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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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Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
Mt 11, 28

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,  którzy utrudze-
ni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

EWANGELIA
Mt 5, 1-12a

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy 
usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi 
słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy królestwo niebie-
skie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem 
oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albo-
wiem oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawie-
dliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogo-
sławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią. Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądać będą. Błogo-
sławieni, którzy wprowadzają pokój, albo-
wiem 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 mówią kłamliwie wszystko złe na was      
z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, 
albowiem wielka jest wasza nagroda w nie-
bie»

Oto Słowo Pańskie
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 K O M E N T A R Z

Znany fragment Kazania na Górze 
nabiera szczególnego znaczenia, kiedy 
czytamy go w dzisiejszą uroczystość. 
Pokazuje głębię nauczania Jezusa. Może-
my pokusić się o stwierdzenie, że Jezus 
wprost podaje przykłady, jak należy po-
stępować, aby osiągnąć zbawienie. 

Wszyscy, którzy chcą osiągnąć króle-
stwo niebieskie powinni wziąć sobie do 
serca wskazania z dzisiejszej Ewangelii. 
Choć są one bardzo konkretne, nie ozna-
czają jednak, że mamy zaniechać wszelkiej 
aktywności i godzić się na wszystko, nawet 
na otaczające nas zło. Wprost przeciwnie, 
każdemu złu powinniśmy się przeciw-
stawiać. 

Zawsze jednak musimy pamiętać, że 
motywem naszych działań ma być Dobro - 
nasze i innych ludzi.

Ks dr Waldemar R. Macko

K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E
Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r.

1.

2.

Dziś przypada pierwsza niedziela miesią-
ca. Nabożeństwo Eucharystyczne zosta-
nie odprawione o godz. 17.00. Po nabo-
żeństwie procesja wokół kościoła. Prosimy 
ministrantów, bielanki, asystę kościelną i 
wszystkie wspólnoty parafialne o udział w 
procesji. Po procesji modlić się będziemy 
za zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.
Msze św. w dniu dzisiejszym będą spra-
wowane według następującego porządku: 
o godz. 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 18.00. i 
20.00. Po Mszy św. o godz. 11.30., wy-
ruszy z procesja wokół kościoła, modląc 
się za naszych zmarłych. Po procesji zo-
stanie odprawiona Msza św. w kościele      
w intencji zmarłych, polecanych w wypo-
minkach.
W tym roku, ze względu na epidemię 
COVID-19, odpust za zmarłych - prze-
czytaj informację w ramce po prawej.
W listopadzie, w sposób szczególny 
modlimy 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 pa-
rafii i zmarłych spoczywających na naszym 
cmentarzu. W zakrystii i kancelarii para-
fialnej przyjmujemy na wypominki i na 
listopadową Mszę św. za naszych zmar-
łych.
W poniedziałek, 2 listopada, we wspo-
mnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – 
Dzień Zaduszny – 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 Mo-
dlitwę Pańską oraz Wyznanie Wiary, 
zachowując inne zwykłe warunki: stan ła-
ski uświęcającej, Komunia święta, modli-
twa wg intencji Ojca Świętego oraz wy-
kluczenie przywiązania do jakiegokolwiek 
grzechu.

3.

7.

− w poniedzia ek, 2 listopada, wspo-
mnienie wszystkich wiernych zmarłych,
w środę, 4 listopada, wspomnienie św. 
Karola Boromeusza, biskupa.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu   
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślno-
ści w życiu osobistym i zawodowym.

4.

−

od 14.09.2020 do 11.10.2020

Polecajmy opiece Matki Bożej 
dzieci i młodzież.

Niech ten nowy rok szkolny,
będzie dla nich bezpieczny.

W poniedziałek, 2 listopada br., o godz. 
18.00. zostanie odprawiona Msza św. 
wotywna o Duchu Świętym. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej modlitwy.
We wtorek, 3 listopada br., o godz. 
18.00. zostanie odprawiona Msza św.      
w intencji dzieci, zwłaszcza tych które 
ode-szły od wiary i Kościoła oraz ich 
rodzi-ców. Modlitwa różańcowa rodziców 
w intencji swoich dzieci rozpocznie się           
o godz. 17.30.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I 
piątek i I sobota miesiąca. W czwartek,    
5.XI, Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie zosta-
nie odprawiona o godz.17.00., a po Mszy 
św. nabożeństwo różańcowe. W piątek, 
6.XI, Msza św. wotywna Najśw. Sercu 
Pana Jezusa o godz.12.00. Z sakra-
mentu pokuty i pojednania można będzie 
skorzystać rano i od godz.16.00. Pra-
gniemy odwiedzić chorych i osoby w po-
deszłym wieku. Imiona, nazwiska i adre-
sy osób pragnących skorzystać z sakra-
mentu pokuty oraz przyjąć Najświętszy 
Sakrament prosimy zgłaszać w zakrystii 
lub w kancelarii parafialnej. O godz. 
18.00. będzie Msza św. w intencji wyna-
gradzającej Bożemu Sercu, a następnie 
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe. W pier-
wszą sobotę miesiąca, 7.XI zostanie od-
prawione nabożeństwo wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Msza św. 
wotywna o NMP o godz. 7.00 i następnie 
Różaniec.
W tym tygodniu, przypadają następujące 
święta liturgiczne:

5.

6.

8.

9.

10.

PIERWSZE CZYTANIE 
Ap 7, 2-4. 9-14

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana 
Apostoła: Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstę-
pującego od wschodu słońca, mającego pie-
częć Boga żywego. Zawołał on donośnym gło-
sem do czterech aniołów, którym dano moc wy-
rządzić szkodę ziemi i morzu: «Nie wyrządzaj-
cie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż 
opieczętujemy na czołach sługi Boga nasze-
go». I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto 
czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze 
wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrza-
łem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć,    
z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i 
języków, stojący przed tronem i przed Baran-
kiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich 
palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zba-
wienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tro-
nie, i Barankowi». A wszyscy aniołowie stanęli 
wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na 
oblicze 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 przychodzą z wielkiego ucisku, i 
opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi 
Baranka».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6

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.

