez Ewangelię
,]UDHOD D (IUDLP MHVW PRLP V\QHP
SLHUZRURGQ\P.

-U–

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps –

3DQ%yJXF]\QLáZLHONLHU]HF]\GODQDV
Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.
Mówiono wtedy między poganami:
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i ogarnęła nas radość.
Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu. Ci,
którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością
niosąc swoje snopy.

Nabożeństwa różańcowe
w naszej parafii
niedziela o godz.17.00,
dni powszednie 17.30

DRUGIE CZYTANIE

Dzieci zapraszamy
w poniedziałki, wtorki
i czwartki.

Hbr 5, 1–6

od 14.10 do 11.11.2018 r.
Módlmy się za zmarłych członków
kół Żywego Różańca i za dusze
w czyśćcu cierpiące, o niebo dla
tych, którzy na nie oczekują.
Nr 503

S Ł O W A

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Każdy
arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa
ustanawiany w sprawach odnoszą-cych się
do Boga, aby składał dary i ofiary za
grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy
nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega
słabościom. I ze względu na nią powinien jak
za lud, tak i za samego siebie składać ofiary
za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej
godności, lecz tylko ten, kto jest powołany
przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus
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EWANGELIA
Mk 10, 46–52

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:
Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem
wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak,
Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy
drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z
Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, Synu
Dawida, ulituj się nade mną! Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze
głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade
mną! Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go! I
przywołali niewidomego, mówiąc mu: Bądź
dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z
siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do
Jezusa. A Jezus przemówił do niego: Co
chcesz, abym ci uczynił? Powiedział Mu
niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus
mu rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła.
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.
Jednego
Oto słowo Pańskie

W Klimatach:
1 listopada - Uroczystość Wszystkich
Świętych, 2 listopada - Dzień Zaduszny . . . . 2
Pierwsze soboty miesiąca - nowa akcja
organizatorów "Różańca do granic" . . . . . . . . 2
Dlaczego chrześcijanie nie powinni
obchodzić Halloween . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

KOMENTARZ
W ostatnią niedzielę słyszeliśmy prośbę
uczniów Jakuba i Jana skierowaną do
Jezusa, by mogli przebywać w Jego chwale.
Dziś słyszymy prośbę Bartymeusza:
„Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”
W modlitwie Pańskiej prosimy między
innymi: „chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj”.
Modlitwa prośby chyba nam najczęściej
towarzyszy. Rodzi się w nas niejako spontanicznie. Osoby, które rzadko się modlą
mówią, że przynajmniej w czasie trudnych
doświadczeń zanoszą prośby do Boga. Nie
przypadkowo w języku polskim funkcjonuje
wyrażenie: „jak trwoga to do Boga”.
I nie ma w tym nic złego, że prosimy, bo
przecież sam Pan Jezus nas do tego
rodzaju modlitwy zaprasza. Zadbajmy
jedynie, by modlitwa także modlitwa prośby
kształtowała w nas postawę ufnego, Bożego
DZIECKA, które staje przed dobrym,
kochającym OJCEM.
ks. Tomasz Lis

Dobrowolny datek za świecę
niepodległości stanowi cegiełkę
na wystrój organizowanego przy
Świątyni Opatrzności Muzeum
św. Jana Pawła II i Prymasa
Tysiąclecia, a także prace wykończeniowe Świątyni.
Świecę można nabyć przed
kościołem. Dystrybucją zajmuje
się Akcja Katolicka.
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Dlaczego chrześcijanie nie powinni obchodzić Halloween?FG

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych
2 listopada - Dzień Zaduszny

Ze względu na postępującą promocję okultyzmu i magii w środkach przekazu, w środowisku szkolnym i w społecznościach lokalnych, warto
posiadać przynajmniej częściową wiedzę na temat szkodliwości tego “święta”, aby móc się do niego odnieść i wiedzieć, jak zareagować.

We czwartek 1 listopada będziemy obchodzić Uroczystość Wszystkich Świętych, a w piątek 2 listopada - Dzień Zaduszny. W dniach od
1 do 8 listopada można codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust
ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych. Warunkiem podstawowym uzyskania odpustu jest stan łaski uświęcającej.
Uroczystość Wszystkich Świętych kojarzy Święto poprzedzone było wigilią, a od XV w.
się ze zniczem, z grobem bliskich osób, otrzymało także oktawę (reforma z 1955 r.
z cmentarzem, z wiązanką kwiatów, z mo- usunęła wigilię i oktawę).
dlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas
Papież Jan XI w 935 r. ustanowił osobne
w drodze do wieczności.
święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaKształtowanie się uroczystości
czając je na dzień 1 listopada. Tak więc
W początkach chrześcijaństwa, w obawie uroczystość Wszystkich Świętych ma już
przed bałwochwalstwem, nie oddawano czci ponad tysiącletnią tradycję i przypomina nam
nikomu ze stworzeń, ani ludziom, ani aniołom. przede wszystkim tych Świętych Pańskich
Oddawano cześć jedynie Bogu w Trójcy "z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów
Świętej Jedynemu. W Nowym Testamencie i języków" (por. Ap 7, 9), którzy nie mają
zauważamy pochwałę jaką sam Pan Jezus swoich osobnych wspomnień w roku liturgidaje św. Janowi Chrzcicielowi, cześć z jaką
cznym. W ciągu wieków Kościół ubogacił kult
wyraża się św. Paweł w listach do Rzymian i
świętych. Stawiał im posągi, malował ich
Hebrajczyków o Abrahamie i Melchizedeku.
obrazy, budował ku ich czci świątynie (np.
Najpierw przedmiotem kultu stała się kościół Sióstr Benedyktynek pod wezwaniem
Najświętsza Maryja Panna, jako Matka Syna Wszystkich Świętych w Drohiczynie) i ołtarze,
Bożego. Zaczęto wznosić kościoły ku Jej czci, ułożył szereg modlitw i pieśni religijnych ku ich
Kościół zaczął ustanawiać święta i układał czci, jak też ułożył teksty liturgiczne do Mszy
modlitwy oraz pieśni o Matce Bożej. W tym
św. i kapłańskich pacierzy - Liturgii Godzin.
samym czasie zauważamy też kult św.
Świętych Pańskich czcimy ze względu na
Michała Archanioła. Krwawe prześladowania
Kościoła w I w. rozbudziły także kult męczen- Pana Boga, którego oni "reprezentują". Tak
ników. Dzień ich zgonu uważano za dzień ich więc nie bezpośrednio, lecz pośrednio przez
narodzin dla nieba. Dlatego już od V w. kult nich kierujemy kult ku Panu Bogu. Kościół
prywatny przerodził się w urzędowy, pow- oddaje cześć świętym w różnym stopniu. I tak
szechny. 13 maja 608 r. papież Bonifacy IV, na pierwszym miejscu stawia Najświętszą
rzymską świątynie pogańską, ku czci zwłasz- Maryję Pannę, następnie świętych: Józefa i
cza nieznanych bóstw (Panteon), poświęcił Jana Chrzciciela, dalej Apostołów, wśród
Matce Bożej i świętym męczennikom. W VIII których Święci Piotr i Paweł mają uprzywiw. papież Grzegorz III w kościele św. Piotra lejowane miejsce. Najwięcej jest świętych
otworzył kaplicę poświęconą Wszystkim lokalnych, którzy odbierają szczególną cześć:
Świętym, nie tylko męczennikom. W Anglii w zakonie, w narodzie, w państwie czy w diepojawiło się święto Wszystkich Świętych cezji, gdzie się wsławili męczeństwem za wiarę
lub niezwykłą cnotą.
w połowie VIII w. obchodzone 1 listopada.

