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Oto słowo Pańskie

„Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zba-
wić to, co zginęło”... I odnalazł Zacheusza, 
zwierzchnika celników i bardzo bogatego, 
który był grzesznikiem.

CZAS UCIEKA – WIECZNOŚĆ CZEKA! 
A MIŁOSIERNY OJCIEC TĘSKNI ZA SWOIMI 
DZIEĆMI. DLA JEGO BOLESNEJ MĘKI – MIEJ 
MIŁOSIERDZIE DLA NAS I ŚWIATA CAŁEGO !

Kolejna Ewangelia – Dobra Nowina 
o Bogu bogatym w miłosierdzie.

Zacheusz chciał koniecznie zobaczyć 
Jezusa. A Mesjasz spojrzał na niego swoimi 
oczami pełnymi miłości i przyszedł do jego 
domu w gościnę. To spotkało się z konster-
nacją zebranych, tzw. porządnych. Zacheu-
szowe pragnienie zobaczenia Jezusa zmienia 
się w spotkanie ze Zbawicielem. Owocem 
tego spotkania jest nawrócenie celnika, 
zadośćuczynienie pokrzywdzonym, obdaro-
wanie ubogich. Pan Jezus Miłosierny chce 
przyjść do domu naszego serca, które 
często jest w grzechowym potrzasku, aby je 
uratować i przemienić. Aby zmieniło się 
nasze życie i zbawienie stało się naszym 
udziałem.

Wkrótce uroczystość Wszystkich Świętych i 
Zaduszki. Modląc się za naszych zmarłych, 
pamiętajmy o życiu wiecznym. Trzeba się 
na tę szczęśliwą przyszłość przygotować, 
życia na ziemi nie można zmarnować.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 145, 1–2.8–11.13cd–14 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu,
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Niech Cię wielbią Panie wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają,
i podnosi wszystkich zgnębionych. 

Niels Larsen Stevns, „Zacheusz” 

PIERWSZE CZYTANIE 
Mdr 11, 22–12, 2

Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko 
na szali, kropla rosy porannej, co spadła 
na ziemię. Nad wszystkim masz litość, bo 
wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz 
na grzechy ludzi, by się nawrócili.

Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, 
niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo 
gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś 
tego uczynił. 

Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty 
tego nie chciał? Jak by się zachowało, 
czego byś nie wezwał? 

Oszczędzasz wszystko, bo to wszyst-
ko Twoje, Panie, miłośniku życia! Bo 
we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne 
tchnienie. 

Dlatego nieznacznie karzesz upadają-
cych i strofujesz, przypominając, w czym 
grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Cie-
bie, Panie, uwierzyli.

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tes 1, 11–2, 2

Modlimy się zawsze za was, aby Bóg 
nasz uczynił was godnymi swego 
wezwania, aby z mocą udoskonalił w 
was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn 
płynący z wiary. Aby w was zostało 
uwielbione imię Pana naszego Jezusa 
Chrystusa – a wy w Nim – za łaską Boga 
naszego i Pana Jezusa Chrystusa. 

W sprawie przyjścia Pana naszego Je-
zusa Chrystusa i naszego zgromadzenia 
się wokół Niego, prosimy was, bracia, 
abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać 
w waszym rozumieniu ani zastraszyć 
bądź przez ducha, bądź przez mowę, 
bądź przez list, rzekomo od nas pocho-
dzący, jakoby już nastawał dzień Pański.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 3, 16

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał 
swojego Syna Jednorodzonego, każdy, 
kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

EWANGELIA 
Łk 19, 1–10

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził 
przez miasto. A był tam pewien człowiek, 
imieniem Zacheusz, zwierzchnik celni-
ków i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie 
zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł 
z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. 

Pobiegł więc naprzód i wspiął się na 
sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy 
bowiem miał przechodzić. 

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, 
spojrzał w górę i rzekł do niego: Zache-
uszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę 
się zatrzymać w twoim domu. 

Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go 
rozradowany. A wszyscy, widząc to, szem-
rali: Do grzesznika poszedł w gościnę. 

Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: 
Panie, oto połowę mego majątku daję 
ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdzi-
łem, zwracam poczwórnie. 

Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zba-
wienie stało się udziałem tego domu, 
gdyż i on jest synem Abrahama. Albo-
wiem Syn Człowieczy przyszedł szukać 
i zbawić to, co zginęło.

ks. Robert Mikos

K O M  E  N  T  A       R Z
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   Glenn Hobbs, którego sataniastyczna rodzi-
na przygotowywała do funkcji kapłana szatana, 
mówi: „Moje wspomnienia z dzieciństwa doty-
czące halloween są bardzo mroczne, wcale 
mnie to nie cieszyło. Widuję w sklepach te 
przebrania, widzę jak matka zakłada córce 
czapkę czarownicy, a chłopak cieszy się na 
myśl założenia diabelskiej maski. Widzę słody-
cze, wydrążone dynie, ludzi dekorujących 
domy szkieletami i innymi symbolami śmierci. 
To wszystko przywołuje straszne wspomnienia 
z przeszłości, wspomnienia o dzieciach tak 
strasznie deprawowanych, pozbawionych 
dzieciństwa, osobowości. Wszystko to w imię 
szatana. Kiedy następnym razem pójdziecie 
do sklepu z przebraniami pomyślcie o tym, że 
w tym dniu zabija się dzieci. Robią to ludzie, 
którzy posunęli sie o krok dalej. Ci, którzy nie 
traktują halloween jako okazji do zabawy, lecz 
uważają to za datę ceremonii religijnych, 
podczas których odbierają życie niewinnym 
ofiarom. Nie potrafię powiedzieć w tym dniu 
bawcie się dobrze, nawet jeśli nie macie 
związku z satanizmem i traktujecie te obchody 
jako rozrywkę, bo satanisci traktują was jako 
zasłonę dymną. Czuję się chory kiedy wyzna-
wcy Kościoła Chrystusa kultywują te straszne 
demoniczne obrzędy. Świadomy chrześcijanin 
powinien im być przeciwny, stawiać im czoła. 
Powinniśmy modlić się o te dzieci, aby Bóg 
uchronił je od utraty życia.”

   Halloween to uwspółcześniona wersja staro-
żytnego celtyckiego święta ku czci bóstwa 
śmierci i ciemności Samhain.
   Celtowie wierzyli, iż w dzień Samhain grani-
ca między światem żywych i umarłych zaciera 
się, a duchy zmarłych powracają na ziemię, 
są sprawcami kłopotów (np. niszczą plony), 
ale nade wszystko ich obecność ułatwiała 
druidom przepowiadanie przyszłości. Druidzi 
w ofierze celtyckim bóstwom składali ludzi 
dorosłych i dzieci, które wrzucali do wielkich 
ognisk (z reakcji na ból palącej się ofiary od-
czytywano prognozy na przyszły rok), wokół 
których tańczyli wyznawcy kultu demonów.
  Współcześnie tradycja ta została przejęta 
przez satanistów, którzy uważają, że wtedy 
właśnie szatan ma szczególną moc. 
  Anton La Vey, autor biblii szatana, mawiał, 
że „halloween jest najważniejszym dniem 
w roku kościoła szatana.” Jest to więc „święto” 
dusz potępionych, oddanie czci szatanowi, 
noc kpin z Boga, Jego świętych i Kościoła, 
noc „czarnych mszy”, odbierania dziewictwa 
ofiarom na ołtarzach szatana, narkotyczno- 
-seksualnych orgii związanych z jednoczeniem 
się z demonami i diabolicznych obrzędów, 
podczas których dokonuje się masakrowania 
zwierząt i rytualnego mordu niewinnych ludzi: 
dorosłych uznawanych za szlachetnych, 
a przede wszystkim dzieci.

  Sataniści deprawują dzieci, wykorzystują je 
seksualnie, robią wszystko aby zniszczyć to, 
co jest w nich najpiękniejsze: niewinność, 
ufność i ciekawość świata.

Amerykańskie statystyki dowodzą, że właśnie 
w czasie halloween uprowadzanych jest 
najwięcej dzieci. Z relacji byłych satanistów 
wynika, iż wilokrotnie ofiarowywane są 
szatanowi również dzieci spłodzone i rodzone 
specjalnie w tym celu.

Jak możemy przeczytać w gazecie USA 
Today halloween „jest dla świata przestęp-
czego świętem religijnym, podczas którego 
sataniści składają ofiary, a czarownice oddają 
się czarom i zaklęciom lub organizują uczty dla 

Wywodzi się z obrzędów druidów, którzy byli umarłych.” 
magami, lekarzami i kapłanami starożytnego 
kultu natury. Druidzi chodzili od zamku do 
zamku, żądając poczęstunku. Nie mieli jednak 
na myśli pokarmu dla ciała, tylko dla duszy 
w postaci młodej dziewczyny, która potem miała 
być spalona na stosie w ofierze dla szatana. 
Gdy mieszkańcy wydawali dziewczynę, druidzi 
w podzięce zapalali świecę z ludzkiego tłusz-
czu i wkładali ją do wydrążonej głowy, co miało 
ich chronić przed śmiercią ze strony demonów. 
Natomiast drzwi domów, od mieszkańców 
których nie uzyskali żądanej ofiary, znaczyli krwią, 
przeklinali mieszkańców, by szatan i demony 
mogły w ciągu najbliższej nocy kogoś zabić.