Kto wstąpi na górę Pana, * 
kto stanie w Jego świętym miejscu? 
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, * 
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana * 
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy. 
Oto pokolenie tych, co Go szukają, * 
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

DRUGIE CZYTANIE 
1 J 3, 1-3

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana 
Apostoła: Najmilsi: 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, będzie-
my do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim 
jaki jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim 
nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest 
święty.

Odpust dla wiernych zmarłych
Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że     
w czasie epidemii, odpust zupełny dla 
osób nawiedzających cmentarz i modlą-
cych się za zmarłych przez poszczególne 
osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na 
dni od 1 do 8 listopada, może być przenie-
siony na inne osiem dni listopada. Dni 
te, dowolnie wybrane przez poszczegól-
nych wiernych, mogą być od siebie od-
dzielone. Również odpust zupełny związa-
ny z dniem 2 listopada – wspomnieniem 
wszystkich wiernych zmarłych dla tych, 
którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub 
cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i 
„Wierzę w Boga”, może być przeniesiony 
na inny dzień listopada, dowolnie wybrany 
przez poszczególnych wiernych.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy    
z poważnych powodów nie mogą opuścić 
domu będą się łączyć duchowo z wierny-
mi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca 
święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przy-
wiązanie do jakiegokol-wiek grzechu i 
mają intencję – kiedy to tyl-ko będzie mo-
żliwe – spełnić trzy zwyczaj-ne warunki 
(spowiedź sakramentalna, Komunia eu-
charystyczna i modlitwa w intencjach Ojca 
Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust 
zupełny powinny odmówić pobożnie mo-
dlitwy za zmarłych przed obrazem Pana 
Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na 
przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Li-
turgii godzin za zmarłych, Różaniec, Ko-
ronkę do Bożego Miłosierdzia i inne mo-
dlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); 
podjąć medytacyjną lekturę jednego z fra-
gmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych 
lub też wypełnić uczynki miłosierdzia po-
przez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.
Źródło:
https://episkopat.pl/stolica-apostolska-odpust-dla-
wiernych-zmarlych-przez-caly-listopad/

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych      
w ostatnim miesiącu naszych parafian:
- śp. Zofię Helenę Kropiewnicką,
- śp. Antoniego Teodora Baka,
- śp. Pawła Wiktora Rybarczyka,
- śp. Ryszarda Stanisława Kornackiego,
- śp. Helenę Jagiełowicz-Gawle,
- śp. Władysława Rau,
- śp. Stanisława Murawskiego,
- śp. Irenę Halinę Chojnacką,
- śp. Zbigniewa Siedleckiego.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie       
a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 
Amen.
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PIERWSZA SOBOTA MIESIACA
7 listopada 2020 r.   godz. 7.00

Msza  święta w intencji 
wynagradzającej Maryi bluźnierstwa 
przeciw Niepokalanemu Poczęciu.

Po Mszy św. Różaniec  i rozważaniee 
jednej z tajemnic Różańca. 

    
   Upominał synów, aby nie pojedynkowali się, 
nie robili długów. I przykładali do nauki, przede 
wszystkim języków obcych. Odradzał naukę 
muzyki, choć tu wybór pozostawił synom. 
Podobnie rzecz miała się ze skokami, czyli 
tańcami.

 Jakub Sobieski był dwukrotnie żonaty. 
Pierwszą jego żoną była Maria Wiśniowiecka.
   Ród Wiśniowieckich wywodził się z ruskich 
książąt Korybutów i należał do najmożniej-
szych na Ukrainie. Ślub odbył się w roku 1620. 
   Cztery lata później Pani Maria zmarła. Nie 
jest pewne, czy zmarła przy porodzie, czy 
później, ale w każdym razie w związku z uro-
dzeniem dziecka, zdaje się nieżywego - pisze 
Mieczysław Lepecki. Pan Jakub Sobieski 
został w 36 roku życia bezdzietnym wdo-
wcem.
   Po dwóch latach wdowieństwa zawitał które-
goś dnia do Oleska, do siedziby sąsiada, Jana 
Daniłłowicza. Ze zdumieniem zobaczył, że 
córka gospodarzy Tosia, którą znał od kołyski, 
przeobraziła się w zgrabną dziewczynę. Pa-
nienka Tosia też jakoś inaczej zaczęła na nie-
go rzucać okiem. To przecież rycerz spod 
Moskwy, Chocimia, bywały w świecie, lubiany 
przez rodziców…
   Panna poszczycić się mogła świetnym po-
chodzeniem. Była wnuczką hetmana Żółkie-
wskiego, bohatera narodowego, córką rodziny 
znanej w całej Rzeczypospolitej z piastowa-
nych dostojeństw.
   Pan młody starszy od swojej wybranki o 23 
lata, zakochał się po uszy. Oświadczyny przy-
jęte zostały z radością a uroczystości ślubne i 
weselne odbyły się na wiosnę 1627 roku.

 Państwo młodzi przenieśli się do Złoczowa.
  W rok po ślubie pan Jakub doczekał się 
spadkobiercy majątku i nazwiska. Na świat 
przyszedł chłopiec, który na pamiątkę dziadka 
wojewody otrzymał imię Marek Spieszczono je 
zaraz na Maraś i tak go już zawsze rodzice 
nazywali.
  Drugi syn Jan urodził się w Olesku, pod 
opieką babci Zofii z Żółkiewskich. Ojciec wcze-
śniej wyruszył do objętych wojną Prus króle-
wskich.
   Mijały lata. Pan Jakub coraz to większych 
dostojeństw dochodził w Rzeczypospolitej, 
piastował po kolei urząd podczaszego koron-
nego, wojewody bełskiego, wojewody ruskie-
go a z czasem miał dojść do najwyższej 
godności w kraju, do kasztelanii krakowskiej.
   W domu bywał rzadko, pochłonięty sprawa-
mi państwa. Majętnościami rządziła „jedyna 
Tosieńka”, dzieci chowała oddana im całym 
sercem. I jak przystało na wnuczkę hetmana 
Żółkiewskiego, wychowywała synów w duchu 
patriotyzmu, zgodnie z mottem wyrytym na 
pomniku jej dziadka: jak słodko i zaszczytnie 
jest umierać za ojczyznę.
   Nadszedł w końcu czas, gdy synowie na tyle 
podrośli, że czas było jechać do szkół, do Kra-
kowa. Wybór ojca padł na szkołę założoną 
przez kawalera maltańskiego, Bartłomieja No-
wodworskiego. Marasiowi i Jasiowi towarzy-
szyła świta starannie dobrana, a pieczę nad 
synami i osobami towarzyszącymi miał spra-
wować zaufany przyjaciel domu Sebastian Or-
chowski. To jego pan Jakub wyposażył w na-
pisaną przez siebie „Instrukcję”, czyli ojco-
wskie zalecenia w sprawie domowej edukacji 
chłopców. 