Pierwsze soboty miesiąca - nowa akcja
organizatorów "Różańca do Granic"

Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji
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
roku zarządził modlitwy za dusze wszystkich
zmarłych w dniu 2 listopada. Termin ten i sama
idea szybko rozprzestrzeniły się we Francji,
Anglii, Niemczech, Italii. W XIII w. zwyczaj ten
w Kościele rzymskim stał się powszechny.
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 dekrecie 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, żyjący 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
błogosławionego o. Honorata Koźmińskiego.
Źródło:

http://niedziela.pl/artykul/3820/nd/UroczystoscWszystkich-Swietych-i-Dzien

Różaniec do granic był spektakularnym wydarzeniem. Na samych granicach stanęło ok. 1,3 mln Polaków. Jednak wielu modliło się w kościołach, wielu poza granicami kraju. W sumie szacuje się, że razem mogło się modlić ok. 3 milionów osób.

Okazało się, że Różaniec do Granic stał
się najbardziej spektakularnym, polskim
towarem eksportowym. Iskierka wykrzesana
w Polsce poszła w świat - podobne inicjatywy
były podejmowane w Stanach, Australii,
Irlandii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech
w Chorwacji, Irlandii itd. Powstała nawet
współczesna Święta Liga Narodów, która
skupiła na modlitwie różańcowej 7 października br. 47 krajów.
Pytanie czemu twórcy inicjatywy nie
powtórzyli jej w tym roku? Okazuje się, że
teraz kolej na kolejną wielką akcję, która
powinna rozlać się na cały świat. Pod hasłem
„Wynagradzaj za grzechy i ratuj swoją duszę”
fundacja Solo Dios Basta, organizator Wielkiej
Pokuty i Różańca do Granic, chce propagować nabożeństwa pięciu pierwszych sobót
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miesiąca. Tym razem projekt o nazwie
Pierwsze Soboty będzie rozłożony w czasie
na kilka etapów. Celem akcji jest w
rozpowszechnienie nabożeństwa w polskich
parafiach i zorganizowanie apostolatu na
rzecz wynagradzania Sercu Najświętszej
Maryi Panny.
W sobotę 6 października br. w wigilię
święta Matki Bożej Różańcowej, w przeddzień rocznicy Różańca do Granic, który
zgromadził ponad milion Polaków na wielkiej
modlitwie, wystartował nowy projekt fundacji
Leszka Dokowicza i Macieja Bodasińskiego.
Kilka dni wcześniej ruszyła witryna
soboty.pl. Będzie to strona startowa całego
projektu. Akcja ma zachęcić Polaków do
odprawienia nabożeństwa pierwszych sobót
miesiąca.

Zdaniem twórców nowej inicjatywy nabożeństwo pierwszych sobót jest albo nieznane,
albo marginalizowane, albo źle odprawiane.
Nabożeństwo pierwszosobotnie ma na celu
WYNAGRADZANIE Niepokalanemu Sercu
Maryi. Ważne, aby było odprawiane według
czterech warunków. W pierwszą sobotę
miesiąca należy: przystąpić do spowiedzi,
przyjąć Komunię Św. odmówić część różańca,
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/RJLF]QH DUJXPHQW\SU]HFLZNRKDOORZHHQ

&hU]HĞFLMDĔVNLHDUJXPHQW\SU]HFLZNR
halloween:

− ZLHOHG]LHFLZZLHNXSU]HGV]NROQ\PRUD] −
ZF]HVQRV]NROQ\PSU]HĪ\ZD NRV]PDU\ LOĊNL − cała symbolika i atmosfera halloween otwiera
QRFQH ']LDáDQLHP QLHUR]VąGQ\P MHVW F]áRZLHND QD SHZQą U]HF]\ZLVWRĞü NWyUHM
LVWQLHQLH ZLHOX OXG]L NZHVWLRQXMH D MHGQDN
SREXG]DQLH LFK Z\REUDĨQL Z ]DNUHVLH QR
LVWQLHMH L]DJUDĪDF]áRZLHNRZL
Z\FKPRĪOLZ\FKVWUDV]\GHá
− QDOHĪ\ ]DVWDQRZLü VLĊ Z MDNL VSRVyE X]D − ZGUDĪDQLH G]LHFL PáRG]LHĪ\ L F]ĊĞFL
GRURVá\FK Z SU]\]ZROHQLH QD SUDNW\NL RNXO
VDGQLDüG]LHFNXĞPLHUü ZURG]LQLH OXEFLĊĪ
NąĞPLHUWHOQą FKRUREĊ MHĪHOLMHGnRF]HĞQLH W\VW\F]QH FKRüE\ SRG SR]RUHP ]DEDZ\
ÄSU]HNXS\ZDQLH GXFKyZ´ QDOHĪ\ X]QDü ]D
EDQDOL]XMH VLĊLDNFHSWXMHZ\ĞPLHZDQLHEDUQLH]JRGQH]QDXNą.RĞFLRáD
G]RSRZDĪQHMU]HF]\ZLVWRĞFL±XPLHUDQLD
− VDPD DWPRVIHUD KDOORZHHQ EOLĪV]D MHVW QD− WR ³ĞZLĊWR´ RG]LHUDĞPLHUü ]MHMSRZDJLND
V]\P Z\REUDĪHQLRP SLHNáD QLĪQLHED :QLHĪH QD QLą SDWU]Hü Z NDWHJRULDFK IHVW\QX ELH SU]HFLH QLH PD KDVDMąF\FK GLDEHáNyZ
SRQDGWR QLH XF]\ V]DFXQNX GOD ]PDUá\FK SRWZRUyZNRĞFLRWUXSyZZUyĪHN LF]DURZQLF
FPHQWDU]\LWG
− MDN Z\WáXPDF]\ü G]LHFNX ĪH Z F]DVLH NWyU\
− KDOORZHHQ WR SURPRZDQLH L RIHURZDQLH SRZLQQLĞP\ GHG\NRZDü pDPLĊFL QDV]\FK
G]LHFLRP L PáRG]LHĪ\ PDNDEU\F]Q\FK ĞZLĊW\FKOXG]LH EH]P\ĞOQLH XU]ąG]DMąF]DUQH
JDGĪHWyZ
EDQNLHW\NU\PLQDOQH NRODFMHLSRSRáXGQLD GOD
G]LHFLZPDNDEU\F]Q\FKVWURMDFK LPDVNDFK
Z
SU]\SDGNX
WUDJHGLL
QDMEOLĪV]HM
URG]LQ\
−
RVRE\XPLHUDMąFHM SU]H]RGHUZDQLH LWUDN − MDN Z\WáXPDF]\ü G]LHFNX NZHVWLĊ V]DFXQNX
WRZDQLH Z NDWHJRULDFK ]DEDZ\  ĞPLHUFL GOD ]PDUá\FK Z XURF]\VWRĞü :V]\VWNLFK
NUZL ]ZáRN RG SURFHVX XPLHUDQLD RUD] Świętych, jeżeli dzień wcześniej ośmiesza się
u dziecka może postępować znieczulica
rzeczywistości eschatologiczne,
wobec tych rzeczywistości,
−  OLVWRSDGD REFKRG]LP\ XURF]\VWRĞü :V]\V− IRUP\ REFKRG]HQLD KDOORZHHQ Vą VLHG
WNLFKĝZLĊW\FKZWHG\G]LĊNXMHP\ %RJX ]D GDU
OLVNLHPFLHPQRW\ L]DERERQX
ĞZLĊWRĞFL 1LHNLHG\ XURF]\VWRĞü WĊ EáĊGQLH
XWRĪVDPLD VLĊ ] 'QLHP =DGXV]Q\P SU]\SDGDMąF\P  OLVWRSDGD NLHG\ ZVSRPLQD VLĊ
Sobota 3 listopada 2018 roku
ZV]\VWNLFK ZLHUQ\FK ]PDUá\FK :yZF]DV
jest pierwszą sobotą miesiąca
.RĞFLyáVWDUDVLĊRWRF]\üPRGOLWZą LZVSRPyF
]PDUá\FKNWyU]\ FLHUSLąF ZF]\ĞüFX RF]HNXMą
W naszej parafii Nabożeństwo pierwszoQD XG]LDá Z VSRáHF]QRĞFL ]EDZLRQ\FK
sobotnie rozpoczynamy Mszą św. o godz.
+DOORZHHQGODG]LHFNDMHVW ]DUyZQRSHZQ\P
7.00, a potem przed Najświętszym SakraZVWĊSHP SU]\SDGD Z ZLJLOLĊ :V]\VWNLFK
mentem odmawiamy różaniec i podejmuĝZLĊW\FK  MDN L NDQZą GR UR]XPLHQLD W\FK
jemy w ciszy rozważanie tajemnicy
XURF]\VWRĞFL EDQDOL]DFMD ĞPLHUFL GXFK\
różańca.
VWUDV]\GáD  VSURZDG]DQLH REHFQ\FK ZQDV]HM
przynajmniej przez 15 min. towarzyszyć Maryi NXOWXU]H W\FK ZLHONLFK ĞZLąW :V]\VWNLFK
na rozważaniach jednej lub kilku tajemnic ĝZLĊW\FK L 'QLD =DGXV]QHJR GR W]Z ³ĞZLĊWD
]PDUá\FK´ SRáąF]RQH]SURSDJRZDQLHPKDOORróżańcowych.
ZHHQ PRĪH QLHEH]SLHF]QLH NRMDU]\ü WH NDWRWszystko to powinno być uczynione w in- OLFNLH WUDG\FMH QS ]H VSLU\W\]PHP NWyU\ MHVW
tencji wynagradzającej, bo w Fatimie i w Pote- QLH GR SRJRG]HQLD ] ZLDUą NDWROLFNą
vedera Maryja prosiła ludzi o nabożeństwo 3RJDĔVNLH Z VZRMHM LVWRFLH REFKRG\ ZLJLOLL
wynagradzające, dając w ten sposób bardzo 8URF]\VWRĞFL :V]\VWNLFK ĝZLĊW\FK SUDNW\NRkonkretną receptę na ocalenie świata.
ZDQH SU]H] OXG]L X]QDMąF\FK VLĊ ]D
FKU]HĞFLMDQ]XEDĪDMą
LFKGXFKRZR
Organizatorzy mocno podkreślają wagę tego
nabożeństwa, które nie tylko ratuje dusze − SURPRWRU]\ KDOORZHHQ NRQFHQWUXMą VLĊ QDM
grzeszników przed potępieniem, ale wyprasza EDUG]LHM QD G]LHFLDFK L PáRG]LHĪ\ NWyUH ± ]H
pokój na świecie, czyli mówiąc wprost ratuje Z]JOĊGX QD ZLHN RUD] QLH]QDMRPRĞü SUREOH
świat! Dlatego w obecnych czasach przejęcie PDW\NL GXFKRZ\FK ]DJURĪHĔ ± FKĊWQLHM
się pierwszosobotnim nabożeństwem jest SU]\MPXMą DWUDNF\MQLH RSDNRZDQą DOH
niezmiernie ważne. Każdemu, kto odprawi GXFKRZRQLHEH]SLHF]QąRIHUWĊ KDOORZHHQ
pięć pierwszych sobót miesiąca, według
Z 3ROVFH KDOORZHHQ REHFQ\ MHVW Z GRPDFK
wskazanych czterech warunków, Maryja −
NXOWXU\ F]\V]NRáDFK LF]ĊVWR áąF]\VLĊ]SUR
obiecue:
SDJRZDQLHP RNXOW\]PX QS ZUyĪELDUVWZD 
Duszom, które w ten sposób starają się mi
wynagradzać, obiecuję towarzyszyć w goArgumenty zwolenników obchodzenia
dzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzehalloween oraz kontrargumenty:
bnymi do zbawienia.
1) Armia demonów 31. października ostatni
Żródło:
raz próbuje odnieść zwycięstwo nad
https://wpolityce.pl/kosciol/417497-pierwsze-sobotyświatem.
miesiaca-czyli-solo-dios-basta-w-akcji
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Jednak zostaje powalona potęgą radości
Królestwa. Grzechem szatana jest pycha.
Aby doprowadzić szatana do szału należy
z niego zakpić. Jest to forma kpiny z wrogów
Kościoła. Temu ma służyć halloween.
Niektórzy powołują się tutaj na: Królowie
ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi
przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi
(…) Śmieje się Ten, który mieszka w niebie,
Pan się z nich naigrawa (Ps 2,2-4).
Określenia użyte w Psalmie 2: “Śmieje się” i
“naigrawa” są antropomorficznymi zwrotami,
wskazującymi na dysproporcję między
potęgą Bożą a niemocą buntowników.
Nawet jeżeli Bóg mógłby się z nich śmiać, to
człowiek do końca życia będzie narażony na
pokusy. Orężem chrześcijanina wobec
szatana jest Łaska, a nie drwina.
Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było
bardzo dobre. Kwestia Szatana, duchów
nieczystych i ewentualnych osób potępionych nie powinna skłaniać do drwiny. Z całą
powagą należy spojrzeć na ich dramat,
dramat odrzucenia przez nich Boga.
2) Jest to forma świętowania wigilii
Wszystkich Świętych.
W centrum świętowania chrześcijańskiego
jest Jezus Chrystus. W halloween można
stwierdzić nieobecność: Jezusa Chrystusa,
Najświętszej
Maryji
Panny,
krzyża,
zmartwychwstania, odkupienia, kapłana,
Eucharystii, modlitwy. Halloween z duchem
chrześcijaństwa nie ma nic wspólnego.
Warto oprzeć się inwazji toksycznej
duchowości, spirytyzmiu, pewnych praktyk
“soft” satanizmu i pokazać piękno naszej
wiary. Dlatego też w wielu miastach jako
alternatywę dla halloween organizuje się
Noc Świętych. Noc Świętych to wieczór
czuwania, modlitwy i refleksji. Chodzi
również o to by pokazać, że imprezy i bale
Halloween nie mają nic wspólnego z naszą
tradycją, ani tym bardziej chrześcijańskim
przeżywaniem tego święta.
Krzysztof
(za www.wychowanie.com.pl)
Źródło:

