
L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE 

Ap 7, 2–4.9–14
  Ja Jan ujrzałem innego anioła, wstępują-

cego od wschodu słońca, mającego pieczęć 
Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem 
do czterech aniołów, którym dano moc wy-
rządzić szkodę ziemi i morzu: Nie wyrządzaj-
cie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż 
opieczętujemy na czołach sługi Boga nasze-
go. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto 
czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych 
ze wszystkich pokoleń synów Izraela: Potem 
ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł 
nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich 
pokoleń, ludów i języków, stojący przed 
tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe 
szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donoś-
nym tak wołają: Zbawienie u Boga naszego, 
Zasiadającego na tronie i u Baranka. A wszy-
scy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, 
i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli 
przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: 
Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, 
i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu 
naszemu na wieki wieków! Amen. A jeden ze 
Starców odezwał się do mnie tymi słowami: 
Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd 
przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, ty 
wiesz. I rzekł do mnie: To ci, którzy przycho-
dzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, 
i w krwi Baranka je wybielili.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 24, 1–6

Oto lud wierny, szukający Boga
Do Pana należy ziemia i wszystko, 
co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 11, 28

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, 
a Ja was pokrzepię.

Oto słowo Boże Oto słowo PańskieOto słowo Boże

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.
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   Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas 
Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: 
i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś 
dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. 
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, 
ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. 
Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego 
podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. 
Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, 
uświęca się, podobnie jak On jest święty.

DRUGIE CZYTANIE 
1 J 3, 1–3

EWANGELIA  
Mt 5, 1–12a

  Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. 
A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego ucz-
niowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał 
ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy 
w duchu, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, 
albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni 
cisi, albowiem oni na własność posiądą 
ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną 
sprawiedliwości, albowiem oni będą nasy-
ceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego 
serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie 
dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy 
królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, 
gdy (ludzie) wam urągają i prześladują was, 
i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszy-
stko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albo-
wiem wielka jest wasza nagroda w niebie. 
ego 

K O M E N T A R Z
 Pojęcie świętości zostało podniesione, zwłaszcza w średniowieczu, do rangi czegoś 

nieosiągalnego, rzeczywistości tylko dla wybranych. Wystarczy sięgnąć do jakiejkolwiek 
hagiografii, czyli historii życia świętego. Te historie wypełnione są opowieściami o niezwyk-
łych wydarzeniach, jakie towarzyszyły życiu świętego: uzdrowieniach, czytaniu w myślach, 
stygmatach, darze bilokacji, objawieniach Matki Bożej czy Chwały Bożej itp. Przeciętny 
czytelnik podobnego opowiadania stwierdzi, że to bardzo piękne, ale dla niego nieosiągalne. 
I takie myślenie pokutuje w dzisiejszych czasach.

ks. Maciej Raczyński-Rożek
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On otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, co Go szukają,
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

 Lekarstwem na to błędne myślenie jest dzisiejsza Uroczystość Wszystkich Świętych. W tę 
uroczystość czcimy i prosimy o pomoc wszystkich świętych. Nie tylko tych z opowieści 
hagiograficznych, nie tylko tych wyniesionych na ołtarze, ale także żony, który wiernie kochały 
swoich mężów, mężów, którzy dbali i troszczyli się o swoje żony, rodziców, którzy „oddawali 
życie” za swoje dzieci i swoim świadectwem budowali ich wiarę, babcie i dziadków, którzy 
swoim cierpieniem i modlitwą wypraszali liczne łaski dla wnuków i dzieci. Kiedy pójdziemy na 
cmentarz, warto sobie zdać sprawę z tego, że chodzimy wśród grobów świętych, że bardzo 
wiele z osób tam pochowanych, zwykłych jak my, jest już w niebie i wstawia się za nami. 
Możemy ucieszyć się ich obecnością, wspólnotą świętych, wspólnotą między żywymi i zba-
wionymi. Trzeba też przypomnieć sobie, to co Kościół bardzo mocno podkreśla – wszyscy 
mamy być świętymi!

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
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  Pierwszy listopada nie jest świętem 
zmarłych (za wszystkich wiernych Chrystu-
sowi, którzy zakończyli swoją ziemską podróż 
modlimy się dnia następnego), jak zwykło się 
w potocznym języku określać ten dzień. Jest 
to Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli 
wszystkich naszych świętych patronów!