Nr 608z w2 Nr 608

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.    

 3

   Gdy Instrukcja 144 lata później ukazała się 
drukiem, liczyła 68 stron. Ojciec zalecał synom, 
aby przykładali się do nauki. „Nauka wszędzie 
człowieka zdobi, i na wojnie, i u dworu, i doma, 
i w Rzeczypospolitej widzimy to, że ludzie wię-
cej sobie ważą chudego pachołka uczonego 
aniżeli pana wielkiego a błazna, co go sobie  
więc palcem pokazują”.
   Życzył też sobie, aby synowie nie wychowy-
wali się „papinkowato y pieszczenie”, aby nie 
zapominiali o nauce polskiego, „bo słusznie      
w naszej Polsce śmieją się z takich, co po 
łacinie mądry, a po polsku głupi”. 
   Maraś i Jaś mieli pisać raz na miesiąc do 
domu, do ojca po łacinie, do matki po polsku. 
Stół mieli prowadzić skromny, przestrzegał aby 
nie stali się „bankietnikami”. 
  Po kilku latach nauki w Krakowie, młodzi 
Sobiescy wysłani zostali na dalszą edukację 
do Paryża. Pan Jakub Sobieski zaaplikował 
swoim synom taki sam plan, jaki zastosował 
wobec niego jego ojciec. Był rok 1645. I zno-
wu Pan Jakub i wyposażył swoich synów        
w „przydatną instrukcję daną synom jadącym 
za granicę.” Co dzisiaj powiemy o ojcowskich 
zaleceniach sprzed wieków ?
   Oddajmy głos Sebastianowi Adamkiewiczo-
wi, dr nauk humanistycznych, redaktorowi por-
talu „Histmag org.”
   „Wyposażył synów w Instrukcję, która jest nie 
tylko popisem kunsztu staropolskiego 
pisarstwa, pełnego mądrości i humoru, ale też 
uniwersalną wskazówką, czym powinna być 
edukacja.”

   Mieli poznać świat, ludzi i samych siebie.

   Zachęcał do nauki języków obcych, do czy-
tania książek. „To lektura „Jana Zamoyskiego 
uczyniła wielkim, i pradziada waszego Żółkie-
wskiego, i ja (Jakub Sobieski ) tego nie żałuję, 
że też, jako jeno mam czas wolny księgi z ręki 
nie wypuszczę.”

     W poprzednim numerze przedstawiliśmy Jakuba Sobieskiego, jako wybitnego mówcę i zwolennika pokojowego rozwiązywania problemów 
międzynarodowych, żołnierza, autora cennych diariuszy, posła i marszałka. Teraz kolej na życie prywatne.  

Uroczystość Wszystkich Świętych 
i Dzień Zaduszny

Kształtowanie się 
uroczystości

 W początkach chrześcijaństwa, w obawie 
przed bałwochwalstwem, nie oddawano czci 
nikomu ze stworzeń, ani ludziom, ani anio-
łom. Oddawano cześć jedynie Bogu w Trójcy 
Świętej Jedynemu. W Nowym Testamencie 
zauważamy pochwałę jaką sam Pan Jezus 
daje św. Janowi Chrzcicielowi, cześć z jaką 
wyraża się św. Paweł w listach do Rzymian i 
Hebrajczyków o Abrahamie i Melchizedeku. 

 Najpierw przedmiotem kultu stała się Naj-
świętsza Maryja Panna, jako Matka Syna 
Bożego. Zaczęto wznosić kościoły ku Jej 
czci, Kościół zaczął ustanawiać święta i ukła-
dał modlitwy oraz pieśni o Matce Bożej.        
W tym samym czasie zauważamy też kult 
św. Michała Archanioła. Krwawe prześlado-
wania Kościoła w I w. rozbudziły także kult 
męczenników. Dzień ich zgonu uważano za 
dzień ich narodzin dla nieba. Dlatego już od 
V w. kult prywatny przerodził się w urzędowy, 
powszechny. 13 maja 608 r. papież Bonifacy 
IV, rzymską świątynie pogańską, ku czci 
zwłaszcza nieznanych bóstw (Panteon), 
poświęcił Matce Bożej i świętym męczen-
nikom. W VIII w. papież Grzegorz III w koś-
ciele św. Piotra otworzył kaplicę poświęconą 
Wszystkim Świętym, nie tylko męczennikom. 
W Anglii pojawiło się święto Wszystkich 
Świętych w połowie VIII w. obchodzone 1 li-
stopada. Święto poprzedzone było wigilią,     
a od XV w. otrzymało także oktawę. Reforma 
z 1955 r. usunęła wigilię i oktawę. Natomiast 
papież Jan XI w 935 r. ustanowił osobne 
święto ku czci Wszystkich Świętych, wyzna-
czając je na dzień 1 listopada. Tak więc uro-
czystość Wszystkich Świętych ma już 
ponad tysiącletnią tradycję i przypomina 
nam przede wszystkim tych Świętych Pań-
skich "z każdego narodu i wszystkich poko-
leń, ludów i języków" (por. Ap 7, 9), którzy nie 
mają swoich osobnych wspomnień w roku 
liturgicznym. W ciągu wieków Kościół uboga-
cił kult świętych. Stawiał im posągi, malował 
ich obrazy, budował ku ich czci świątynie (np. 
kościół Sióstr Benedyktynek pod wezwaniem 
Wszystkich Świętych w Drohiczynie) i ołta-
rze, ułożył szereg modlitw i pieśni religijnych 
ku ich czci, jak też ułożył teksty liturgiczne do 
Mszy św. i kapłańskich pacierzy - Liturgii Go-
dzin. 