http://dziennikparafialny.pl/2016/dlaczegochrzescijanie-nie-powinni-obchodzic-halloween/
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Dlaczego chrześcijanie nie powinni obchodzić Halloween?FG

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych
2 listopada - Dzień Zaduszny

Ze względu na postępującą promocję okultyzmu i magii w środkach przekazu, w środowisku szkolnym i w społecznościach lokalnych, warto
posiadać przynajmniej częściową wiedzę na temat szkodliwości tego “święta”, aby móc się do niego odnieść i wiedzieć, jak zareagować.

We czwartek 1 listopada będziemy obchodzić Uroczystość Wszystkich Świętych, a w piątek 2 listopada - Dzień Zaduszny. W dniach od
1 do 8 listopada można codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust
ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych. Warunkiem podstawowym uzyskania odpustu jest stan łaski uświęcającej.
Uroczystość Wszystkich Świętych kojarzy Święto poprzedzone było wigilią, a od XV w.
się ze zniczem, z grobem bliskich osób, otrzymało także oktawę (reforma z 1955 r.
z cmentarzem, z wiązanką kwiatów, z mo- usunęła wigilię i oktawę).
dlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas
Papież Jan XI w 935 r. ustanowił osobne
w drodze do wieczności.
święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaKształtowanie się uroczystości
czając je na dzień 1 listopada. Tak więc
W początkach chrześcijaństwa, w obawie uroczystość Wszystkich Świętych ma już
przed bałwochwalstwem, nie oddawano czci ponad tysiącletnią tradycję i przypomina nam
nikomu ze stworzeń, ani ludziom, ani aniołom. przede wszystkim tych Świętych Pańskich
Oddawano cześć jedynie Bogu w Trójcy "z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów
Świętej Jedynemu. W Nowym Testamencie i języków" (por. Ap 7, 9), którzy nie mają
zauważamy pochwałę jaką sam Pan Jezus swoich osobnych wspomnień w roku liturgidaje św. Janowi Chrzcicielowi, cześć z jaką
cznym. W ciągu wieków Kościół ubogacił kult
wyraża się św. Paweł w listach do Rzymian i
świętych. Stawiał im posągi, malował ich
Hebrajczyków o Abrahamie i Melchizedeku.
obrazy, budował ku ich czci świątynie (np.
Najpierw przedmiotem kultu stała się kościół Sióstr Benedyktynek pod wezwaniem
Najświętsza Maryja Panna, jako Matka Syna Wszystkich Świętych w Drohiczynie) i ołtarze,
Bożego. Zaczęto wznosić kościoły ku Jej czci, ułożył szereg modlitw i pieśni religijnych ku ich
Kościół zaczął ustanawiać święta i układał czci, jak też ułożył teksty liturgiczne do Mszy
modlitwy oraz pieśni o Matce Bożej. W tym
św. i kapłańskich pacierzy - Liturgii Godzin.
samym czasie zauważamy też kult św.
Świętych Pańskich czcimy ze względu na
Michała Archanioła. Krwawe prześladowania
Kościoła w I w. rozbudziły także kult męczen- Pana Boga, którego oni "reprezentują". Tak
ników. Dzień ich zgonu uważano za dzień ich więc nie bezpośrednio, lecz pośrednio przez
narodzin dla nieba. Dlatego już od V w. kult nich kierujemy kult ku Panu Bogu. Kościół
prywatny przerodził się w urzędowy, pow- oddaje cześć świętym w różnym stopniu. I tak
szechny. 13 maja 608 r. papież Bonifacy IV, na pierwszym miejscu stawia Najświętszą
rzymską świątynie pogańską, ku czci zwłasz- Maryję Pannę, następnie świętych: Józefa i
cza nieznanych bóstw (Panteon), poświęcił Jana Chrzciciela, dalej Apostołów, wśród
Matce Bożej i świętym męczennikom. W VIII których Święci Piotr i Paweł mają uprzywiw. papież Grzegorz III w kościele św. Piotra lejowane miejsce. Najwięcej jest świętych
otworzył kaplicę poświęconą Wszystkim lokalnych, którzy odbierają szczególną cześć:
Świętym, nie tylko męczennikom. W Anglii w zakonie, w narodzie, w państwie czy w diepojawiło się święto Wszystkich Świętych cezji, gdzie się wsławili męczeństwem za wiarę
lub niezwykłą cnotą.
w połowie VIII w. obchodzone 1 listopada.

