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W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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L I T U R G I A  S Ł O W A

od 13.10.2019 do 10.11.2019

Módlmy się
za naszą ojczyznę,

aby wszyscy jej mieszkańcy
budowali dobro

dla przyszłych pokoleń.

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Syr 35, 12-14. 16-18

Czytanie z Mądrości Syracha: Pan jest sędzią, 
który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał 
On względu na osobę przeciw biednemu, 
owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. 
Nie zlekceważy błagania sieroty ani wdowy, 
kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z upodo-
baniem zostanie przyjęty, a błaganie jego dosię-
gnie obłoków. Modlitwa pokornego przeniknie 
obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie 
celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie 
się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, 
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. 
Dusza moja chlubi się Panem, 
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, 
by pamięć o nich wymazać z ziemi. 
Pan słyszy wołających o pomoc 
i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, 
ocala upadłych na duchu. 
Pan odkupi dusze sług swoich, 
nie zazna kary, kto się do Niego ucieka. 

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tm 4, 6-9. 16-18

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apo-
stoła do Tymoteusza: Najdroższy: Krew moja 
już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej roz-
łąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpi-
łem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na 
ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedli-
wości, który mi w owym dniu odda Pan, 
sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i 
wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.
Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko.        
W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie 
stanął, ale wszyscy mnie opuścili: niech im to 
nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął przy 
mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie 
dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie 
narody   je   posłyszały;  wyrwany  też  zostałem 

z paszczy lwa. Wybawi mnie Pan od 
wszelkiego złego czynu i ocali mnie, 
przyjmując do swego królestwa niebieskiego; 
Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
2 Kor 5, 19

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, 
nam zaś przekazał słowo jednania.

EWANGELIA 
Łk 18, 9-14

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli              
w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, 
tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do 
świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz,       
a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy 
się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem 
jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, 
cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję 
post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze 
wszystkiego, co nabywam”. A celnik stał          
z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku 
niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, 
miej litość dla mnie, grzesznika!” Powiadam 
wam: Ten odszedł do domu usprawie-
dliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się 
wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, 
będzie wywyższony».

Oto Słowo Pańskie
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K O M E N T A R Z
  „Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się 
modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik”. Obaj 
przyszli, by się modlić. Ale dlaczego przyszli 
do świątyni? 

  Przecież dzisiaj często słyszymy, że Bóg 
jest wszędzie. Tak. Na różne sposoby jest 
On obecny wszędzie: „Bo w rzeczywistości 
jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w 
Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” jak 
głosił św. Paweł w Dziejach Apostolskich. 
Ale Żydzi wierzyli, że jego obecność właśnie 
w Świątyni Jerozolimskiej jest wyjątkowa, 
niezwykła. 

   A my? Kościół naucza, że nasz Pan, Jezus 
Chrystus w Eucharystii obecny jest 
substancjalnie – substantialiter, prawdziwie – 
vere (przeciw jedynie symbolicznemu 
pojmowaniu) i rzeczywiście – realiter (czyli 
obiektywnie, niezależnie od wiary wspólnoty i 
ludzkich odczuć).

   Dlatego tak ważne i niezwykłe jest nasze 
przyjście do kościoła, by modlić się, 
uczestniczyć we Mszy świętej i karmić się 
Jego Ciałem.

Czesław Piotr Szczepański
Malarstwo 1979-2019

W tym tygodniu przypada I piątek i I 
sobota miesiąca. W piątek, 1 listopada i     
w sobotę 2 listopada, ze względu na 
przypadające w tych dniach uroczystości 
nie można odprawiać Mszy św. wotyw-
nych. 
W piątek po Mszy św. o godz. 18.00. 
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, 
wraz z Kapłanem poprowadzi nabożeń-
stwo Wynagradzające Bożemu Sercu a     
w sobotę nabożeństwo Wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Po Mszy św. 
o godz. 7.00. przed wystawionym Naj-
świętszym Sakramentem zostanie odmó-
wiona jedna część Różańca, po czym 
nastąpi piętnastominutowe rozmyślanie     
w ciszy, nad wskazaną przez księdza  
tajemnicą Różańca świętego.
W zeszłą niedzielę na tacę przeznaczoną 
na pomoc misjonarzom, zebraliśmy 10542 
PLN i 25 €. Wszystkim ofiarodawcom 
składamy serdeczne Bóg zapłać.
Serdecznie zapraszamy młodzież, studen-
tów i osoby dorosłe, które chcą swoim 
śpiewem ubogacić liturgię w naszym koś-
ciele i rozwijać swoje zdolności muzyczne 
do naszego chóru parafialnego. Do śpie-
wania w chórze nie jest konieczna 
znajomość nut, ale zdolności muzyczne i 
chęć chwalenia Pana Boga przez śpiew. 
Próby odbywają się w każdy wtorek o 
godz. 18.30. w dzwonnicy, na pierwszym 
piętrze. Szczegółowe informacje można 
uzyskać u państwa organistów.
Zapraszamy studentów i młodzież pracu-
jącą na spotkania grupy modlite-
wnej ,,Przyjaciele Oblubieńca". Spotkania 
odbywają się w środy o godz. 19.00.            
w dzwonnicy. Szczegółowych informacji 
na temat spotkań udziela ks. Michał, który 
opiekuje się tą grupą.

Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione o godz.17.00, a po nim modlić się 
będziemy za zmarłych polecanych w wy-
pominkach rocznych.
Czwarte spotkanie w ramach Rekolekcji 
Ewangelizacyjnych Odnowy w Duchu 
Świętym odbędzie się w poniedziałek, 28
października br., o godz. 19.00.
W piątek, 1 listopada, przeżywać będzie-
my Uroczystość Wszystkich Świętych. 
Msze św. w kościele będą sprawowane
według następującego porządku: o godz. 
7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 18.00. Nie 
będzie Mszy św. o godz. 20.00. Procesja
na cmentarz wyruszy z naszego kościoła
zaraz po Mszy św. o godz. 11.30. Po
procesji, ok. godz. 13.30. zostanie odpra-
wiona Msza św. na cmentarzu w intencji 
zmarłych, polecanych w wypominkach.
W dniach od 1 do 8 listopada można 
codziennie zyskać odpust zupełny za po-
bożne nawiedzenie cmentarza i odmó-
wienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten 
wolno ofiarować jedynie za zmarłych. 
Warunkiem podstawowym uzyskania 
odpustu jest stan łaski uświęcającej.
Prosimy o uporządkowanie grobów i na-
szego cmentarza. Zwracamy się również 
z prośbą, aby śmieci z cmentarza składać 
do przeznaczonych na ten cel konte-
nerów.
W listopadzie, w sposób szczególny, mo-
dlimy się za zmarłych z naszych rodzin, 
dlatego przez cały miesiąc o godz. 18.00., 
w naszym kościele będzie odprawiana
Msza św. w intencji zmarłych z naszej 
parafii i zmarłych spoczywających na na-
szym cmentarzu. W zakrystii i kancelarii 
parafialnej przyjmujemy na wypominki i na
listopadową Mszę św. za naszych zmar-
łych.
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1 listopada 2019 roku
Premiera Filmu "Nieplanowane"

Film pokazuje kulisy branży aborcyjnej.
Absolutnie krytycznie ważny jest pier-
wszy tydzień od daty premiery (tj. 1-7 
listopad 2019). Jeśli film się obroni po-
przez frekwencję będzie dalej wyświe-
tlany, a jeśli nie, to na jego miejsce 
wskoczą inne tytuły.

 10.

1 listopada 2019 rok
 Uroczystość Wszystkich Świętych

Msze św. w kościele będą sprawowane       
o godz. 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 18.00. 
Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00.
Procesja na cmentarz wyruszy z naszego 
kościoła po Mszy św. o godz. 11.30. 
Po procesji, ok. godz. 13.30. zostanie 
odprawiona Msza św. na cmentarzu         
w intencji zmarłych, polecanych w wy-
pominkach.
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

nawet jeśli niewiele sami zwojujemy, kiedyś 
przyjdziesz uleczyć i naprawić wszelkie zło. 
Spraw, abyśmy na łodzi targanej kapryśnym 
wiatrem losu i mimo własnej nieumiejętności 
żeglowania szczęśliwie dobili kiedyś do 
portu.
   Kapłan w tym momencie kończy modlitwę i 
składa ręce. Zgromadzeni na Eucharystii 
dopowiadają za niego coś, co tłumaczy sens 
dopiero co wypowiedzianej modlitwy: „Bo 
Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na 
wieki”.
   W świecie pełnym zła Bóg nie przestał być 
tym, od którego ostatecznie wszystko zależy. 
Z jakiegoś trudnego czasem do pojęcia 
powodu nie wyrywa chwastu. Pozwala mu, 
razem ze zbożem, róść aż do żniwa. Dla 
tych, którzy świadomi własnych grzechów 
dążą do nawrócenia, to czas na naprawienie 
zła. Dla trwających z nieprawości, to czas na 
opamiętanie. Dla tych wszystkich zaś, którzy 
zawiedzeni są ziemskimi porządkami, to 
czas nadziei. Najgorsze nawet sprawy kiedyś 
się skończą.  I zostaną rozliczone.

Żródło:  
https://liturgia.wiara.pl/doc/932091.W-ciszy-i-spokoju

 Subiektywny przewodnik po Mszy świętej

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA - cd. 

W ciszy i spokoju.
    Są ludzie, którzy chcieliby zmieniać świat. Są i tacy, którym wystarczy spokojne życie. 
Chrześcijanie wiedzą, że ich ojczyzna jest w niebie. Stąd bez żalu, zwłaszcza w obliczu po-
rażek, mogą wybrać to drugie.

modlący się kapłan na jedno szczególnie 
zwraca  uwagę.  Na  wojnę.  Tę  kwintesencją 
ludzkiego nieszczęścia, w której zaznane od 
wrogów krzywdy tak często łączą się z tymi, 
które człowiek sam zadaje. Wojnę, która 
wyzwala najgorsze ludzkie instynkty i niesie 
ze sobą głód, zniszczenie i śmierć. Dlatego 
prosi o pokój. I zaraz dodaje, innymi słowami 
powtarzając to, o co prosił już wcześniej: 
„Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, aby-
śmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od 
wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali 
przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa 
Chrystusa”.
  Nie daj, bym był złym człowiekiem, ale i nie 
daj, bym zła doznawał. Nie daj bym krzy-
wdził, ale i nie daj, bym sam był krzywdzony. 
Daj mi wieść  spokojne  życie  w  nadziei,  że

    Liturgia jest nauczycielką wiary. To prawda. 
Słowo Boże i zawarte w niej modlitwy jak nic 
innego przedstawia  kim jest Bóg i uczy 
najistotniejszych do Niego odniesień. Uczy 
też, choć może już mniej zobowiązująco, jak 
patrzyć na życie.

