
9..

Nabożeństwo różańcowe zostanie od-
prawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.
W poniedziałek, 1 listopada, przeżywać 
będziemy Uroczystość Wszystkich Świę-
tych. Msze św. w kościele będą sprawo-
wane według następującego porządku:      
o godz. 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 18.00.
Procesja na cmentarz wyruszy z naszego 
kościoła zaraz po Mszy św. o godzinie
11.30. Po procesji, ok. godz. 13.30 zosta-
nie odprawiona Msza św. na cmentarzu      
w intencji zmarłych, polecanych w wypo-
minkach.

Prosimy o uporządkowanie grobów i na-
szego cmentarza. Zwracamy się również 
z prośbą, aby śmieci z cmentarza składać 
do przeznaczonych na ten cel kontene-
rów.
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
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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.

L I T U R G I A  S Ł O W A

W Klimatach:

Oto Słowo Pańskie
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Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 
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3. W dniach od 1 do 8 listopada 
można codziennie zyskać 

odpust zupełny za 
pobożne nawiedzenie cmentarza 

i odmówienie modlitwy 
za zmarłych. 

Odpust ten wolno ofiarować 
jedynie za zmarłych. 

Warunkiem podstawowym 
uzyskania odpustu jest stan 

łaski uświęcającej.

5.

6.

K O M E N T A R Z

  W dzisiejszym pierwszym czytaniu i 
Ewangelii mamy poruszone zagadnienie 
przykazań. W obu jesteśmy wezwani, by 
miłować swego Boga, jedynego Pana ca-
łym sercem. Ewangelia dodaje, by miło-
wać także bliźniego. W sumie to i Boga i 
bliźniego mamy miłować całym sercem. 

   Dzisiaj bardzo często serce utożsamia 
się z uczuciami, emocjami. Stąd miłość 
możemy  rozumieć jako swego rodzaju „co 
ja czuję”.

   Natomiast „serce” w Biblii oznaczało 
swego rodzaju „centrum dowodzenia”,         
z którego podejmowane były wszystkie 
decyzje. Gdy więc czytamy w Biblii o serc-
u, wiemy, że chodzi o miejsce, gdzie znaj-
duje się nasza wola, nastawienie i zamia-
ry; miejsce to jest źródłem naszych myśli, 
czynów i słów. 

   Uczucia są ważną częścią miłości, ale 
nie określają istoty miłości. Miłość to decy-
zja woli, gotowość bezinteresownego daru 
z siebie. Pamiętam o tym w moich rela-
cjach?

11.10.2021 - 14.11.2021 
Módlmy się za pośrednictwem 

Królowej Różańca o umocnienie 
na drogach codzienności, abyśmy 

przykładem swojego życia 
pociągali innych do świętości

8.

parafialnej przyjmujemy na wypominki i na 
listopadową Mszę św. za naszych zmar-
łych.
We wtorek, 2 listopada, we wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Za-
duszny – po Mszy św. o godz. 18.00. odbę-
dzie się procesja żałobna wewnątrz koś-
cioła. W tym dniu można uzyskać odpust
zupełny, który można ofiarować tylko za du-
sze 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 jakiegokol-
wiek grzechu.
We wtorek, 2 listopada br., o godz. 18.00.
zostanie odprawiona Msza św. w intencji 
dzieci, zwłaszcza tych które odeszły od
wiary i Kościoła oraz ich rodziców. Modlitwa
różańcowa rodziców w intencji swoich
dzieci rozpocznie się o godz. 17.30.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I pią-
tek i I sobota miesiąca. W czwartek, 4 listo-
pada, Msza św. wotywna o Chrystusie Naj-
wyższym i Wiecznym Kapłanie zostanie 
odprawiona o godz.17.00., a po Mszy św. 
koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym 
dniu, w sposób szczególny modlimy się        
o powołania kapłańskie. W piątek, 5 listo-
pada, Msza św. wotywna o Najśw. Sercu 
Pana Jezusa o godz.12.00. Z sakramentu 
pokuty i pojednania można będzie skorzy-
stać rano i od godz.16.00. Pragniemy rów-
nież odwiedzić chorych i osoby w pode-
szłym wieku. Imiona i nazwiska oraz adresy 
osób pragnących skorzystać z sakramentu 
pokuty i pojednania oraz przyjąć Najświę-
tszy Sakrament prosimy zgłaszać w zakry-
stii lub w kancelarii parafialnej. O godz. 
18.00. zostanie odprawiana Msza św.       
w intencji wynagradzającej Bożemu Sercu. 