 Kult Świętych pomnaża cześć Pana Boga. 
Świętych Pańskich czcimy ze względu na 
Pana Boga, którego oni "reprezentują". Tak 
więc nie bezpośrednio, lecz pośrednio przez 
nich kierujemy kult ku Panu Bogu. Kościół 
oddaje cześć świętym w różnym stopniu. 

   1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób,    
z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. 
Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, 
znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym 
dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która 
ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

I tak na pierwszym miejscu stawia Najświę-
tszą Maryję Pannę, następnie świętych: Jó-
zefa i Jana Chrzciciela, dalej Apostołów, 
wśród których Święci Piotr i Paweł mają 
uprzywilejowane miejsce. Najwięcej jest 
świętych lokalnych, którzy odbierają szcze-
gólną cześć: w zakonie, w narodzie, w pań-
stwie czy w diecezji, gdzie się wsławili mę-
czeństwem za wiarę lub niezwykłą cnotą.

Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych

   Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar-
łych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji 
polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Za-
dusznym lub inaczej "zaduszkami". To wspo-
mnienie wprowadził opat benedyktynów        
w Cluny we Francji, św. Odilon (Odylon). On 
to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszy-
stkich 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.

W XV w. wytworzył się u dominikanów         
w Wanencji zwyczaj ofiarowania w dniu           
2 listopada trzech Mszy św. przez jednego 
kapłana. Papież Benedykt XIV w 1748 r. roz-
szerzył ten zwyczaj na całą Hiszpanię.          
W 1915 r., podczas I wojny światowej, papież 
Benedykt XV na prośbę opata - prymasa be-
nedyktynów pozwolił kapłanom całego Koś-
cioła odprawić w tym dniu trzy Msze św. Je-
dną w intencji przyjętej od wiernych, drugą     
w intencji wszystkich wiernych zmarłych,        
a trzecią w intencji papieża. Zwyczaj ten nie 
jest traktowany jako obowiązek. 

 Kościół w tym dniu wspomina zmarłych po-
kutujących 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 Ly-
onie w 1274 r. i na XXV sesji Soboru Try-
denckiego (1545-1563), w osobnym dekrecie 
o czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł prawdę,
że duszom w czyśćcu możemy pomagać.
Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomo-
cą 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 ofiaro-
wać 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.  grego-

Jakub Sobieski – Ojciec króla Jana - cd.

riańskie (30 Mszy św. po kolei przez 30 dni). 
W Polsce istnieje nawet zgromadzenie Sióstr 
Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, zało-
żone przez błogosławionego o. Honorata Koź-
mińskiego - kapucyna.

Józef Rydzewski
Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/3820/nd/Uroczystosc-
Wszystkich-Swietych-i-Dzien

PIERWSZY 
PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA 
2 listopada 2020 r. godz. 18.00 

Msza święta wotywna 
o Duchu Świętym.

PIERWSZY  WTOREK 
3 listopada 2020 r. 

godz. 17.30 - Różaniec 
godz. 18.00 - Msza św. 
w  intencji dzieci, które 

odeszły od wiary i Kościoła 
oraz ich rodziców. 

PIERWSZY CZWARTEK 
5 listopada 2020 r. 

godz. 17.00
Msza św. wotywna o Chrystusie 

Najwyższym i Wiecznym Kapłanie 
w intencji księży pracujących       
w naszej parafii, po Mszy św. 

koronka do Miłosierdzia Bożego. 

 PIERWSZY PIĄTEK 
6  listopada 2020 r.. 

Msza św. o godz. 18.00.   
z intencją wynagradzającą 

Bożemu Sercu. 
Po Mszy zostanie odprawione 

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe 
prowadzone przez wspólnotę  
Odnowy w Duchu Świętym 

wraz z kapłanem. 

   W zakończeniu Instrukcji, Jakub Sobieski 
umieścił najważniejsze ojcowskie przyka-
zania:

  Miejcie przed oczyma bojaźń Bożą i 
Mandata jego święte Boskie, a że nie-
godnym piórem zażyję słów Zbawiciela 
samego: Quaerite primum Regnum Dei 
et justitiam ejus et haec omnia adjicientur 
vobis. 

  Bierzcie sobie za Patronkę Najświętszą 
Boga Rodzicę Pannę Marią, której sacro 
sancto Patrocinio oddałem was z Dzie-
ciństwa waszego. Rozumiem, że każdy    
z was ma swego Patrona. Uciekajcie się 
do Niego.
   Mszy świętej słuchania, ile bydź może, 
żadnego dnia nie omieszkiwajcie. Jakom 
był ordynował do Krakowa, na każdy 
dzień złoty Polski nasz z rąk waszych 
oddawajcie ubogim, a to jeden Półzłotego 
i drugi także Półzłotego. 
  W serca synów głęboko zapadły ojco-wskie 
zalecenia. Jan III Sobieski przeszedł do 
historii, jako obrońca wiary, głęboko wierzący 
i praktykujący katolik, fundator wielu koś-
ciołów.

   Starszy brat Jana – Marek zwany przez 
najbliższych Marasiem, który zginął młodo, w 
wieku 24 lat zaledwie, był dla młodszego 
brata przykładem w praktykach religijnych i 
głębokiej wiary wyniesionej z domu rodzin-
nego. 

Opr. Barbara Olak

Opr. Barbara Olak

https://www.niedziela.pl/artykul/3820/nd/Uroczystosc-Wszystkich-Swietych-i-Dzien
https://www.niedziela.pl/artykul/3820/nd/Uroczystosc-Wszystkich-Swietych-i-Dzien


PIERWSZA SOBOTA MIESIACA
7 listopada 2020 r.   godz. 7.00

Msza  święta w intencji 
wynagradzającej Maryi bluźnierstwa 
przeciw Niepokalanemu Poczęciu.