  „Zbaw nas ode złego” – kończą zgromadze-
ni na Eucharystii Modlitwę Pańską. Nie 
wypowiadają jednak zwyczajowego „Amen”, 
a  kapłan z rozłożonymi rękami kontynuuje: 
„Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i 
obdarz nasze czasy pokojem”.  

  Wszelkie zło, to w pierwszym rzędzie 
grzech. Ten, który brukając ludzkie serce 
sprawia, że cały świat staje się brudny. Ale to 
też wszelkiego rodzaju nieszczęścia – 
choroby,   krzywdy,  kataklizmy.   Wśród   nich  

Andrzej Macura 

Październik miesiącem Różańca Świętego

Łańcuch ocalenia
Matka Boża prosiła kilkakrotnie o Różaniec. W Lourdes, Fatimie i w innych miejscach. Leon 

XIII napisał aż 12 encyklik o tej modlitwie. Apostoł Różańca, bł. Bartłomiej Longo, nazwał go 
„słodkim łańcuchem łączącym z Bogiem”, „wieżą ocalenia od napaści piekła”, „bezpiecznym 
portem w morskiej katastrofie”. Wołał w uniesieniu: „Nigdy cię już nie porzucimy”.

Różaniec to znak firmowy katolickiej pobo-
żności. Jest coś uderzającego w tym, że w ob-
jawieniach maryjnych XIX i XX wieku powtarza
się wezwanie Matki Najświętszej do częstego
odmawiania modlitwy różańcowej. Święty
Jan Paweł II w liście apostolskim „Rosarium 
Virginis Mariae” (2002 r.) powołuje się wprost
na objawienia maryjne. „Wiele oznak wska-
zuje, jak bardzo Najświętsza Maryja Panna 
(…) chce również dzisiaj, właśnie przez tę
modlitwę, dać wyraz swej macierzyńskiej tros-
ce” – pisze papież. „W dziewiętnastym i dwu-
dziestym stuleciu Matka Chrystusowa w różno-
rakich okolicznościach dawała odczuć w jakiś 
sposób swoją obecność i usłyszeć swój głos, 
by zachęcić Lud Boży do tej formy modlitwy
kontemplacyjnej”. Papież Polak wymienia tylko 
dwa przykłady objawień, Lourdes i Fatimę, po-
nieważ to one wywarły i wciąż wywierają potę-
żny wpływ na życie chrześcijan. Ale wezwanie
do Różańca pojawia się również w Gietrz-
wałdzie i podczas innych objawień. 

Różańcowi papieże
Na wielką moc modlitwy różańcowej wska-

zuje wielu świętych i papieży. Leona XIII naz-
wano wręcz „papieżem Różańca” (zasiadał na 
Stolicy Piotrowej w latach 1878–1903). Jemu
zawdzięczamy to, że październik jest miesią-
cem tej modlitwy. Był wybitnym pasterzem,
który wprowadził Kościół w XX wiek (nasuwa 
się sporo analogii z Janem Pawłem II). Papież
poświęcił tej modlitwie aż 16 dokumentów: 11
encyklik, jedną konstytucję apostolską, trzy
listy apostolskie.

Leon XIII w 1894 r. wprowadził zwyczaj 
odmawiania po Mszy św. modlitwy do Michała 
Archanioła o obronę przed działaniem szatana. 
Sobór Watykański II zniósł ten zwyczaj, ale       
w wielu miejscach powraca się do niego. 
Prawdopodobnie Leon XIII ułożył modlitwę do
Michała Archanioła na skutek osobistej ducho-
wej wizji walki diabła z Kościołem, którą miał 
w październiku 1884 roku.

Papież chyba nie przypadkiem wskazywał 
potem wielokrotnie Różaniec jako najsku-
teczniejszy oręż w zmaganiach ducho-
wych. „Wspominamy po imieniu i zalecamy
Różaniec” – pisał papież. „Kontemplacja tych
czcigodnych tajemnic, rozważanych w ich 
należnej kolejności, daje wiernym cudowne 
umocnienie wiary, broni ich przed błędem i 
pokrzepia dusze”. W innym dokumencie Leon
XIII zauważa: „Jesteśmy przekonani, iż
Różaniec, jeśli jest odmawiany pobożnie, 
może służyć dobru nie tylko indywidualnych
osób, ale i całego społeczeństwa”.

Na miano różańcowych papieży zasługują 
również inni następcy św. Piotra. Na pewno 
należy zaliczyć do ich grona św. Piusa V,
żyjącego kilka wieków przed Leonem XIII. 
Panował od 1566 do 1572 roku. Gorliwie
wprowadzał w życie reformy Soboru Tryden-
ckiego. To on zatwierdził tę formę modlitwy
różańcowej, którą znamy do dziś. Wiele 
tłumaczy fakt, że papież był dominikaninem,
a to właśnie dominikanie byli pierwszymi 
promotorami Różańca.

Za pontyfikatu Piusa V doszło do wielkiej 
bitwy morskiej pod Lepanto, u greckich wy-
brzeży, 7 października 1571 roku. Zjedno-
czona flota chrześcijańska pokonała tego dnia
flotę turecką. Na wieść o zbliżającej się wojnie
papież apelował o odmawianie modlitwy
różańcowej w intencji powstrzymania islami-
zacji Starego Kontynentu. Zagrożenie było
realne. Sułtan Selim II odgrażał się, że z ba-
zyliki Piotrowej zrobi stajnię dla swoich koni. 
Po zwycięstwie armii chrześcijańskiej Pius V 
przypisał je wstawiennictwu Maryi i ustanowił 
właśnie 7 października świętem Matki Bożej 
Różańcowej. 