   Spójrzmy prawdzie w oczy, pierwszy 
listopada nie kojarzy nam się radośnie.  Jest 
to dzień, w którym zwyczajowo odwiedzamy 
cmentarze, by na grobach zmarłych zapalić 
znicze. Choć ich płomyki symbolizują 
nadzieję, napawają nas smutkiem. Zaduma, 
powaga, tęsknota, wspomnienia te słowa 
jakoś bardziej pasują do tego dnia, niż 
radość. Rozmyślamy o tych, których nam 
brakuje, bo odeszli już do Pana, nie rzadko 
także zastanawiając się nad kresem naszego 
ziemskiego pielgrzymowania. Taki czas 
zadumy i refleksji nad życiem, przemijaniem i 
tym, co po drugiej stronie są niezbędnym 
elementem ludzkiego życia. Każdy z nas 
musi się zmierzyć ze świadomością, że tu na 
Ziemi nie będzie żył wiecznie, znaleźć 
odpowiedź na wszystkie ogólnoludzkie 
pytania, obawy i wątpliwości. 

IMIENINY

   Imieniny są tradycyjnym upamiętnieniem 
chrztu, poprzez wspomnienie świętego, który 
patronuje naszemu życiu, szczególnie się 
nami opiekuje na naszych chrześcijańskich 
ścieżkach i ma być dla nas wzorem do 
naśladowania. To ważny, radosny dzień. 
Dzień dziękczynienia zarówno za dar życia i 
powołania naszego świętego patrona, jak i za 
nasze  życie.

   By was rozweselić i przypomnieć, że 
i nasza świętość jest na wyciągnięcie ręki, 
o ile tylko oddamy swoje życie Temu, do
którego ono należy, w prezencie z okazji 
imienin pozwolę sobie przytoczyć przeuroczy 
wiersz ks. Twardowskiego pt. „Trochę plotek 
o świętych”:

   Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 
2158–59) stwierdza, że „Bóg wzywa każdego 
po imieniu (Por. Iz 43, 1; J 10, 3). Imię każdego 
człowieka jest święte. Imię jest ikoną osoby. 
Domaga się szacunku ze względu na godność 
tego, kto je nosi. Otrzymane imię pozostaje na 
zawsze. W Królestwie niebieskim zajaśnieje 
w pełnym blasku tajemniczy i niepowtarzalny 
charakter każdej osoby naznaczonej Bożym 
imieniem. „Zwycięzcy dam... biały kamyk, a na 
kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie 
zna oprócz tego, kto (je) otrzymuje" (Ap 2, 17). 
„A oto Baranek stojący na górze Syjon, 
a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, 
mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane 
na czołach" (Ap 14, I).”

    Tylko, że pomiędzy chrześcijanami, a re-
sztą świata jest jedna zasadnicza różnica – 
my mamy PEWNOŚĆ, co nas czeka! Wiemy 
dokładnie, bo sam Bóg przyjąwszy ludzką 
postać nam o tym powiedział. Skoro zaś 
wiemy, co jest po śmierci, dlaczego dajemy 
się porwać pierwszolistopadowej nostalgii? 
Powinien to być dla nas dzień radości, 
przypomnienia o tym, że nasze ziemskie życie 
kończy się po to, by mogła nas spotkać 
bezkresna przygoda życia wiecznego w 
ramionach kochającego Ojca Niebieskiego, a 
poza tym tego dnia…wszyscy mamy imieniny!