4.

PIERWSZE CZYTANIE 
Pwt 6, 2-6

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa: Moj-
żesz powiedział do ludu: «Będziesz się bał 
Pana, Boga swego, zachowując wszystkie 
Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję 
wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po 
wszystkie dni życia twego, byś długo mógł 
żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrze-
gaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się 
bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg 
ojców twoich, że ci da ziemię opływającą        
w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan jest na-
szym Bogiem – Pan jedynie. Będziesz więc 
miłował Pana, Boga twojego, z całego swego 
serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich 
swych sił. Pozostaną w twym sercu te słowa, 
które ja ci dziś nakazuję».

Takiego bowiem potrzeba nam było arcy-
kapłana: świętego, niewinnego, nieskalane-
go, oddzielonego od grzeszników, wywyższo-
nego ponad niebiosa, takiego, który nie jest 
zobowiązany, jak inni arcykapłani, do składa-
nia codziennej ofiary najpierw za swoje grze-
chy, a potem za grzechy ludu. To bowiem 
uczynił raz na zawsze, ofiarując samego sie-
bie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłana-
mi ludzi obciążonych słabością, słowo zaś 
przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, usta-
nawia arcykapłanem Syna doskonałego na 
wieki.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 14, 23

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał 
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i 
przyjdziemy do niego.

EWANGELIA  
Mk 12, 28b-34

Słowa Ewangelii według Świętego Marka: 
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do 
Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze 
wszystkich przykazań?» 
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, 
Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. 
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym 
swoim sercem, całą swoją duszą, całym 
swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie 
jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak 
siebie samego”. Nie ma innego przykazania 
większego od tych». 
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, 
Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden 
jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go 
całym sercem, całym umysłem i całą mocą i 
miłować bliźniego jak siebie samego znaczy 
daleko więcej niż wszystkie całopalenia i 
ofiary».
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, 
rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od 
królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się 
Go więcej pytać. mu rzekł: Idź, twoja wiara 
cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł 
za Nim drogą. Jednego 

Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab

Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja

Miłuję Cię, Panie, Mocy moja, 
Panie, Opoko moja i Twierdzo,  
mój Wybawicielu.
Boże, Skało moja, na którą się chronię, 
Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i 
moja Obrono. 
Wzywam Pana, godnego chwały, 
i wyzwolony będę od moich 
nieprzyjaciół.
Niech żyje Pan, niech będzie 
błogosławiona moja Opoka,  
niech będzie wywyższony mój Bóg i 
Zbawca. 
Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi 
i łaską obdarzyłeś Dawida, Twego 
pomazańca.

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 7, 23-28

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Wielu 
było kapłanów poprzedniego Przymierza, 
gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy 
życiu. Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, 
ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i 
zbawiać na wieki może całkowicie tych, 
którzy przez Niego przystępują do Boga, bo 
wciąż żyje, aby się wstawiać za nimi.

Po Mszy zostanie odprawione Nabożeń-
stwo Pierwszopiątkowe, prowadzone przez 
wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym. Za-
praszamy wszystkich Parafian do wspólnej  
modlitwy. W pierwszą sobotę miesiąca, 7 li-
stopada, zostanie odprawione nabożeństwo 
Wynagradzające Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. 
wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, 
o godz. 7.00. Po Mszy, przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem, odmówimy 
jedną część Różańca.

Z piątku, 5 listopada na sobotę,                 
6 listopada, w naszej parafii, odbędzie 

się trzecia Nocna Adoracja 
Najświętszego Sakramentu w ciszy,          
w intencji "powstrzymania aborcji". 

Adoracja rozpocznie się o godz. 19,30,         
a zakończy o godz. 7.00. 

Serdecznie zapraszamy parafian do 
modlitwy, w dogodnej dla siebie porze. 

Więcej informacji na stronie internetowej 
naszej parafii i FB.