Po Mszy św. Różaniec  i rozważaniee 
jednej z tajemnic Różańca. 

    
   Upominał synów, aby nie pojedynkowali się, 
nie robili długów. I przykładali do nauki, przede 
wszystkim języków obcych. Odradzał naukę 
muzyki, choć tu wybór pozostawił synom. 
Podobnie rzecz miała się ze skokami, czyli 
tańcami.

 Jakub Sobieski był dwukrotnie żonaty. 
Pierwszą jego żoną była Maria Wiśniowiecka.
   Ród Wiśniowieckich wywodził się z ruskich 
książąt Korybutów i należał do najmożniej-
szych na Ukrainie. Ślub odbył się w roku 1620. 
   Cztery lata później Pani Maria zmarła. Nie 
jest pewne, czy zmarła przy porodzie, czy 
później, ale w każdym razie w związku z uro-
dzeniem dziecka, zdaje się nieżywego - pisze 
Mieczysław Lepecki. Pan Jakub Sobieski 
został w 36 roku życia bezdzietnym wdo-
wcem.
   Po dwóch latach wdowieństwa zawitał które-
goś dnia do Oleska, do siedziby sąsiada, Jana 
Daniłłowicza. Ze zdumieniem zobaczył, że 
córka gospodarzy Tosia, którą znał od kołyski, 
przeobraziła się w zgrabną dziewczynę. Pa-
nienka Tosia też jakoś inaczej zaczęła na nie-
go rzucać okiem. To przecież rycerz spod 
Moskwy, Chocimia, bywały w świecie, lubiany 
przez rodziców…
   Panna poszczycić się mogła świetnym po-
chodzeniem. Była wnuczką hetmana Żółkie-
wskiego, bohatera narodowego, córką rodziny 
znanej w całej Rzeczypospolitej z piastowa-
nych dostojeństw.
   Pan młody starszy od swojej wybranki o 23 
lata, zakochał się po uszy. Oświadczyny przy-
jęte zostały z radością a uroczystości ślubne i 
weselne odbyły się na wiosnę 1627 roku.

 Państwo młodzi przenieśli się do Złoczowa.
  W rok po ślubie pan Jakub doczekał się 
spadkobiercy majątku i nazwiska. Na świat 
przyszedł chłopiec, który na pamiątkę dziadka 
wojewody otrzymał imię Marek Spieszczono je 
zaraz na Maraś i tak go już zawsze rodzice 
nazywali.
  Drugi syn Jan urodził się w Olesku, pod 
opieką babci Zofii z Żółkiewskich. Ojciec wcze-
śniej wyruszył do objętych wojną Prus króle-
wskich.
   Mijały lata. Pan Jakub coraz to większych 
dostojeństw dochodził w Rzeczypospolitej, 
piastował po kolei urząd podczaszego koron-
nego, wojewody bełskiego, wojewody ruskie-
go a z czasem miał dojść do najwyższej 
godności w kraju, do kasztelanii krakowskiej.
   W domu bywał rzadko, pochłonięty sprawa-
mi państwa. Majętnościami rządziła „jedyna 
Tosieńka”, dzieci chowała oddana im całym 
sercem. I jak przystało na wnuczkę hetmana 
Żółkiewskiego, wychowywała synów w duchu 
patriotyzmu, zgodnie z mottem wyrytym na 
pomniku jej dziadka: jak słodko i zaszczytnie 
jest umierać za ojczyznę.
   Nadszedł w końcu czas, gdy synowie na tyle 
podrośli, że czas było jechać do szkół, do Kra-
kowa. Wybór ojca padł na szkołę założoną 
przez kawalera maltańskiego, Bartłomieja No-
wodworskiego. Marasiowi i Jasiowi towarzy-
szyła świta starannie dobrana, a pieczę nad 
synami i osobami towarzyszącymi miał spra-
wować zaufany przyjaciel domu Sebastian Or-
chowski. To jego pan Jakub wyposażył w na-
pisaną przez siebie „Instrukcję”, czyli ojco-
wskie zalecenia w sprawie domowej edukacji 
chłopców. 

Nr 608z w2 Nr 608

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.    

 3

   Gdy Instrukcja 144 lata później ukazała się 
drukiem, liczyła 68 stron. Ojciec zalecał synom, 
aby przykładali się do nauki. „Nauka wszędzie 
człowieka zdobi, i na wojnie, i u dworu, i doma, 
i w Rzeczypospolitej widzimy to, że ludzie wię-
cej sobie ważą chudego pachołka uczonego 
aniżeli pana wielkiego a błazna, co go sobie  
więc palcem pokazują”.
   Życzył też sobie, aby synowie nie wychowy-
wali się „papinkowato y pieszczenie”, aby nie 
zapominiali o nauce polskiego, „bo słusznie      
w naszej Polsce śmieją się z takich, co po 
łacinie mądry, a po polsku głupi”. 
   Maraś i Jaś mieli pisać raz na miesiąc do 
domu, do ojca po łacinie, do matki po polsku. 
Stół mieli prowadzić skromny, przestrzegał aby 
nie stali się „bankietnikami”. 
  Po kilku latach nauki w Krakowie, młodzi 
Sobiescy wysłani zostali na dalszą edukację 
do Paryża. Pan Jakub Sobieski zaaplikował 
swoim synom taki sam plan, jaki zastosował 
wobec niego jego ojciec. Był rok 1645. I zno-
wu Pan Jakub i wyposażył swoich synów        
w „przydatną instrukcję daną synom jadącym 
za granicę.” Co dzisiaj powiemy o ojcowskich 
zaleceniach sprzed wieków ?
   Oddajmy głos Sebastianowi Adamkiewiczo-
wi, dr nauk humanistycznych, redaktorowi por-
talu „Histmag org.”
   „Wyposażył synów w Instrukcję, która jest nie 
tylko popisem kunsztu staropolskiego 
pisarstwa, pełnego mądrości i humoru, ale też 
uniwersalną wskazówką, czym powinna być 
edukacja.”