Święci to także ludzie 
a nie żadne gąsienice dziwaczki
nie rosną krzywo jak ogórki
nie rodzą się ani za późno ani za wcześnie
święci bo nie udają świętych
na przystankach marznąc przestępują z nogi 
na nogę
śpią czasem na jedno oko
wierzą w miłość większą od przykazań
w to że są cierpienia ale nie ma nieszczęść
wolą klękać przed Bogiem niż płaszczyć się 
przed człowiekiem
nie lubią deklamowanej prawdy
ani klimatyzowanego sumienia
nie przypuszczają żeby z jednej strony było 
wszystko a z drugiej guzik z pętelką
stale spieszą się kochać
znajdują samotność oddalając się od siebie 
a nie od świata
tę samotność bez której świat dostaje bzika
są tak bardzo obecni że ich nie widać
nie lękają się nowych czasów 
które przewracają wszystko do góry nogami
nie chcą być również umęczeni w słodki 
sposób jak na nabożnych obrazkach
niekiedy nie potrafią się modlić ale modlą się 
zawsze
chętnie wzięliby na indeks niejedną dobrą 
książkę żeby bronić ją przed głupim 
czytelnikiem
nie noszą zegarków po to żeby wiedzieć ile 
się spóźnić
mają sympatyczne wady i niesympatyczne 
zalety
boją się grzechu jak fotela z fałszywą 
sprężyną
uważają że tylko pies jest dobry kiedy jest zły
nie mają i dlatego rozdają
tak słabi że przenoszą góry
potrafią żyć i nie dziwić się odchodzącym
potrafią umierać i nie odchodzić
można o nich o wiele mądrzej pisać ale po co
trzymają się przyjaźni jak gawron gawrona
poznają późne lato po niebieskiej goryczce
słyszą na pamięć wilgi gwiżdżące przed 
deszczem
bawią ich jeszcze grzyby nieprawdziwe

2

Z pamiętnika

katolika ...

Tekst: Maria Paszyńska
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   Wizerunki Najświętszej Maryi Panny w kata-
kumbach przedstawiające Ją w aureoli, w po-
stawie siedzącej na tronie, są pierwszym 
wyraźnym śladem Jej kultu w chrześcijań-
stwie. Sobór powszechny w Efezie (431), 
zwołany w obronie tytułu Bożego Macie-
rzyństwa Maryi, przyczynił się do rozszerzenia 
i pogłębienia kultu Maryi. Od tego czasu 
Kościół zaczyna obchodzić święta ku Jej czci 
i stawiać świątynie ku Jej chwale. Poeci 
chrześcijańscy układają hymny i publiczne 
modlitwy, które wchodzą także do liturgii.

  Kościół nie wszystkim świętym daje 
jednakową rangę. Wyraźnie w swojej liturgii 
wyróżnia Maryję – tak co do liczby Jej świąt, 
jak i ich rangi. Po Matce Bożej wyróżnia kult 
św. Józefa, następnie kult św. Jana Chrzciciela 
i Apostołów, aniołów, świętych doktorów, 
zakonodawców, męczenników. Wprowadzenie 
gradacji: uroczystość, święto, wspomnienie 
obowiązkowe i wspomnienie dowolne jest 
wyraźnym tego potwierdzeniem. Ostatnia 
reforma kalendarza i liczne beatyfikacje i kano-
nizacje pontyfikatu Jana Pawła II wprowadziły 
ważną nowość – dla podkreślenia uniwersa-
lizmu swego przeznaczenia Kościół przypo-
mina świętych wielu ras i kontynentów.

   W początkach chrześcijaństwa nie oddawa-
no publicznej czci nikomu ze stworzeń – ani 
ludziom, ani nawet aniołom. Jednak już w 
Nowym Testamencie można dostrzec pewne 
ślady początku czci świętych. Pochwały, jakie 
daje sam Jezus św. Janowi Chrzcicielowi 
(Mt 11, 7–11), cześć, z jaką św. Paweł wyraża 
się o Abrahamie (Rz 4, 18–22) i Melchizedeku 
(Hbr 5, 6; 7, 1–4), genealogia Dawida jako 
prarodzica Jezusa Chrystusa (Mt 1, 1–17; Łk 3, 
23–38), podziw dla bohaterskiej śmierci św. 
Szczepana (Dz 6–7) – wszystko to naprowa-
dza na wiarę pierwotnego Kościoła, że osoby 
te są nie tylko zbawione i cieszą się chwałą w 
niebie, ale że mają także moc wspierania swo-
ich braci na ziemi przez orędownictwo za nimi.

1 listopada Kościół obchodzi radosną 
uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu 
czcimy tych wszystkich, którzy swoje życie 
przeżyli w łączności z Chrystusem, idąc Jego 
drogą i naśladując Go. Chodzi nie tylko o tych, 
którzy są powszechnie znani i otaczani kultem 
(np. św. Faustyna, św. o. Pio, bł. Matka Teresa 
z Kalkuty, św. Teresa z Lisieux, św. Jan Paweł II 
i wielu innych), ale także o tych, którzy pozo-
stają anonimowi.