 Dla współczesnych wróżek, czarownic, magów 
jest to również czas najświętszy, jest to bowiem 
noc sabatowa.

  Pod wpływem mediów i komercji obecnie 
halloween rozpowszechnia się i jest kultywo-
wane także w Polsce. Jego popularyzacji 
sprzyja również system szkół publicznych, 
w których zwykle organizuje się zabawy 
halloween’owe, konkursy przebrań i rękodzie-
ła. Wydawnictwa podręczników do nauki 
języków są odpowiedzialne za popularyzację 
halloween. Na lekcjach języka angielskiego 
tematyka tej tradycji to standard. Wieczory 
halloween'owe urządzane są w domach 
kultury, klubach, pubach. Wielu z nas uważa to 
za świetną zabawę, która zaspokaja potrzebę 
tajemniczości i jest okazją do rozwijania 
wyobraźni u dzieci. Przebieramy nasze własne 
dzieci za wiedźmy, wilkołaki, upiory, kościo-
trupy itd. i wysyłamy na ulice w ciemność, aby 
powtarzały pogański zwyczaj „trick or treat”.

   W starożytności wydrążona i podświetlona 
dynia umieszczona przed domem oznaczała, 
że jego mieszkańcy czczą szatana i przez to
należą im się względy i opieka demonów. 
Współcześnie taka dynia jest symbolem dusz 
potępionych, pokutujących za paktowanie 
z diabłem.

  Alternatywą dla halloween'owych zwyczajów 
jest np. bal Wszystkich Świętych lub udział w 
różańcu, który dzieci odmawiają w procesji, 
idąc ze świecami i relikwiami świętych.

    Socjologowie i egzorcyści przestrzegają aby 
nie dać się zwieść fałszywej retoryce, że jest to 
tylko dobra zabawa, gdyż może być ona 
pierwszym krokiem do inicjacji w świat 
okultystyczny czy demoniczny.

   Praktyki w halloween to nie poczęstunek, 
sztuczka, przebranie. Pod ich płaszczykiem 
lansowane są praktyki magiczne, wróżbiarskie 
i okultystyczne. Następuje odradzanie się 
zwyczajów oddawania czci szatanowi, w co 
dobrowolnie w wyniku niewiedzy i naiwności, 
w atmosferze zabawy, beztroski i nieświado-
mości, włączamy swoje dzieci. Musimy zdać 
sobie sprawę, że sprawujemy kult perwersji, 
prowokacji, psychopatii, ciemności, grozy. 
Halloween kocentruje się na śmierci, każe 
delektować się brzydotą, zniszczeniem i złem.

Strefa Rodzica

  Doreen Irving (praktykowała okultyzm) napi-
sała książkę Set free to serve Christ 
(Uwolniony od służby Chrystusowi), w której 
pisze: „Prawdziwi czarodzieje cieszą się gdy 
chrześcijanie biorą udział w demonicznych 
tradycjach. Bardzo często demony mają dostęp 
do wielu ludzi. Czy myślicie, że TRICK or 
TREAT (ciasteczko albo psikus), to przeszłość 
bez żadnego znaczenia dzisiaj? W USA okul-
tyzm nieustannie zabija w czasie halloween. 
W Austarlii media podają o powtarzających się 
corocznie ofiarach składanych z ludzi w Mel-
bourne i Brisbane.”

HALLOWEEN - święto szatana
HOLY WINS - Święty zwycięża!

   W tym samym czasie, kiedy niczego 
nieświadoma większość zwyczajnie się prze-
biera za rozmaite straszydła, dobrze się przy 
tym bawiąc, gdzieś w miejscach ukrytych 
przed wzrokiem ludzi odprawiają się potworne, 
krwawe, satanistyczne rytuały. Ludzie obcho-
dzący halloween nie zdają sobie nawet sprawy, 
że obchodzą dokładnie to samo święto co 
sataniści w dokładnie tym samym czasie. 