   Mieli poznać świat, ludzi i samych siebie.

   Zachęcał do nauki języków obcych, do czy-
tania książek. „To lektura „Jana Zamoyskiego 
uczyniła wielkim, i pradziada waszego Żółkie-
wskiego, i ja (Jakub Sobieski ) tego nie żałuję, 
że też, jako jeno mam czas wolny księgi z ręki 
nie wypuszczę.”

     W poprzednim numerze przedstawiliśmy Jakuba Sobieskiego, jako wybitnego mówcę i zwolennika pokojowego rozwiązywania problemów 
międzynarodowych, żołnierza, autora cennych diariuszy, posła i marszałka. Teraz kolej na życie prywatne.  

Uroczystość Wszystkich Świętych 
i Dzień Zaduszny

Kształtowanie się 
uroczystości

 W początkach chrześcijaństwa, w obawie 
przed bałwochwalstwem, nie oddawano czci 
nikomu ze stworzeń, ani ludziom, ani anio-
łom. Oddawano cześć jedynie Bogu w Trójcy 
Świętej Jedynemu. W Nowym Testamencie 
zauważamy pochwałę jaką sam Pan Jezus 
daje św. Janowi Chrzcicielowi, cześć z jaką 
wyraża się św. Paweł w listach do Rzymian i 
Hebrajczyków o Abrahamie i Melchizedeku. 

 Najpierw przedmiotem kultu stała się Naj-
świętsza Maryja Panna, jako Matka Syna 
Bożego. Zaczęto wznosić kościoły ku Jej 
czci, Kościół zaczął ustanawiać święta i ukła-
dał modlitwy oraz pieśni o Matce Bożej.        
W tym samym czasie zauważamy też kult 
św. Michała Archanioła. Krwawe prześlado-
wania Kościoła w I w. rozbudziły także kult 
męczenników. Dzień ich zgonu uważano za 
dzień ich narodzin dla nieba. Dlatego już od 
V w. kult prywatny przerodził się w urzędowy, 
powszechny. 13 maja 608 r. papież Bonifacy 
IV, rzymską świątynie pogańską, ku czci 
zwłaszcza nieznanych bóstw (Panteon), 
poświęcił Matce Bożej i świętym męczen-
nikom. W VIII w. papież Grzegorz III w koś-
ciele św. Piotra otworzył kaplicę poświęconą 
Wszystkim Świętym, nie tylko męczennikom. 
W Anglii pojawiło się święto Wszystkich 
Świętych w połowie VIII w. obchodzone 1 li-
stopada. Święto poprzedzone było wigilią,     
a od XV w. otrzymało także oktawę. Reforma 
z 1955 r. usunęła wigilię i oktawę. Natomiast 
papież Jan XI w 935 r. ustanowił osobne 
święto ku czci Wszystkich Świętych, wyzna-
czając je na dzień 1 listopada. Tak więc uro-
czystość Wszystkich Świętych ma już 
ponad tysiącletnią tradycję i przypomina 
nam przede wszystkim tych Świętych Pań-
skich "z każdego narodu i wszystkich poko-
leń, ludów i języków" (por. Ap 7, 9), którzy nie 
mają swoich osobnych wspomnień w roku 
liturgicznym. W ciągu wieków Kościół uboga-
cił kult świętych. Stawiał im posągi, malował 
ich obrazy, budował ku ich czci świątynie (np. 
kościół Sióstr Benedyktynek pod wezwaniem 
Wszystkich Świętych w Drohiczynie) i ołta-
rze, ułożył szereg modlitw i pieśni religijnych 
ku ich czci, jak też ułożył teksty liturgiczne do 
Mszy św. i kapłańskich pacierzy - Liturgii Go-
dzin. 

 Kult Świętych pomnaża cześć Pana Boga. 
Świętych Pańskich czcimy ze względu na 
Pana Boga, którego oni "reprezentują". Tak 
więc nie bezpośrednio, lecz pośrednio przez 
nich kierujemy kult ku Panu Bogu. Kościół 
oddaje cześć świętym w różnym stopniu. 

   1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób,    
z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. 
Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, 
znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym 
dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która 
ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

I tak na pierwszym miejscu stawia Najświę-
tszą Maryję Pannę, następnie świętych: Jó-
zefa i Jana Chrzciciela, dalej Apostołów, 
wśród których Święci Piotr i Paweł mają 
uprzywilejowane miejsce. Najwięcej jest 
świętych lokalnych, którzy odbierają szcze-
gólną cześć: w zakonie, w narodzie, w pań-
stwie czy w diecezji, gdzie się wsławili mę-
czeństwem za wiarę lub niezwykłą cnotą.

Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych

   Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar-
łych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji 
polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Za-
dusznym lub inaczej "zaduszkami". To wspo-
mnienie wprowadził opat benedyktynów        
w Cluny we Francji, św. Odilon (Odylon). On 
to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszy-
stkich 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.

W XV w. wytworzył się u dominikanów         
w Wanencji zwyczaj ofiarowania w dniu           
2 listopada trzech Mszy św. przez jednego 
kapłana. Papież Benedykt XIV w 1748 r. roz-
szerzył ten zwyczaj na całą Hiszpanię.          
W 1915 r., podczas I wojny światowej, papież 
Benedykt XV na prośbę opata - prymasa be-
nedyktynów pozwolił kapłanom całego Koś-
cioła odprawić w tym dniu trzy Msze św. Je-
dną w intencji przyjętej od wiernych, drugą     
w intencji wszystkich wiernych zmarłych,        
a trzecią w intencji papieża. Zwyczaj ten nie 
jest traktowany jako obowiązek. 