  Spośród świętych na pierwszym miejscu 
doznają czci męczennicy. Pilnie spisuje się 
okoliczności ich śmierci w tak zwanych Aktach 
męczeństwa, stawia się im nagrobki, sprawuje 
się na ich grobach obrzędy liturgiczne, wzywa 
się ich pośrednictwa. Od IV w. natrafiamy na 
wyraźne ślady kultu wyznawców. Do pierw-
szych, którzy zasłużyli sobie w Kościele na kult 
publiczny, należeli św. Hilary z Poitiers (+ 368), 
św. Ambroży (+ 397) i św. Marcin z Tours 
(+ ok. 397–401) na Zachodzie, a na Wschodzie: 
św. Paweł Pustelnik (+ 342), św. Antoni 
Pustelnik (+ 356), św. Efrem (+ 373) i św. 
Bazyli Wielki (+ 379).

Święci w Kościele
– 1 listopada

Kościół obchodzi radosną 
uroczystość Wszystkich Świętych. 

UWAGA!  Zakończenie konkursu różańcowego dla dzieci odbędzie się 
 w niedzielę, 8 listopada, na Mszy św. o godz. 11.30. 

4 listopada obchodzimy:

3. Jak inaczej nazywamy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych?
a)
b) Dzień Zaduszny
c) Dzień Dziękczynienie
d) Światowy Dzień Chorego

Autor: Maciej Lichota 

zadanie: Rozwiąż test. Litery przy poprawnych odpowiedziach utworzą hasło. 

4. Ogłoszenie danej osoby błogosławioną to:
a) beatyfikacja
b) Rogito
c) kanonizacja
d) wypominki

5. Kanonizacja to:
a) ogłoszenie danej osoby świętą
b)
c)
d)

U
E
K
B

B
A
K
C

O
M
A
E inna nazwa sakramentu namaszczenia chorych

1.
a)
b)
c)
d) Niedzielę Misyjną

2.
a) 1 listopada
b) 31 maja
c) 22 lutego
d) 2 listopada

W
N
B
A

I
E
L
C

święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa 
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Kiedy obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych?

Dzień Środków Społecznego Przekazu

komunikat ogłaszający światu nowego papieża 
ogłoszenie danej osoby błogosławioną

Hasło:  __  __  __  __  __
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XXXI Niedziela Zwykła – 1 listopada 2015 r. 
 Uroczystość Wszystkich Świętych

1.

2.

3.

Dziś przeżywamy Uroczystość Wszystkich 
Świętych. Msze św. w kościele będą spra-
wowane według następującego porządku: 
o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 
i 20.00. Procesja na cmentarz wyruszy 
z naszego kościoła zaraz po Mszy św. o godz. 
13.00. Po procesji, ok. godz. 15.00 zostanie 
odprawiona Msza św. na cmentarzu w in-
tencji zmarłych, polecanych w wypominkach.

Pragniemy przypomnieć, że do niedzieli 
8 listopada można codziennie uzyskać 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

10.

Jutro, 2 listopada, we Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny – 
w naszym kościele Msze św. zostaną odpra-
wione o godz. 7.00, 17.00 i 18.00. Po Mszy 
św. o godz. 18.00 odbędzie się procesja ża-
łobna wewnątrz kościoła. W tym dniu można 
uzyskać odpust zupełny, który można ofiaro-
wać tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. 
W tym celu należy nawiedzić pobożnie 
kościół i odmówić w nim Modlitwę Pańską 
oraz Wyznanie Wiary, zachowując inne 
zwykłe warunki: stan łaski uświęcającej, 
Komunia święta, modlitwa według intencji 
Ojca Świętego oraz wykluczenie przywiąza-
nia do jakiegokolwiek grzechu.

5.

9.