W związku z akcją Różaniec do Granic, 
zaplanowaną na ten właśnie dzień, tu i 
ówdzie czyniono porównania. Czy można i 
dziś odmawiać Różaniec w intencji obrony
Europy przed islamizacją?

Jan Paweł II nie miał wątpliwości. Pisał:
„Historia Różańca pokazuje, jak tej modlitwy
używali zwłaszcza dominikanie, gdy Kościół 
przeżywał trudne chwile z powodu szerzenia 
się herezji. Dziś stoimy wobec nowych
wyzwań. Czemuż nie wziąć znowu do ręki 
koronki z wiarą tych, którzy byli przed nami? 
Różaniec zachowuje całą swą moc i po-
zostaje narzędziem nie do pominięcia pośród
środków duszpasterskich każdego dobrego 
głosiciela Ewangelii”. Jana Pawła II z całą
pewnością trzeba wliczyć do grona różań-
cowych papieży. List apostolski o Różańcu to 
najnowszy papieski dokument poświęcony tej 
maryjnej modlitwie. To piękna, aktualna 
synteza nauczania Kościoła. Jan Paweł II 
ogłosił w tym dokumencie Rok Różańca, 
który trwał od października 2002 do 
października 2003 r., a ponadto wprowadził 
tajemnice światła. Papież pozwolił sobie także 
na bardzo osobiste wyznanie. „Od mych lat 
młodzieńczych modlitwa ta miała ważne 
miejsce w moim życiu duchowym” – pisał.
„Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i 
doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk.
Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy”.
Powtórzył też słowa, które wypowiedział dwa 
tygodnie po swoim wyborze na biskupa 
Rzymu: „Różaniec to modlitwa, którą bardzo
ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedzi-
wna w swej prostocie i głębi zarazem”.

Apostołowie Różańca
Można stworzyć całą listę świętych apo-

stołów Różańca. Zalicza do nich św. Ludwika 
Marię Grignion de Montfort, św. o. Pio, ale 
szczególnie dużo uwagi poświęca różańco-
wemu charyzmatowi bł. Bartłomiej Longo,  
szerzyciel tzw. Nowenny Pompejańskiej.

Podczas studiów prawniczych w Neapolu 
Bartłomiej uległ wpływowi wolnomyśliciel-
skich idei, zaczął parać się okultyzmem. 
Zabrnął w zło tak mocno, że stał się kapła-
nem satanistycznej sekty. Jego nawrócenie
było długą drogą, wciąż odzywały się w nim 
skutki dawnych związków z diabłem. Ra-
tunkiem okazał się Różaniec. Longo uczepił 
się zdania, które usłyszał, jak wierzył, od
Maryi: „Ten, kto propaguje Różaniec, będzie
zbawiony”. Stał się więc apostołem Różańca 
na terenach pod Wezuwiuszem. Chodził od
chaty do chaty, uczył modlitwy i rozdawał 
różańce. Organizował misje parafialne, 
założył Bractwo Różańcowe. Był inicjatorem i 
budowniczym sanktuarium Matki Bożej 
Różańcowej w Pompejach.

Nie wypuszczajmy różańca z rąk, mód-
lmy się tak, jak prosiła nas Maryja, 
papieże, święci. Oplatajmy modlitewnym 
słodkim łańcuchem nasze życie, Kościół, 
Polskę, Europę, świat.

ks. Tomasz Jaklewicz

Żródło;
https://liturgia.wiara.pl/doc/5062207.Lancuch-
ocalenia/3

Od 28.10.19 do 30.10.19 w Sanktuarium 
św. Andrzeja Boboli na Rakowieckiej 61 
w Warszawie odbędzie się “Różaniec 
śpiewany LIVE (czyt. lajw)”. Codziennie 
(od poniedziałku do czwartku) o godz. 
19:00 będzie nabożeństwo różańcowe      
z rozważaniem kolejnych części różańca 
przy autorskich aranżacjach muzycznych 
Mateusza Banasiuka. 

Różaniec śpiewany

Więcej informacji na stronie internetowej 
www.rakowiecka.jezuici.pl.

Serdecznie zapraszamy.

SOBOTA
2 listopada 2019 rok godz. 7:00

Msza Święta w intencji wynagradza-
jącej Maryi bluźnierstwa przeciwko 
Jej Dziewictwu.
Po Mszy Świętej przed Najświętszym 
Sakramentem odmówimy jedną 
część Różańca i przez 15 minut, 
będziemy rozważać w ciszy jedną 
z tajemnic Różańca Świętego. 

Po Mszy Świętej o godz. 18.00 
Wspólnota Odnowy w Duchu 

Świętym, wraz z Kapłanem 
poprowadzi nabożeństwo 

Wynagradzające Bożemu Sercu

PIĄTEK
1 listopada 2019 r. 