 Wielu z nas postrzega halloween jako wesołą zabawę, zwłaszcza dla dzieci. Tylko czy I chyba to jest największy dramat tego dnia.
zdajemy sobie sprawę z jego faktycznego pochodzenia, znaczenia i konsekwencji jakie 
za sobą niesie?
Prof. Simon Morabito przestrzega: Halloween to święto szatana, który istnieje naprawdę 
Jest jak wściekły pies na łańcuchu – biada temu, kto się do niego zbliży. To nie zabawa!

Dyniowa latarnia

Zwyczaj zbierania słodyczy 
przez dzieci

Noc kpin z Boga!

  Halloween pełne jest symboli zaczerpniętych 
z praktyk i rytuałów satanistycznych i druidzkich.

Halloween – święto szatana!  
HOLLY WINS – Święty zwycięża!
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   Parafialny Chór „Sanctae Annae” brał udział 
w X Jubileuszowym Koncercie Pieśni Maryjnej 
„Witaj Powsińska Panno Maryjo!”, który odbył 
się 23 października o godz. 15.30 w Powsinie 
w Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej.

 W przeglądzie wzięło udział 7 chórów 
i zespołów. Nasz chór „Sanctae Annae” pod 
dyrekcją Natalii Knyziak wykonał następujące 
utwory: „Ave Maria” (J. Arcadelt), „Jasnogórska 
Można Pani” (ks. Z. Piasecki) oraz „O Dziewico 
Maryjo” (melodia z Lourdes).

Nasz parafialny Chór 
„Sanctae Annae”  

na Zamku Królewskim

4 listopada obchodzimy:

3.
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)
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. K arola Boromeusza, biskupa
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Kiedy obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych?

Dzień Środków Społecznego Przekazu

ogłoszenie danej osoby świętą
 komunikat ogłaszający światu nowego papieża
ogłoszenie danej osoby błogosławioną

Hasło:  __  __  __  __  __

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się w prawym 
przedsionku świątyni.

Ogólnopolski  
Koncert Pieśni Patriotycznej 
„Śpiewam mojej Ojczyźnie”

odbędzie się 
w niedzielę 13.11.2016 r. 

na Zamku Królewskim w Warszawie.
     Koncert poprzedzi o godz. 11.00 

Msza św. w intencji Ojczyzny w Bazylice 
Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela.
Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej 

odbywa się pod Honorowym Patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat 
medialny nad wydarzeniem objęli: TVP1 oraz 
Katolicka Agencja Informacyjna.

   Miło nam poinformować, że nasz chór 
został wybrany do udziału w Ogólnopolskim 
Koncercie Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej 
Ojczyźnie”, który odbędzie się w niedzielę, 
13 listopada 2016 r. o godz. 13.00 w Sali 
Koncertowej Zamku Królewskiego.
  Nasi chórzyści wykonają dwie pieśni: 
„Gaude Mater Polonia” i „Rota”.

To patriotyczne spotkanie rozpocznie się 
o godz. 11.00 w Bazylice Archikatedralnej
św. Jana Chrzciciela Mszą św. w intencji 
Ojczyzny. 

Serdecznie zapraszamy do włączenia się 
w to wielkie patriotyczne spotkanie i... śpiewanie.

 Wszystkie osoby, które pragną dołączyć do 
nas zapraszamy na próby chóru w każdy 
wtorek po Mszy św. o godz. 18.00 do kanonii.

Jak inaczej nazywamy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych?

od 9.10 do 13.11.2016 r.
Módlmy się, 

aby Matka Boża Różańcowa 
wypraszała nam potrzebne łaski 
i wspierała na drodze do nieba.

Intencja różańcowa 



Zeskanuj kod QR
i czytaj „Klimaty” 
w smartfonie lub
na tablecie.
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Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87160013741846849180000001
internet: www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl
e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.pl
Wydawca

1. W listopadzie, w sposób szczególny,
modlimy się za zmarłych z naszych rodzin, 
dlatego też przez cały miesiąc o godz. 
18.00, w naszym 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 na 
listopadową Mszę św. za naszych zmarłych.

Na naszym cmentarzu powstało kolumbarium 
– miejsce z niszami do pochówków urnowych. 
Zainteresowanych zapraszamy do kancelarii 
parafialnej.

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i 
I sobota miesiąca. W czwartek, 3 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 kapłań-
skie. W piątek, 4 listopada, Msza św. 
wotywna o Najświętszym 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 pojednania 
oraz przyjąć Najświętszy Sakrament prosimy 
zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii parafial-
nej. W sobotę, 5 listopada, Msza św. wotywna 
o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 7.00,
a zaraz po niej Nabożeństwo Różańcowe.