Pierwsze soboty miesiąca - nowa akcja
organizatorów "Różańca do Granic"

Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji
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
roku zarządził modlitwy za dusze wszystkich
zmarłych w dniu 2 listopada. Termin ten i sama
idea szybko rozprzestrzeniły się we Francji,
Anglii, Niemczech, Italii. W XIII w. zwyczaj ten
w Kościele rzymskim stał się powszechny.
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 dekrecie 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, żyjący 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
błogosławionego o. Honorata Koźmińskiego.
Źródło:

http://niedziela.pl/artykul/3820/nd/UroczystoscWszystkich-Swietych-i-Dzien

Różaniec do granic był spektakularnym wydarzeniem. Na samych granicach stanęło ok. 1,3 mln Polaków. Jednak wielu modliło się w kościołach, wielu poza granicami kraju. W sumie szacuje się, że razem mogło się modlić ok. 3 milionów osób.

Okazało się, że Różaniec do Granic stał
się najbardziej spektakularnym, polskim
towarem eksportowym. Iskierka wykrzesana
w Polsce poszła w świat - podobne inicjatywy
były podejmowane w Stanach, Australii,
Irlandii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech
w Chorwacji, Irlandii itd. Powstała nawet
współczesna Święta Liga Narodów, która
skupiła na modlitwie różańcowej 7 października br. 47 krajów.
Pytanie czemu twórcy inicjatywy nie
powtórzyli jej w tym roku? Okazuje się, że
teraz kolej na kolejną wielką akcję, która
powinna rozlać się na cały świat. Pod hasłem
„Wynagradzaj za grzechy i ratuj swoją duszę”
fundacja Solo Dios Basta, organizator Wielkiej
Pokuty i Różańca do Granic, chce propagować nabożeństwa pięciu pierwszych sobót
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miesiąca. Tym razem projekt o nazwie
Pierwsze Soboty będzie rozłożony w czasie
na kilka etapów. Celem akcji jest w
rozpowszechnienie nabożeństwa w polskich
parafiach i zorganizowanie apostolatu na
rzecz wynagradzania Sercu Najświętszej
Maryi Panny.
W sobotę 6 października br. w wigilię
święta Matki Bożej Różańcowej, w przeddzień rocznicy Różańca do Granic, który
zgromadził ponad milion Polaków na wielkiej
modlitwie, wystartował nowy projekt fundacji
Leszka Dokowicza i Macieja Bodasińskiego.
Kilka dni wcześniej ruszyła witryna
soboty.pl. Będzie to strona startowa całego
projektu. Akcja ma zachęcić Polaków do
odprawienia nabożeństwa pierwszych sobót
miesiąca.

Zdaniem twórców nowej inicjatywy nabożeństwo pierwszych sobót jest albo nieznane,
albo marginalizowane, albo źle odprawiane.
Nabożeństwo pierwszosobotnie ma na celu
WYNAGRADZANIE Niepokalanemu Sercu
Maryi. Ważne, aby było odprawiane według
czterech warunków. W pierwszą sobotę
miesiąca należy: przystąpić do spowiedzi,
przyjąć Komunię Św. odmówić część różańca,
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/RJLF]QHDUJXPHQW\SU]HFLZNRKDOORZHHQ

&hU]HĞFLMDĔVNLHDUJXPHQW\SU]HFLZNR
halloween:

− ZLHOHG]LHFLZZLHNXSU]HGV]NROQ\PRUD] −
ZF]HVQRV]NROQ\PSU]HĪ\ZDNRV]PDU\LOĊNL − cała symbolika i atmosfera halloween otwiera
QRFQH ']LDáDQLHP QLHUR]VąGQ\P MHVW F]áRZLHND QD SHZQą U]HF]\ZLVWRĞü NWyUHM
LVWQLHQLH ZLHOX OXG]L NZHVWLRQXMH D MHGQDN
SREXG]DQLH LFK Z\REUDĨQL Z ]DNUHVLH QR
LVWQLHMHL]DJUDĪDF]áRZLHNRZL
Z\FKPRĪOLZ\FKVWUDV]\GHá
− QDOHĪ\ ]DVWDQRZLü VLĊ Z MDNL VSRVyE X]D − ZGUDĪDQLH G]LHFL PáRG]LHĪ\ L F]ĊĞFL
GRURVá\FK Z SU]\]ZROHQLH QD SUDNW\NL RNXO
VDGQLDüG]LHFNXĞPLHUüZURG]LQLHOXEFLĊĪ
NąĞPLHUWHOQąFKRUREĊMHĪHOLMHGnRF]HĞQLH W\VW\F]QH FKRüE\ SRG SR]RUHP ]DEDZ\
ÄSU]HNXS\ZDQLH GXFKyZ´ QDOHĪ\ X]QDü ]D
EDQDOL]XMHVLĊLDNFHSWXMHZ\ĞPLHZDQLHEDUQLH]JRGQH]QDXNą.RĞFLRáD
G]RSRZDĪQHMU]HF]\ZLVWRĞFL±XPLHUDQLD
− VDPD DWPRVIHUD KDOORZHHQ EOLĪV]D MHVW QD− WR³ĞZLĊWR´RG]LHUDĞPLHUü]MHMSRZDJLND
V]\PZ\REUDĪHQLRPSLHNáDQLĪQLHED:QLHĪH QD QLą SDWU]Hü Z NDWHJRULDFK IHVW\QX ELH SU]HFLH QLH PD KDVDMąF\FK GLDEHáNyZ
SRQDGWR QLH XF]\ V]DFXQNX GOD ]PDUá\FK SRWZRUyZNRĞFLRWUXSyZZUyĪHNLF]DURZQLF
FPHQWDU]\LWG
− MDN Z\WáXPDF]\ü G]LHFNX ĪH Z F]DVLH NWyU\
− KDOORZHHQ WR SURPRZDQLH L RIHURZDQLH SRZLQQLĞP\ GHG\NRZDü pDPLĊFL QDV]\FK
G]LHFLRP L PáRG]LHĪ\ PDNDEU\F]Q\FK ĞZLĊW\FKOXG]LHEH]P\ĞOQLHXU]ąG]DMąF]DUQH
JDGĪHWyZ
EDQNLHW\NU\PLQDOQHNRODFMHLSRSRáXGQLDGOD
G]LHFLZPDNDEU\F]Q\FKVWURMDFKLPDVNDFK
Z
SU]\SDGNX
WUDJHGLL
QDMEOLĪV]HM
URG]LQ\
−
RVRE\XPLHUDMąFHMSU]H]RGHUZDQLH LWUDN − MDN Z\WáXPDF]\ü G]LHFNX NZHVWLĊ V]DFXQNX
WRZDQLH Z NDWHJRULDFK ]DEDZ\  ĞPLHUFL GOD ]PDUá\FK Z XURF]\VWRĞü :V]\VWNLFK
NUZL ]ZáRN RG SURFHVX XPLHUDQLD RUD] Świętych,