Nasz parafialny Chór "Sanctae Annae" pod dyrekcją p. Natalii Knyziak wykonał trzy 
utwory, które można odsłuchać na parafialnym profilu Fb:
 „O Maryjo witam cię” - muzyka Chorał Opolski, opracowanie Henryk Botor,
 „Ave maris stella - opracowanie muzyczne Jacek Gałuszka,
 „Do Ciebie Matko szafarko łask” - opr. Ks Wojciech Kałamarz.

https://liturgia.wiara.pl/doc/932091.W-ciszy-i-spokoju
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

nawet jeśli niewiele sami zwojujemy, kiedyś 
przyjdziesz uleczyć i naprawić wszelkie zło. 
Spraw, abyśmy na łodzi targanej kapryśnym 
wiatrem losu i mimo własnej nieumiejętności 
żeglowania szczęśliwie dobili kiedyś do 
portu.
   Kapłan w tym momencie kończy modlitwę i 
składa ręce. Zgromadzeni na Eucharystii 
dopowiadają za niego coś, co tłumaczy sens 
dopiero co wypowiedzianej modlitwy: „Bo 
Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na 
wieki”.
   W świecie pełnym zła Bóg nie przestał być 
tym, od którego ostatecznie wszystko zależy. 
Z jakiegoś trudnego czasem do pojęcia 
powodu nie wyrywa chwastu. Pozwala mu, 
razem ze zbożem, róść aż do żniwa. Dla 
tych, którzy świadomi własnych grzechów 
dążą do nawrócenia, to czas na naprawienie 
zła. Dla trwających z nieprawości, to czas na 
opamiętanie. Dla tych wszystkich zaś, którzy 
zawiedzeni są ziemskimi porządkami, to 
czas nadziei. Najgorsze nawet sprawy kiedyś 
się skończą.  I zostaną rozliczone.

Żródło:  
https://liturgia.wiara.pl/doc/932091.W-ciszy-i-spokoju

 Subiektywny przewodnik po Mszy świętej

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA - cd. 

W ciszy i spokoju.
    Są ludzie, którzy chcieliby zmieniać świat. Są i tacy, którym wystarczy spokojne życie. 
Chrześcijanie wiedzą, że ich ojczyzna jest w niebie. Stąd bez żalu, zwłaszcza w obliczu po-
rażek, mogą wybrać to drugie.

modlący się kapłan na jedno szczególnie 
zwraca  uwagę.  Na  wojnę.  Tę  kwintesencją 
ludzkiego nieszczęścia, w której zaznane od 
wrogów krzywdy tak często łączą się z tymi, 
które człowiek sam zadaje. Wojnę, która 
wyzwala najgorsze ludzkie instynkty i niesie 
ze sobą głód, zniszczenie i śmierć. Dlatego 
prosi o pokój. I zaraz dodaje, innymi słowami 
powtarzając to, o co prosił już wcześniej: 
„Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, aby-
śmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od 
wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali 
przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa 
Chrystusa”.
  Nie daj, bym był złym człowiekiem, ale i nie 
daj, bym zła doznawał. Nie daj bym krzy-
wdził, ale i nie daj, bym sam był krzywdzony. 
Daj mi wieść  spokojne  życie  w  nadziei,  że

    Liturgia jest nauczycielką wiary. To prawda. 
Słowo Boże i zawarte w niej modlitwy jak nic 
innego przedstawia  kim jest Bóg i uczy 
najistotniejszych do Niego odniesień. Uczy 
też, choć może już mniej zobowiązująco, jak 
patrzyć na życie.

  „Zbaw nas ode złego” – kończą zgromadze-
ni na Eucharystii Modlitwę Pańską. Nie 
wypowiadają jednak zwyczajowego „Amen”, 
a  kapłan z rozłożonymi rękami kontynuuje: 
„Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i 
obdarz nasze czasy pokojem”.  

  Wszelkie zło, to w pierwszym rzędzie 
grzech. Ten, który brukając ludzkie serce 
sprawia, że cały świat staje się brudny. Ale to 
też wszelkiego rodzaju nieszczęścia – 
choroby,   krzywdy,  kataklizmy.   Wśród   nich  

Andrzej Macura 

Październik miesiącem Różańca Świętego

Łańcuch ocalenia
     Matka Boża prosiła kilkakrotnie o Różaniec. W Lourdes, Fatimie i w innych miejscach. Leon 
XIII napisał aż 12 encyklik o tej modlitwie. Apostoł Różańca, bł. Bartłomiej Longo, nazwał go 
„słodkim łańcuchem łączącym z Bogiem”, „wieżą ocalenia od napaści piekła”, „bezpiecznym 
portem w morskiej katastrofie”. Wołał w uniesieniu: „Nigdy cię już nie porzucimy”.

  Różaniec to znak firmowy katolickiej pobo-
żności. Jest coś uderzającego w tym, że w ob-
jawieniach maryjnych XIX i XX wieku powtarza 
się wezwanie Matki Najświętszej do częstego 
odmawiania modlitwy różańcowej. Święty 
Jan Paweł II w liście apostolskim „Rosarium 
Virginis Mariae” (2002 r.) powołuje się wprost 
na objawienia maryjne. „Wiele oznak wska-
zuje, jak bardzo Najświętsza Maryja Panna 
(…) chce również dzisiaj, właśnie przez tę 
modlitwę, dać wyraz swej macierzyńskiej tros-
ce” – pisze papież. „W dziewiętnastym i dwu-
dziestym stuleciu Matka Chrystusowa w różno-
rakich okolicznościach dawała odczuć w jakiś 
sposób swoją obecność i usłyszeć swój głos, 
by zachęcić Lud Boży do tej formy modlitwy 
kontemplacyjnej”. Papież Polak wymienia tylko 
dwa przykłady objawień, Lourdes i Fatimę, po-
nieważ to one wywarły i wciąż wywierają potę-
żny wpływ na życie chrześcijan. Ale wezwanie 
do Różańca pojawia się również w Gietrz-
wałdzie i podczas innych objawień. 