4. W listopadzie, w sposób szczególny, modli-
my się za zmarłych z naszych rodzin, dlatego 
też przez cały miesiąc o godz. 18.00, w na-
szym kościele będzie odprawiana Msza św. 
w intencji zmarłych z naszej parafii i zmarłych 
spoczywających na naszym cmentarzu. W 
zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmujemy 
na wypominki i listopadową Mszę św. za 
naszych zmarłych.

od 11.10 do 08.11.2015 r. 

Módlmy się 
o udział w chwale zbawionych
dla poległych podczas wojen 

oraz pomordowanych 
w obozach i łagrach.

Wszystkim  obchodzącym  w  tym  tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia bło-
gosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.

11.

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek 
i I sobota miesiąca. W czwartek, 5 listopada, 
Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym 
i Wiecznym Kapłanie zostanie odprawiona 
o godz. 17.00, a po Mszy św. koronka do 
Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób 
szczególny, modlimy się o powołania 
kapłańskie. W piątek, 6 listopada, Msza św. 
wotywna o Najśw. Sercu Pana Jezusa 
o godz. 12.00. Z sakramentu pokuty i pojed-
nania można będzie skorzystać: rano i od 
godz. 16.00, w czasie adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Pragniemy również odwiedzić 
chorych i osoby w podeszłym wieku. Imiona 
i nazwiska oraz adresy osób pragnących 
skorzystać z sakramentu pokuty i pojedna-
nia oraz przyjąć Najświętszy Sakrament 
prosimy zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii 
parafialnej. W sobotę, 7 listopada, Msza św. 
wotywna o Niepokalanym Sercu NMP 
o godz. 7.00, a zaraz po niej Nabożeństwo 
Różańcowe.

6.

Parafialny Zespół Caritas prowadzi zbiórkę 
odzieży zimowej. Potrzebujemy zwłaszcza 
odzieży dla dzieci w wieku 4–12 lat oraz 
odzieży męskiej. Odzież można przynosić 
w godzinach pracy Caritas lub godzinach 
pracy kancelarii parafialnej.

W poniedziałek, 2 listopada, ze względu na 
wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 
nie będzie Mszy św. wotywnej o Duchu św.

7.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

We wtorek, 3 listopada, zostanie odprawio-
na Msza św. w intencji rodziców modlących 
się za swoje dzieci, zwłaszcza te, które 
odeszły od wiary i Kościoła. Przed Mszą św. 
rodzice spotykają się na modlitwie różańco-
wej w intencji swoich dzieci.
W dniu 7 listopada Parafia św. Stanisława 
Kostki na Żoliborzu oraz parafia św. Anny 
w Wilanowie organizują jednodniową 
pielgrzymkę do Sanktuarium św. Antoniego 
Padewskiego w Radecznicy koło Zamościa. 

8.

Spotkanie członków Parafialnego Oddziału 
Akcji Katolickiej odbędzie się w środę, 
4 listopada br., po Mszy św. o godz. 18.00.

Jest to jedyne miejsce nie tylko w Polsce, ale 
i na świecie, gdzie objawił się ten święty. 
Sanktuarium  słynie również z wielu cudów 
i łask dokonywanych za Jego wstawiennict-
wem. Koszt wyjazdu wynosi 100 PLN 
i obejmuje przejazd autokarem oraz dwa 
posiłki (śniadanie i obiad), przygotowane 
w klasztornym refektarzu oraz ubezpieczenie 
NW. Wyjazd planujemy na godz. 4.30–5.00, 
natomiast powrót ok. godz. 20.00. Zapisy 
w zakrystii.

w środę, 4 listopada, Wspomnienie 
św. Karola Boromeusza, biskupa.

–

w poniedziałek, 2 listopada, Wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych;

–

12. W najbliższym czasie sakramentalny związek 
małżeński zawrą:

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach 
zachodzących między narzeczonymi, zobo- 
wiązany jest powiadomić kancelarię 
parafialną. Narzeczonych polecamy modlit- 
wie parafian.

Maksymilian Radzimirski, kawaler 
z parafii tutejszej
i Joanna Zuzanna Zdrojewska, panna 
z parafii pw. św. Bonifacego w Warszawie
– zapowiedź I;

–

Mariusz Stelmaszczyk, kawaler  
z parafii  tutejszej
i Zofia Irmina Olszówka, panna  
z parafii tutejszej
– zapowiedź I.

–
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