jeżeli dzień wcześniej ośmiesza się
u dziecka może postępować znieczulica
rzeczywistości eschatologiczne,
wobec tych rzeczywistości,
−  OLVWRSDGD REFKRG]LP\ XURF]\VWRĞü :V]\V− IRUP\ REFKRG]HQLD KDOORZHHQ Vą VLHG
WNLFKĝZLĊW\FKZWHG\G]LĊNXMHP\%RJX]DGDU
OLVNLHPFLHPQRW\L]DERERQX
ĞZLĊWRĞFL 1LHNLHG\ XURF]\VWRĞü WĊ EáĊGQLH
XWRĪVDPLD VLĊ ] 'QLHP =DGXV]Q\P SU]\SDGDMąF\P  OLVWRSDGD NLHG\ ZVSRPLQD VLĊ
Sobota 3 listopada 2018 roku
ZV]\VWNLFK ZLHUQ\FK ]PDUá\FK :yZF]DV
jest pierwszą sobotą miesiąca
.RĞFLyáVWDUDVLĊRWRF]\üPRGOLWZąLZVSRPyF
]PDUá\FKNWyU]\FLHUSLąFZF]\ĞüFXRF]HNXMą
W naszej parafii Nabożeństwo pierwszoQD XG]LDá Z VSRáHF]QRĞFL ]EDZLRQ\FK
sobotnie rozpoczynamy Mszą św. o godz.
+DOORZHHQGODG]LHFNDMHVW]DUyZQRSHZQ\P
7.00, a potem przed Najświętszym SakraZVWĊSHP SU]\SDGD Z ZLJLOLĊ :V]\VWNLFK
mentem odmawiamy różaniec i podejmuĝZLĊW\FK  MDN L NDQZą GR UR]XPLHQLD W\FK
jemy w ciszy rozważanie tajemnicy
XURF]\VWRĞFL EDQDOL]DFMD ĞPLHUFL GXFK\
różańca.
VWUDV]\GáD VSURZDG]DQLHREHFQ\FKZQDV]HM
przynajmniej przez 15 min. towarzyszyć Maryi NXOWXU]H W\FK ZLHONLFK ĞZLąW :V]\VWNLFK
na rozważaniach jednej lub kilku tajemnic ĝZLĊW\FK L 'QLD =DGXV]QHJR GR W]Z ³ĞZLĊWD
]PDUá\FK´SRáąF]RQH]SURSDJRZDQLHPKDOORróżańcowych.
ZHHQ PRĪH QLHEH]SLHF]QLH NRMDU]\ü WH NDWRWszystko to powinno być uczynione w in- OLFNLH WUDG\FMH QS ]H VSLU\W\]PHP NWyU\ MHVW
tencji wynagradzającej, bo w Fatimie i w Pote- QLH GR SRJRG]HQLD ] ZLDUą NDWROLFNą
vedera Maryja prosiła ludzi o nabożeństwo 3RJDĔVNLH Z VZRMHM LVWRFLH REFKRG\ ZLJLOLL
wynagradzające, dając w ten sposób bardzo 8URF]\VWRĞFL :V]\VWNLFK ĝZLĊW\FK SUDNW\NRkonkretną receptę na ocalenie świata.
ZDQH SU]H] OXG]L X]QDMąF\FK VLĊ ]D
Organizatorzy mocno podkreślają wagę tego FKU]HĞFLMDQ]XEDĪDMąLFKGXFKRZR
nabożeństwa, które nie tylko ratuje dusze − SURPRWRU]\ KDOORZHHQ NRQFHQWUXMą VLĊ QDM
grzeszników przed potępieniem, ale wyprasza EDUG]LHM QD G]LHFLDFK L PáRG]LHĪ\ NWyUH ± ]H
pokój na świecie, czyli mówiąc wprost ratuje Z]JOĊGX QD ZLHN RUD] QLH]QDMRPRĞü SUREOH
świat! Dlatego w obecnych czasach przejęcie PDW\NL GXFKRZ\FK ]DJURĪHĔ ± FKĊWQLHM
się pierwszosobotnim nabożeństwem jest SU]\MPXMą DWUDNF\MQLH RSDNRZDQą DOH
niezmiernie ważne. Każdemu, kto odprawi GXFKRZRQLHEH]SLHF]QąRIHUWĊKDOORZHHQ
pięć pierwszych sobót miesiąca, według
Z 3ROVFH KDOORZHHQ REHFQ\ MHVW Z GRPDFK
wskazanych czterech warunków, Maryja −
NXOWXU\F]\V]NRáDFKLF]ĊVWRáąF]\VLĊ]SUR
obiecue:
SDJRZDQLHPRNXOW\]PX QSZUyĪELDUVWZD 
Duszom, które w ten sposób starają się mi
wynagradzać, obiecuję towarzyszyć w goArgumenty zwolenników obchodzenia
dzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzehalloween oraz kontrargumenty:
bnymi do zbawienia.
1) Armia demonów 31. października ostatni
Żródło:
raz próbuje odnieść zwycięstwo nad
https://wpolityce.pl/kosciol/417497-pierwsze-sobotyświatem.
miesiaca-czyli-solo-dios-basta-w-akcji
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Jednak zostaje powalona potęgą radości
Królestwa. Grzechem szatana jest pycha.
Aby doprowadzić szatana do szału należy
z niego zakpić. Jest to forma kpiny z wrogów
Kościoła. Temu ma służyć halloween.
Niektórzy powołują się tutaj na: Królowie
ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi
przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi
(…) Śmieje się Ten, który mieszka w niebie,
Pan się z nich naigrawa (Ps 2,2-4).
Określenia użyte w Psalmie 2: “Śmieje się” i
“naigrawa” są antropomorficznymi zwrotami,
wskazującymi na dysproporcję między
potęgą Bożą a niemocą buntowników.
Nawet jeżeli Bóg mógłby się z nich śmiać, to
człowiek do końca życia będzie narażony na
pokusy. Orężem chrześcijanina wobec
szatana jest Łaska, a nie drwina.
Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było
bardzo dobre. Kwestia Szatana, duchów
nieczystych i ewentualnych osób potępionych nie powinna skłaniać do drwiny. Z całą
powagą należy spojrzeć na ich dramat,
dramat odrzucenia przez nich Boga.
2) Jest to forma świętowania wigilii
Wszystkich Świętych.
W centrum świętowania chrześcijańskiego
jest Jezus Chrystus. W halloween można
stwierdzić nieobecność: Jezusa Chrystusa,
Najświętszej
Maryji
Panny,
krzyża,
zmartwychwstania, odkupienia, kapłana,
Eucharystii, modlitwy. Halloween z duchem
chrześcijaństwa nie ma nic wspólnego.
Warto oprzeć się inwazji toksycznej
duchowości, spirytyzmiu, pewnych praktyk
“soft” satanizmu i pokazać piękno naszej
wiary. Dlatego też w wielu miastach jako
alternatywę dla halloween organizuje się
Noc Świętych. Noc Świętych to wieczór
czuwania, modlitwy i refleksji. Chodzi
również o to by pokazać, że imprezy i bale
Halloween nie mają nic wspólnego z naszą
tradycją, ani tym bardziej chrześcijańskim
przeżywaniem tego święta.
Krzysztof
(za www.wychowanie.com.pl)
Źródło:

http://dziennikparafialny.pl/2016/dlaczegochrzescijanie-nie-powinni-obchodzic-halloween/
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1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra- 6. tową w małej grupie wg programu „Radość 11.
iNadzieja”. Kurs rozpocznie się we wtorek,
wione o godz.17.00, a po nim modlić się
20 listopada 2018r. Zapisy i informacje
będziemy za zmarłych polecanych w wypoo kursie są dostępne na parafialnej stronie
minkach rocznych.
internetowej w zakładce Sakramenty 2. W czwartek, 1 listopada, przeżywać
Małżeństwo.
będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele będą sprawo- 7. W sobotę, 10 listopada br. siostra Rafaela
organizuje dla dzieci, młodzieży i dorosłych
wane według następującego porządku:
pielgrzymkę do Sokółki - miejsca cudu
o godz. 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 18.00.
Eucharystycznego. Zaplanowany jest pobyt
Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00.
w synagodze żydowskiej w Tykocinie oraz
Procesja na cmentarz wyruszy z naszego
na Górze Krzyży i w Świętej Wodzie. Są
kościoła zaraz po Mszy św. o godz. 11.30.
jeszcze wolne miejsca. Zapisy u s. Rafaeli
Po procesji, ok. godz. 13.30. zostanie odpraw niedzielę po Mszy św. o 11.30., oraz po 12.
wiona Msza św. na cmentarzu w intencji
różańcu dla dzieci tj. w poniedziałek, wtorek i
zmarłych, polecanych w wypominkach.
w czwartek ok godz. 18,00. Zapraszamy.
3. W dniach od 1 do 8 listopada można 8. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek
codziennie zyskać odpust zupełny za
i I sobota miesiąca. W czwartek, 1 listopada i
pobożne nawiedzenie cmentarza i odmów piątek 2 listopada ze względu na przywienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten
padające w tych dniach uroczystości nie
wolno ofiarować jedynie za zmarłych. Wamożna odprawiać Mszy św. wotywnych.
runkiem podstawowym uzyskania odpustu
W sobotę, 3 listopada, Msza św. wotywna
jest stan łaski uświęcającej.
o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 7.00.,
a zaraz po niej Nabożeństwo Różańcowe.
4. Prosimy o uporządkowanie grobów i naszego cmentarza. Zwracamy się również 9. W pierwszy piątek miesiąca, 2 listopada br.,
po Mszy św. o godz. 18.00. zostanie
z prośbą, aby śmieci z cmentarza składać
odprawione, przed Najświętszym Sakrado przeznaczonych na ten cel kontenerów.
mentem Nabożeństwo Pierwszopiątkowe,
W listopadzie, w sposób szczególny, moprowadzone przez Wspólnotę Odnowy
dlimy się za zmarłych z naszych rodzin,
w Duchu Świętym wraz z Księdzem Opiedlatego przez cały miesiąc o godz. 18.00,
kunem. Zapraszamy wszystkich parafian do
w naszym kościele będzie odprawiana Msza
wspólnej modlitwy. Nabożeństwo Wynagraśw. w intencji zmarłych z naszej parafii i
dzające Bożemu Sercu, odprawiane jest
zmarłych spoczywających na naszym
cyklicznie, w każdy pierwszy piątek
cmentarzu. W zakrystii i kancelarii paramiesiąca.
fialnej przyjmujemy na wypominki i na
10. W zeszłą niedzielę na tacę przeznaczoną na
listopadową Mszę św. za naszych zmarłych.
pomoc misjonarzom, zebraliśmy 9664 PLN.
Wszystkim
ofiarodawcom
składamy
5. Zapraszamy na kurs przedmałżeński dla
serdeczne Bóg zapłać.
narzeczonych prowadzony metodą warszta-

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy
kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 184 8491 8000 0001