Różańcowi papieże
  Na wielką moc modlitwy różańcowej wska-
zuje wielu świętych i papieży. Leona XIII naz-
wano wręcz „papieżem Różańca” (zasiadał na 
Stolicy Piotrowej w latach 1878–1903). Jemu 
zawdzięczamy to, że październik jest miesią-
cem tej modlitwy. Był wybitnym pasterzem, 
który wprowadził Kościół w XX wiek (nasuwa 
się sporo analogii z Janem Pawłem II). Papież 
poświęcił tej modlitwie aż 16 dokumentów: 11 
encyklik, jedną konstytucję apostolską, trzy 
listy apostolskie. 
   Leon XIII w 1894 r. wprowadził zwyczaj 
odmawiania po Mszy św. modlitwy do Michała 
Archanioła o obronę przed działaniem szatana. 
Sobór Watykański II zniósł ten zwyczaj, ale       
w wielu miejscach powraca się do niego. 
Prawdopodobnie Leon XIII ułożył modlitwę do 
Michała Archanioła na skutek osobistej ducho-
wej wizji walki diabła z Kościołem, którą miał     
w październiku 1884 roku.

   Papież chyba nie przypadkiem wskazywał  
potem wielokrotnie Różaniec jako najsku-
teczniejszy oręż w zmaganiach ducho-
wych. „Wspominamy po imieniu i zalecamy 
Różaniec” – pisał papież. „Kontemplacja tych 
czcigodnych tajemnic, rozważanych w ich 
należnej kolejności, daje wiernym cudowne 
umocnienie wiary, broni ich przed błędem i 
pokrzepia dusze”. W innym dokumencie Leon 
XIII zauważa: „Jesteśmy przekonani, iż 
Różaniec, jeśli jest odmawiany pobożnie, 
może służyć dobru nie tylko indywidualnych 
osób, ale i całego społeczeństwa”.
   Na miano różańcowych papieży zasługują 
również inni następcy św. Piotra. Na pewno 
należy zaliczyć do ich grona św. Piusa V, 
żyjącego kilka wieków przed Leonem XIII.    
Panował od 1566 do 1572 roku. Gorliwie 
wprowadzał w życie reformy Soboru Tryden-
ckiego. To on zatwierdził tę formę modlitwy 
różańcowej, którą znamy do dziś. Wiele 
tłumaczy fakt, że papież był dominikaninem,    
a to właśnie dominikanie byli pierwszymi 
promotorami Różańca. 
   Za pontyfikatu Piusa V doszło do wielkiej 
bitwy morskiej pod Lepanto, u greckich wy-
brzeży, 7 października 1571 roku. Zjedno-
czona flota chrześcijańska pokonała tego dnia 
flotę turecką. Na wieść o zbliżającej się wojnie 
papież apelował o odmawianie modlitwy 
różańcowej w intencji powstrzymania islami-
zacji Starego Kontynentu. Zagrożenie było 
realne. Sułtan Selim II odgrażał się, że z ba-
zyliki Piotrowej zrobi stajnię dla swoich koni. 
Po zwycięstwie armii chrześcijańskiej Pius V 
przypisał je wstawiennictwu Maryi i ustanowił 
właśnie 7 października świętem Matki Bożej 
Różańcowej. 
   W związku z akcją Różaniec do Granic, 
zaplanowaną na ten właśnie dzień, tu i 
ówdzie czyniono porównania. Czy można i 
dziś odmawiać Różaniec w intencji obrony 
Europy przed islamizacją?

   Jan Paweł II nie miał wątpliwości. Pisał: 
„Historia Różańca pokazuje, jak tej modlitwy 
używali zwłaszcza dominikanie, gdy Kościół 
przeżywał trudne chwile z powodu szerzenia 
się herezji. Dziś stoimy wobec nowych 
wyzwań. Czemuż nie wziąć znowu do ręki 
koronki z wiarą tych, którzy byli przed nami? 
Różaniec zachowuje całą swą moc i po-
zostaje narzędziem nie do pominięcia pośród 
środków duszpasterskich każdego dobrego 
głosiciela Ewangelii”. Jana Pawła II z całą 
pewnością trzeba wliczyć do grona różań-
cowych papieży. List apostolski o Różańcu to 
najnowszy papieski dokument poświęcony tej 
maryjnej modlitwie. To piękna, aktualna 
synteza nauczania Kościoła. Jan Paweł II 
ogłosił w tym dokumencie Rok Różańca, 
który trwał od października 2002 do 
października 2003 r., a ponadto wprowadził 
tajemnice światła. Papież pozwolił sobie także 
na bardzo osobiste wyznanie. „Od mych lat 
młodzieńczych modlitwa ta miała ważne 
miejsce w moim życiu duchowym” – pisał. 
„Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i 
doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. 
Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy”. 
Powtórzył też słowa, które wypowiedział dwa 
tygodnie po swoim wyborze na biskupa 
Rzymu: „Różaniec to modlitwa, którą bardzo 
ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedzi-
wna w swej prostocie i głębi zarazem”.

Apostołowie Różańca
 Można stworzyć całą listę świętych apo-
stołów Różańca. Zalicza do nich św. Ludwika 
Marię Grignion de Montfort, św. o. Pio, ale 
szczególnie dużo uwagi poświęca różańco-
wemu charyzmatowi bł. Bartłomiej Longo,  
szerzyciel tzw. Nowenny Pompejańskiej.