 Kościół w tym dniu wspomina zmarłych po-
kutujących 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 Ly-
onie w 1274 r. i na XXV sesji Soboru Try-
denckiego (1545-1563), w osobnym dekrecie 
o czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł prawdę,
że duszom w czyśćcu możemy pomagać.
Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomo-
cą 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 ofiaro-
wać 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.  grego-

Jakub Sobieski – Ojciec króla Jana - cd.

riańskie (30 Mszy św. po kolei przez 30 dni). 
W Polsce istnieje nawet zgromadzenie Sióstr 
Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, zało-
żone przez błogosławionego o. Honorata Koź-
mińskiego - kapucyna.

Józef Rydzewski
Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/3820/nd/Uroczystosc-
Wszystkich-Swietych-i-Dzien

PIERWSZY 
PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA 
2 listopada 2020 r. godz. 18.00 

Msza święta wotywna 
o Duchu Świętym.

PIERWSZY  WTOREK 
3 listopada 2020 r. 

godz. 17.30 - Różaniec 
godz. 18.00 - Msza św. 
w  intencji dzieci, które 

odeszły od wiary i Kościoła 
oraz ich rodziców. 

PIERWSZY CZWARTEK 
5 listopada 2020 r. 

godz. 17.00
Msza św. wotywna o Chrystusie 

Najwyższym i Wiecznym Kapłanie 
w intencji księży pracujących       
w naszej parafii, po Mszy św. 

koronka do Miłosierdzia Bożego. 

 PIERWSZY PIĄTEK 
6  listopada 2020 r.. 

Msza św. o godz. 18.00.   
z intencją wynagradzającą 

Bożemu Sercu. 
Po Mszy zostanie odprawione 

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe 
prowadzone przez wspólnotę  
Odnowy w Duchu Świętym 

wraz z kapłanem. 

   W zakończeniu Instrukcji, Jakub Sobieski 
umieścił najważniejsze ojcowskie przyka-
zania:

  Miejcie przed oczyma bojaźń Bożą i 
Mandata jego święte Boskie, a że nie-
godnym piórem zażyję słów Zbawiciela 
samego: Quaerite primum Regnum Dei 
et justitiam ejus et haec omnia adjicientur 
vobis. 

  Bierzcie sobie za Patronkę Najświętszą 
Boga Rodzicę Pannę Marią, której sacro 
sancto Patrocinio oddałem was z Dzie-
ciństwa waszego. Rozumiem, że każdy    
z was ma swego Patrona. Uciekajcie się 
do Niego.
   Mszy świętej słuchania, ile bydź może, 
żadnego dnia nie omieszkiwajcie. Jakom 
był ordynował do Krakowa, na każdy 
dzień złoty Polski nasz z rąk waszych 
oddawajcie ubogim, a to jeden Półzłotego 
i drugi także Półzłotego. 
  W serca synów głęboko zapadły ojco-wskie 
zalecenia. Jan III Sobieski przeszedł do 
historii, jako obrońca wiary, głęboko wierzący 
i praktykujący katolik, fundator wielu koś-
ciołów.

   Starszy brat Jana – Marek zwany przez 
najbliższych Marasiem, który zginął młodo, w 
wieku 24 lat zaledwie, był dla młodszego 
brata przykładem w praktykach religijnych i 
głębokiej wiary wyniesionej z domu rodzin-
nego. 

Opr. Barbara Olak

Opr. Barbara Olak

https://www.niedziela.pl/artykul/3820/nd/Uroczystosc-Wszystkich-Swietych-i-Dzien
https://www.niedziela.pl/artykul/3820/nd/Uroczystosc-Wszystkich-Swietych-i-Dzien
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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 608
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Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
Mt 11, 28

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudze-
ni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

EWANGELIA
Mt 5, 1-12a

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy 
usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi 
słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy królestwo niebie-
skie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem 
oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albo-
wiem oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawie-
dliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogo-
sławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią. Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądać będą. Błogo-
sławieni, którzy wprowadzają pokój, albo-
wiem 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 mówią kłamliwie wszystko złe na was      
z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, 
albowiem wielka jest wasza nagroda w nie-
bie»

Oto Słowo Pańskie
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K O M E N T A R Z

Znany fragment Kazania na Górze 
nabiera szczególnego znaczenia, kiedy 
czytamy go w dzisiejszą uroczystość. 
Pokazuje głębię nauczania Jezusa. Może-
my pokusić się o stwierdzenie, że Jezus 
wprost podaje przykłady, jak należy po-
stępować, aby osiągnąć zbawienie.

Wszyscy, którzy chcą osiągnąć króle-
stwo niebieskie powinni wziąć sobie do 
serca wskazania z dzisiejszej Ewangelii. 
Choć są one bardzo konkretne, nie ozna-
czają jednak, że mamy zaniechać wszelkiej 
aktywności i godzić się na wszystko, nawet 
na otaczające nas zło. Wprost przeciwnie, 
każdemu złu powinniśmy się przeciw-
stawiać. 

Zawsze jednak musimy pamiętać, że 
motywem naszych działań ma być Dobro - 
nasze i innych ludzi.

Ks dr Waldemar R. Macko

K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E
Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada  2020 r.

1.

2.

Dziś przypada pierwsza niedziela miesią-
ca. Nabożeństwo Eucharystyczne zosta-
nie odprawione o godz. 17.00. Po nabo-
żeństwie procesja wokół kościoła. Prosimy 
ministrantów, bielanki, asystę kościelną i 
wszystkie wspólnoty parafialne o udział w 
procesji. Po procesji modlić się będziemy 
za zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.
Msze św. w dniu dzisiejszym będą spra-
wowane według następującego porządku: 
o godz. 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 18.00. i
20.00. Po Mszy św. o godz. 11.30., wy-
ruszy z procesja wokół kościoła, modląc
się za naszych zmarłych.  Po procesji zo-
stanie odprawiona Msza św. w kościele
w intencji zmarłych, polecanych w wypo-
minkach.
W tym roku, ze względu na epidemię 
COVID-19, odpust za zmarłych - prze-
czytaj informację w ramce po prawej.
W listopadzie, w sposób szczególny 
modlimy 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 pa-
rafii i zmarłych spoczywających na naszym 
cmentarzu. W zakrystii i kancelarii para-
fialnej przyjmujemy na wypominki i na 
listopadową Mszę św. za naszych zmar-
łych.
W poniedziałek, 2 listopada, we wspo-
mnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – 
Dzień Zaduszny – 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 Mo-
dlitwę Pańską oraz Wyznanie Wiary, 
zachowując inne zwykłe warunki: stan ła-
ski uświęcającej, Komunia święta, modli-
twa wg intencji Ojca Świętego oraz wy-
kluczenie przywiązania do jakiegokolwiek 
grzechu.