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

4

W przyszłą niedzielę, 4 listopada br. przed
Mszą św. o godz. 18.00. zostaną
wprowadzone do świątyni relikwie św.
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego w latach 1862 – 1895. Za obronę praw Kościoła i Ojczyzny został przez władze carskie
skazany na wygnanie w głąb Rosji, gdzie
spędził 20 lat. Zmarł w Krakowie nie mogąc
wrócić do swojej diecezji. Założyciel
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.
Za kilkanaście dni będziemy przeżywali
100. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Po raz trzeci, w Świątyni
Opatrzności Bożej zostanie zapalona
Świeca Niepodległości, ofiarowana Warszawie w 1867 r. przez papieża Piusa IX,
obdarzonego przez naszych przodków
mianem Defensor Poloniae (obrońca Polski), z życzeniem, by zapalono ją dopiero
wówczas, gdy Polska będzie już wolna.
Zamysłem Centrum Opatrzności Bożej jest,
aby replika Świecy Niepodległości znalazła
się w polskich domach i była zapalona 11
listopada 2018 r. w naszych oknach. Do
Świecy Niepodległości dołączony jest Akt
Dziękczynienia Polski oraz formularz do
wpisania osobistych intencji, które będą
uroczyście złożone przy ołtarzu głównym
Świątyni Opatrzności w dniu 11 listopada
2018 roku podczas Mszy św. o godz. 9.00
i 12.00. Dobrowolny datek za świecę
stanowi cegiełkę na wystrój organizowanego przy Świątyni Opatrzności Muzeum
św. Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia,
a także prace wykończeniowe Świątyni.
Świecę można nabyć przed kościołem.
Dystrybucją zajmuje się Akcja Katolicka.

Październik miesiącem
Różańca Świętego

XXX Niedziela Zwykła

L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE

nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się
arcykapłanem, ale (uczynił to) Ten, który
powiedział do Niego: Ty jesteś moim Synem,
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza: 7ak jam Cię dziś zrodził, jak i w innym (miejscu):
PyZL 3DQ :\NU]\NXMFLH UDGRĞQLH QD F]HĞü Tyś jest kapłanem na wieki na wzór
-DNXED ZHVHOFLH VLĊ SLHUZV]\P ZĞUyG Melchizedeka.
QDURGyZ *áRĞFLH Z\FKZDODMFLH L PyZFLH
Oto słowo Boże
3DQ Z\EDZLá VZyM OXG 5HV]WĊ ,]UDHOD 2WR
VSURZDG]ĊLFK]]LHPLSyáQRFQHML]JURPDG]Ċ
LFK ] NUDĔFyZ ]LHPL 6ą ZĞUyG QLFK
QLHZLGRPL L GRWNQLĊFL NDOHFWZHP NRELHWD ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
EU]HPLHQQD ZUD] ] SRáRĪQLFą SRZUDFDMą
2 Tm 1, 10b
ZLHONą JURPDGą 2WR Z\V]OL ] SáDF]HP OHF]
ZĞUyGSRFLHFKLFKSU]\SURZDG]Ċ 3U]\ZLRGĊ Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus
LFK GR VWUXPLHQLD ZRG\ UyZQą GURJą ± QLH śmierć zwyciężył,
SRWNQą VLĊQD QLHM-HVWHP ERZLHP RMFHPGOD a na życie rzucił światło przez Ewangelię
,]UDHOD D (IUDLP MHVW PRLP V\QHP
SLHUZRURGQ\P.

-U –

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps  –

3DQ%yJXF]\QLáZLHONLHU]HF]\ GODQDV
Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.
Mówiono wtedy między poganami:
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i ogarnęła nas radość.
Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu. Ci,
którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością
niosąc swoje snopy.

Nabożeństwa różańcowe
w naszej parafii
niedziela o godz.17.00,
dni powszednie 17.30

DRUGIE CZYTANIE

Dzieci zapraszamy
w poniedziałki, wtorki
i czwartki.

Hbr 5, 1–6

od 14.10 do 11.11.2018 r.
Módlmy się za zmarłych członków
kół Żywego Różańca i za dusze
w czyśćcu cierpiące, o niebo dla
tych, którzy na nie oczekują.
Nr 503

S Ł O W A

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Każdy
arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa
ustanawiany w sprawach odnoszą-cych się
do Boga, aby składał dary i ofiary za
grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy
nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega
słabościom. I ze względu na nią powinien jak
za lud, tak i za samego siebie składać ofiary
za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej
godności, lecz tylko ten, kto jest powołany
przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus

Nr 503

EWANGELIA
Mk 10, 46–52

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:
Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem
wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak,
Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy
drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z
Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, Synu
Dawida, ulituj się nade mną! Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze
głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade
mną! Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go! I
przywołali niewidomego, mówiąc mu: Bądź
dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z
siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do
Jezusa. A Jezus przemówił do niego: Co
chcesz, abym ci uczynił? Powiedział Mu
niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus
mu rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła.
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.
Jednego
Oto słowo Pańskie

W Klimatach:
1 listopada - Uroczystość Wszystkich
Świętych, 2 listopada - Dzień Zaduszny . . . . 2
Pierwsze soboty miesiąca - nowa akcja
organizatorów "Różańca do granic" . . . . . . . . 2
Dlaczego chrześcijanie nie powinni
obchodzić Halloween . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

KOMENTARZ
W ostatnią niedzielę słyszeliśmy prośbę
uczniów Jakuba i Jana skierowaną do
Jezusa, by mogli przebywać w Jego chwale.
Dziś słyszymy prośbę Bartymeusza:
„Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”
W modlitwie Pańskiej prosimy między
innymi: „chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj”.
Modlitwa prośby chyba nam najczęściej
towarzyszy. Rodzi się w nas niejako spontanicznie. Osoby, które rzadko się modlą
mówią, że przynajmniej w czasie trudnych
doświadczeń zanoszą prośby do Boga. Nie
przypadkowo w języku polskim funkcjonuje
wyrażenie: „jak trwoga to do Boga”.
I nie ma w tym nic złego, że prosimy, bo
przecież sam Pan Jezus nas do tego
rodzaju modlitwy zaprasza. Zadbajmy
jedynie, by modlitwa także modlitwa prośby
kształtowała w nas postawę ufnego, Bożego
DZIECKA, które staje przed dobrym,
kochającym OJCEM.
ks. Tomasz Lis

Dobrowolny datek za świecę
niepodległości stanowi cegiełkę
na wystrój organizowanego przy
Świątyni Opatrzności Muzeum
św. Jana Pawła II i Prymasa
Tysiąclecia, a także prace wykończeniowe Świątyni.
Świecę można nabyć przed
kościołem. Dystrybucją zajmuje
się Akcja Katolicka.
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