  Podczas studiów prawniczych w Neapolu  
Bartłomiej uległ wpływowi wolnomyśliciel-
skich idei, zaczął parać się okultyzmem. 
Zabrnął w zło tak mocno, że stał się kapła-
nem satanistycznej sekty. Jego nawrócenie 
było długą drogą, wciąż odzywały się w nim 
skutki dawnych związków z diabłem. Ra-
tunkiem okazał się Różaniec. Longo uczepił 
się zdania, które usłyszał, jak wierzył, od 
Maryi: „Ten, kto propaguje Różaniec, będzie 
zbawiony”. Stał się więc apostołem Różańca 
na terenach pod Wezuwiuszem. Chodził od 
chaty do chaty, uczył modlitwy i rozdawał 
różańce. Organizował misje parafialne, 
założył Bractwo Różańcowe. Był inicjatorem i 
budowniczym sanktuarium Matki Bożej 
Różańcowej w Pompejach.

  Nie wypuszczajmy różańca z rąk, mód-
lmy się tak, jak prosiła nas Maryja, 
papieże, święci. Oplatajmy modlitewnym 
słodkim łańcuchem nasze życie, Kościół, 
Polskę, Europę, świat.

ks. Tomasz Jaklewicz

Żródło;
https://liturgia.wiara.pl/doc/5062207.Lancuch-
ocalenia/3

Od 28.10.19 do 30.10.19 w Sanktuarium 
św. Andrzeja Boboli na Rakowieckiej 61 
w Warszawie odbędzie się “Różaniec 
śpiewany LIVE (czyt. lajw)”. Codziennie 
(od poniedziałku do czwartku) o godz. 
19:00 będzie nabożeństwo różańcowe      
z rozważaniem kolejnych części różańca 
przy autorskich aranżacjach muzycznych 
Mateusza Banasiuka. 

Różaniec śpiewany

Więcej informacji na stronie internetowej 
www.rakowiecka.jezuici.pl. 

Serdecznie zapraszamy.

SOBOTA
2 listopada 2019 rok godz. 7:00

Msza Święta w intencji wynagradza-
jącej Maryi bluźnierstwa przeciwko 
Jej Dziewictwu.
Po Mszy Świętej przed Najświętszym 
Sakramentem odmówimy jedną 
część Różańca i przez 15 minut, 
będziemy rozważać w ciszy jedną        
z tajemnic Różańca Świętego. 

Po Mszy Świętej o godz. 18.00 
Wspólnota Odnowy w Duchu 

Świętym, wraz z Kapłanem 
poprowadzi nabożeństwo 

Wynagradzające Bożemu Sercu

PIĄTEK
1 listopada 2019 r. 

Nasz parafialny Chór "Sanctae Annae" pod dyrekcją p. Natalii Knyziak wykonał trzy 
utwory, które można odsłuchać na parafialnym profilu Fb:
   „O Maryjo witam cię” - muzyka Chorał Opolski, opracowanie Henryk Botor,
   „Ave maris stella - opracowanie muzyczne Jacek Gałuszka,
   „Do Ciebie Matko szafarko łask” - opr. Ks Wojciech Kałamarz.

https://liturgia.wiara.pl/doc/5062207.Lancuch-ocalenia/3
https://liturgia.wiara.pl/doc/5062207.Lancuch-ocalenia/3
https://liturgia.wiara.pl/doc/5062207.Lancuch-ocalenia/3
http://www.rakowiecka.jezuici.pl
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.

Nr 555

L I T U R G I A S Ł O W A

od 13.10.2019 do 10.11.2019

Módlmy się
za naszą ojczyznę,

aby wszyscy jej mieszkańcy 
budowali dobro

dla przyszłych pokoleń.

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Syr 35, 12-14. 16-18

Czytanie z Mądrości Syracha: Pan jest sędzią, 
który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał 
On względu na osobę przeciw biednemu, 
owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. 
Nie zlekceważy błagania sieroty ani wdowy, 
kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z upodo-
baniem zostanie przyjęty, a błaganie jego dosię-
gnie obłoków. Modlitwa pokornego przeniknie 
obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie 
celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie 
się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, 
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. 
Dusza moja chlubi się Panem, 
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, 
by pamięć o nich wymazać z ziemi. 
Pan słyszy wołających o pomoc 
i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, 
ocala upadłych na duchu. 
Pan odkupi dusze sług swoich, 
nie zazna kary, kto się do Niego ucieka. 

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tm 4, 6-9. 16-18

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apo-
stoła do Tymoteusza: Najdroższy: Krew moja 
już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej roz-
łąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpi-
łem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na 
ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedli-
wości, który mi w owym dniu odda Pan, 
sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i 
wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.
Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko.        
W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie 
stanął, ale wszyscy mnie opuścili: niech im to 
nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął przy 
mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie 
dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie 
narody je posłyszały; wyrwany też zostałem 

z paszczy lwa. Wybawi mnie Pan od
wszelkiego złego czynu i ocali mnie, 
przyjmując do swego królestwa niebieskiego; 
Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
2 Kor 5, 19

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, 
nam zaś przekazał słowo jednania.

EWANGELIA 
Łk 18, 9-14

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli              
w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, 
tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do 
świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz,       
a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy 
się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem 
jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, 
cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję 
post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze 
wszystkiego, co nabywam”. A celnik stał          
z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku 
niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, 
miej litość dla mnie, grzesznika!” Powiadam 
wam: Ten odszedł do domu usprawie-
dliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się 
wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, 
będzie wywyższony».

Oto Słowo Pańskie
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K O M E N T A R Z
„Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się 

modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik”. Obaj 
przyszli, by się modlić. Ale dlaczego przyszli 
do świątyni? 