We wtorek, 1 listopada, przeżywać będziemy 
uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. 
w kościele będą sprawowane według 
następującego porządku: o godz. 7.00, 8.30, 
10.00, 11.30, 13.00, 18.00. Nie będzie Mszy 
św. o godz. 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 intencji zmarłych, polecanych 
w wypominkach.

Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione dziś o godz. 17.00, a po różańcu, 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Prosimy o uporządkowanie grobów i naszego 
cmentarza. Zwracamy się również z prośbą, 
aby śmieci z cmentarza składać do przezna-
czonych na ten cel kontenerów. 

2.

5.

W tym tygodniu, przypadają następujące 
święta liturgiczne: 

   „Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, 
że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do 
mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze 
czyśćcowe – dusze, które Ci są bardzo miłe, a które 
jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości – 
niech strumienie krwi i wody, które wyszły z Serca 
Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby 
się i tam sławiła moc miłosierdzia Twego.

Ze strasznych upałów ognia czyśćcowego 
 Wznosi się jęk do miłosierdzia Twego.
 I doznają pocieszenia, ulgi i ochłody 
 W strumieniu wylanym krwi i wody.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na 
dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte 
w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez 
bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez całą 
gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza 
dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są 
pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim; nie patrz 
na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna 
Twego najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci 
Twojej i litości liczby nie masz”.

(Dzienniczek, 1227)

7.

Organizujemy jasełka parafialne. Zapraszamy 
wszystkie dzieci, które lubią śpiewać i wystę-
pować w przedstawieniach, do udziału 
w jasełkach. Chętnych zapraszamy na pierw-
szą próbę, która odbędzie się w niedzielę, 
6 listopada, o godz. 10.30 w Kanonii.

8.W dniach od 1 do 8 listopada można codzien-
nie zyskać odpust zupełny za pobożne nawie-
dzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za 
zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedy-
nie za zmarłych. Warunkiem podstawowym 
uzyskania odpustu jest stan łaski uświęcającej.

4.

we wtorek, 1 listopada, uroczystość 
Wszystkich Świętych;
w środę, 2 listopada, wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych;
w piątek, 4 listopada, wspomnienie 
św. Karola Boromeusza, biskupa.

Parafialny zespół Caritas, w związku ze 
zbliżającą się zimą, potrzebuje dla swoich 
podopiecznych kołder i pościeli – czystych i w 
dobrym stanie. Wszystkim darczyńcom serde-
cznie dziękujemy. Dary można składać w kan-
celarii parafialnej, zakrystii i siedzibie Caritas.

Parafialna Wspólnota 
Odnowy w Duchu Świętym wraz ze swoim 

opiekunem – ks. Robertem zaprasza na 
Uwielbienie Pana Jezusa. 

Rozważanie Słowa Bożego
przed Najświętszym Sakramentem, 

w każdy piątek od godz. 19.30.
Serdecznie zapraszamy.
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10.

W środę, 2 listopada, we wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień 
Zaduszny – w naszym kościele Msze św. 
zostaną odprawiane o godz. 7.00, 12.00, 
17.00 i 18.00. Po Mszy św. o godz. 18.00 
odbędzie się procesja żałobna wewnątrz 
kościoła. W tym dniu można uzyskać odpust 
zupełny, który można ofiarować 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 
wg intencji Ojca Świętego oraz wykluczenie 
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

3.

9.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia 
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym i zawodowym.

Adoracja 
Najświętszego Sakramentu w ciszy 

w naszym kościele trwa
 w każdą środę w godz. od 73o–21oo 

w każdy czwartek w godz. od 73o–24oo  
w każdy piątek w godz. od 73o–193o 
Przyjmujemy też zapisy na worek. 

Zapraszamy!

6. Z radością informujemy, że kolejne osoby 
zadeklarowały swoje stałe godziny cotygo-
dniowej adoracji Najświętszego Sakramentu. 
W związku z tym Adoracja Najświętszego 
Sakramentu w ciszy w naszym kościele 
odbywa się w każdą środę w godz, 7.30–
21.00, w każdy czwartek w godz. 7.30–
24.00 oraz w każdy piątek w godz. 7.30–
19.30. Zapisy trwają, lista jest otwarta. 
Chętnych prosimy o wypełnienie deklaracji i 
włożenie do skrzynki na stoliku przed 
kaplicą św. Anny lub w zakrystii. Więcej 
informacji na naszej stronie internetowej.
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