3.

7.

− w poniedzia ek, 2 listopada, wspo-
mnienie wszystkich wiernych zmarłych,
w środę, 4 listopada, wspomnienie św.
Karola Boromeusza, biskupa.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu   
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślno-
ści w życiu osobistym i zawodowym.

4.

−

od 14.09.2020 do 11.10.2020

Polecajmy opiece Matki Bożej 
dzieci i młodzież.

Niech ten nowy rok szkolny, 
będzie dla nich bezpieczny.

W poniedziałek, 2 listopada br., o godz. 
18.00. zostanie odprawiona Msza św. 
wotywna o Duchu Świętym. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej modlitwy.
We wtorek, 3 listopada br., o godz. 
18.00. zostanie odprawiona Msza św.      
w intencji dzieci, zwłaszcza tych które 
ode-szły od wiary i Kościoła oraz ich 
rodzi-ców. Modlitwa różańcowa rodziców 
w intencji swoich dzieci rozpocznie się           
o godz. 17.30.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I 
piątek i I sobota miesiąca. W czwartek, 
5.XI, Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie zosta-
nie odprawiona o godz.17.00., a po Mszy 
św. nabożeństwo różańcowe. W piątek, 
6.XI, Msza św. wotywna Najśw. Sercu 
Pana Jezusa o godz.12.00. Z sakra-
mentu pokuty i pojednania można będzie 
skorzystać rano i od godz.16.00. Pra-
gniemy odwiedzić chorych i osoby w po-
deszłym wieku. Imiona, nazwiska i adre-
sy osób pragnących skorzystać z sakra-
mentu pokuty oraz przyjąć Najświętszy 
Sakrament prosimy zgłaszać w zakrystii 
lub w kancelarii parafialnej. O godz. 
18.00.  będzie  Msza św. w intencji wyna-
gradzającej Bożemu Sercu, a następnie 
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe. W pier-
wszą sobotę miesiąca, 7.XI zostanie od-
prawione nabożeństwo wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Msza św. 
wotywna o NMP o godz. 7.00 i następnie 
Różaniec.
W tym tygodniu, przypadają następujące 
święta liturgiczne:

5.

6.

8.

9.

10.

PIERWSZE CZYTANIE 
Ap 7, 2-4. 9-14

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana 
Apostoła: Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstę-
pującego od wschodu słońca, mającego pie-
częć Boga żywego. Zawołał on donośnym gło-
sem do czterech aniołów, którym dano moc wy-
rządzić szkodę ziemi i morzu: «Nie wyrządzaj-
cie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż 
opieczętujemy na czołach sługi Boga nasze-
go». I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto 
czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze 
wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrza-
łem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć,    
z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i 
języków, stojący przed tronem i przed Baran-
kiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich 
palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zba-
wienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tro-
nie, i Barankowi». A wszyscy aniołowie stanęli 
wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na 
oblicze 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 przychodzą z wielkiego ucisku, i 
opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi 
Baranka».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6

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.

Kto wstąpi na górę Pana, * 
kto stanie w Jego świętym miejscu? 
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, * 
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana * 
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy. 
Oto pokolenie tych, co Go szukają, * 
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

DRUGIE CZYTANIE 
1 J 3, 1-3

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana 
Apostoła: Najmilsi: 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, będzie-
my do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim 
jaki jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim 
nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest 
święty.

Odpust dla wiernych zmarłych
Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że     
w czasie epidemii, odpust zupełny dla 
osób nawiedzających cmentarz i modlą-
cych się za zmarłych przez poszczególne 
osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na 
dni od 1 do 8 listopada, może być przenie-
siony na inne osiem dni listopada. Dni 
te, dowolnie wybrane przez poszczegól-
nych wiernych, mogą być od siebie od-
dzielone. Również odpust zupełny związa-
ny z dniem 2 listopada – wspomnieniem 
wszystkich wiernych zmarłych dla tych, 
którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub 
cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i 
„Wierzę w Boga”, może być przeniesiony 
na inny dzień listopada, dowolnie wybrany 
przez poszczególnych wiernych.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy    
z poważnych powodów nie mogą opuścić 
domu będą się łączyć duchowo z wierny-
mi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca 
święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przy-
wiązanie do jakiegokol-wiek grzechu i 
mają intencję – kiedy to tyl-ko będzie mo-
żliwe – spełnić trzy zwyczaj-ne warunki 
(spowiedź sakramentalna, Komunia eu-
charystyczna i modlitwa w intencjach Ojca 
Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust 
zupełny powinny odmówić pobożnie mo-
dlitwy za zmarłych przed obrazem Pana 
Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na 
przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Li-
turgii godzin za zmarłych, Różaniec, Ko-
ronkę do Bożego Miłosierdzia i inne mo-
dlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); 
podjąć medytacyjną lekturę jednego z fra-
gmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych 
lub też wypełnić uczynki miłosierdzia po-
przez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.
Źródło:
https://episkopat.pl/stolica-apostolska-odpust-dla-
wiernych-zmarlych-przez-caly-listopad/

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych      
w ostatnim miesiącu naszych parafian:
- śp. Zofię Helenę Kropiewnicką,
- śp. Antoniego Teodora Baka,
- śp. Pawła Wiktora Rybarczyka,
- śp. Ryszarda Stanisława Kornackiego,
- śp. Helenę Jagiełowicz-Gawle,
- śp. Władysława Rau,
- śp. Stanisława Murawskiego,
- śp. Irenę Halinę Chojnacką,
- śp. Zbigniewa Siedleckiego.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie       
a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 
Amen.
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