Przecież dzisiaj często słyszymy, że Bóg 
jest wszędzie. Tak. Na różne sposoby jest 
On obecny wszędzie: „Bo w rzeczywistości 
jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w 
Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” jak 
głosił św. Paweł w Dziejach Apostolskich. 
Ale Żydzi wierzyli, że jego obecność właśnie 
w Świątyni Jerozolimskiej jest wyjątkowa, 
niezwykła. 

A my? Kościół naucza, że nasz Pan, Jezus 
Chrystus w Eucharystii obecny jest 
substancjalnie – substantialiter, prawdziwie – 
vere (przeciw jedynie symbolicznemu 
pojmowaniu) i rzeczywiście – realiter (czyli 
obiektywnie, niezależnie od wiary wspólnoty i 
ludzkich odczuć).

Dlatego tak ważne i niezwykłe jest nasze 
przyjście do kościoła, by modlić się, 
uczestniczyć we Mszy świętej i karmić się 
Jego Ciałem.

Czesław Piotr Szczepański
Malarstwo 1979-2019

W tym tygodniu przypada I piątek i I 
sobota miesiąca. W piątek, 1 listopada i     
w sobotę 2 listopada, ze względu na 
przypadające w tych dniach uroczystości 
nie można odprawiać Mszy św. wotyw-
nych. 
W piątek po Mszy św. o godz. 18.00. 
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, 
wraz z Kapłanem poprowadzi nabożeń-
stwo Wynagradzające Bożemu Sercu a 
w sobotę nabożeństwo Wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Po Mszy św. 
o godz. 7.00. przed wystawionym Naj-
świętszym Sakramentem zostanie odmó-
wiona jedna część Różańca, po czym
nastąpi piętnastominutowe rozmyślanie
w ciszy, nad wskazaną przez księdza
tajemnicą Różańca świętego.
W zeszłą niedzielę na tacę przeznaczoną 
na pomoc misjonarzom, zebraliśmy 10542 
PLN i 25 €. Wszystkim ofiarodawcom 
składamy serdeczne Bóg zapłać.
Serdecznie zapraszamy młodzież, studen-
tów i osoby dorosłe, które chcą swoim 
śpiewem ubogacić liturgię w naszym koś-
ciele i rozwijać swoje zdolności muzyczne 
do naszego chóru parafialnego. Do śpie-
wania w chórze nie jest konieczna 
znajomość nut, ale zdolności muzyczne i 
chęć chwalenia Pana Boga przez śpiew. 
Próby odbywają się w każdy wtorek o 
godz. 18.30. w dzwonnicy, na pierwszym 
piętrze. Szczegółowe informacje można 
uzyskać u państwa organistów.
Zapraszamy studentów i młodzież pracu-
jącą na spotkania grupy modlite-
wnej ,,Przyjaciele Oblubieńca". Spotkania 
odbywają się w środy o godz. 19.00.            
w dzwonnicy. Szczegółowych informacji 
na temat spotkań udziela ks. Michał, który 
opiekuje się tą grupą.

Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione o godz.17.00, a po nim modlić się 
będziemy za zmarłych polecanych w wy-
pominkach rocznych.
Czwarte spotkanie w ramach Rekolekcji 
Ewangelizacyjnych Odnowy w Duchu 
Świętym odbędzie się w poniedziałek, 28 
października br., o godz. 19.00.
W piątek, 1 listopada, przeżywać będzie-
my Uroczystość Wszystkich Świętych. 
Msze św. w kościele będą sprawowane 
według następującego porządku: o godz. 
7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 18.00. Nie 
będzie Mszy św. o godz. 20.00. Procesja 
na cmentarz wyruszy z naszego kościoła 
zaraz po Mszy św. o godz. 11.30. Po 
procesji, ok. godz. 13.30. zostanie odpra-
wiona Msza św. na cmentarzu w intencji 
zmarłych, polecanych w wypominkach.
W dniach od 1 do 8 listopada można 
codziennie zyskać odpust zupełny za po-
bożne nawiedzenie cmentarza i odmó-
wienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten 
wolno ofiarować jedynie za zmarłych. 
Warunkiem podstawowym uzyskania 
odpustu jest stan łaski uświęcającej.
Prosimy o uporządkowanie grobów i na-
szego cmentarza. Zwracamy się również 
z prośbą, aby śmieci z cmentarza składać 
do przeznaczonych na ten cel konte-
nerów.
W listopadzie, w sposób szczególny, mo-
dlimy się za zmarłych z naszych rodzin, 
dlatego przez cały miesiąc o godz. 18.00., 
w naszym kościele będzie odprawiana 
Msza św. w intencji zmarłych z naszej 
parafii i zmarłych spoczywających na na-
szym cmentarzu. W zakrystii i kancelarii 
parafialnej przyjmujemy na wypominki i na 
listopadową Mszę św. za naszych zmar-
łych.

9.

8.

1 listopada 2019 roku
Premiera Filmu "Nieplanowane"

Film pokazuje kulisy branży aborcyjnej.
Absolutnie krytycznie ważny jest pier-
wszy tydzień od daty premiery (tj. 1-7 
listopad 2019). Jeśli film się obroni po-
przez frekwencję będzie dalej wyświe-
tlany, a jeśli nie, to na jego miejsce 
wskoczą inne tytuły.

 10.

1 listopada 2019 rok
Uroczystość Wszystkich Świętych

Msze św. w kościele będą sprawowane       
o godz. 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 18.00. 
Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00.
Procesja na cmentarz wyruszy z naszego 
kościoła po Mszy św. o godz. 11.30. 
Po procesji, ok. godz. 13.30. zostanie 
odprawiona Msza św. na cmentarzu         
w intencji zmarłych, polecanych w wy-
pominkach.
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