Centrum Kultury Wilanów i Oficyna Wyda-
wnicza Multico zapraszają na spotkanie            
z Panem Wojciechem Parzyńskim, autorem 
książki „Wilanów to nie tylko obecni mie-
szkańcy. Cmentarz Wilanowski 1816-2016” 
w środę, 3 listopada br., o godz. 18.00.  
przy ul. Kolegiackiej 3.
W tym tygodniu, przypadają następujące 
święta liturgiczne:
- w poniedziałek, 1 listopada, uroczystość 
Wszystkich Świętych,
- we wtorek, 2 listopada, wspomnienie 
wszystkich wiernych zmarłych,
- w czwartek, 4 listopada, wspomnienie św. 
Karola Boromeusza, biskupa.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

10..
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W tym tygodniu przypada:

PIERWSZY CZWARTEK,
PIERWSZY PIĄTEK 

i PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA 

Zapraszamy na nabożeństwa

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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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.    

 3

    W czasie II wojny światowej Niemcy skazali ks. Jana Machę na śmierć poprzez zgilotynowanie, a jego ciała nigdy nie oddano rodzinie. 
Kapłan zostanie ogłoszony błogosławionym w sobotę 20 listopada o godz. 10:00 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Mszy z 
obrzędem beatyfikacji będzie przewodniczył kardynał Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. 

     Uroczystość Wszystkich Świętych kojarzy nam się przede wszystkim z płonącym zniczem, nagrobnymi kwiatami oraz mogiłami osób blis-
kich. Dawniej jednak celebrowano go zupełnie inaczej. Ludność ziemi podkarpackiej1 listopada rozmyślała najwięcej na temat nieba. Niebo 
wyobrażano sobie jako miejsce pełne niezwykłej jasności i wiecznego spoczynku. Często nazywano je „miastem Bozim”, które zamieszkuje 
sam dobry Bóg. Jak wierzono, wiekuistą światłość opromieniał blask Dziewicy Maryi, Chrystusa Pana, aniołów oraz wielkich świętych Kościoła. 
W wyobrażeniach tych bardzo często używano zdrobniałych form imienia Bożego „Bozia” lub „Paniezusek”.
   W chatach, zwykle przy oknie umieszczano obrazy bądź rzeźby świętych z wizerunkiem, których domownicy nosili imiona. Sakralia trafiały 
także na pobliskie słupy oraz przydrożne kapliczki, przy których to o zmroku wspominano życiorysy wielkich orędowników w niebie. Znaczącym 
elementem tego dnia była także wspólna, rodzinna modlitwa. Za wstawiennictwem cieszących się chwałą nieba wypraszano u Boga potrzebne 
łaski oraz Bożą opiekę na każdy dzień życia. W modlitwach pamiętano także o zmarłych. Łaskę życia w chwale i radości upraszano dla dusz 
czyśćcowych nie mających znikąd pomocy. W ten sposób przygotowywano się do obchodzonego 2 listopada Dnia Zadusznego.
   Zaduszki były dniem zadumy i refleksji nad powstaniem i końcem świata. Oba wyobrażano sobie zgodnie z nauką Kościoła katolickiego. Księ-
życ, słońce, gwiazdy określano jako światła, które Bóg umieścił dla ludzi na niebie. Chmury błyskawice, grzmoty określano jako zjawiska natury 
kierowane Wszechmocą Boga. Ks. Władysław Sarna pisał „w dniu tym wierni biorą licznie udział w nabożeństwach, dają w niektórych parafiach 
na tak zwane wypominki, tj, aby kapłani dusze ich krewnych imiennie modlitwom wiernych polecili. W dniu tym obdarzają hojniej ubogich jałmu-
żną i wymawiają dziadkom po imieniu krewnych, za którymi pragną, aby się ubodzy modlili”.
   Ks. Sarna wspomina także, że „w tym dniu ustawiają katafalk w kościele i kładą na nim trumnę, a na trumnie kielich, mszał, biret, stułę, więc 
sądzą, że w nocy przychodzi do kościoła ksiądz proboszcz, przyprowadza ze sobą parafian i odprawia dla nich żałobną Mszę Świętą”. W przed-
dzień uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego na cmentarzach porządkowano mogiły bliskich, aby potem w zadumie, ciszy i sku-
pieniu, zapalić symboliczny znicz i odmówić modlitwę w ich intencji.

Natalia Janowiec
Źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/133708/nd/

FOT. TWITTER.COM/EPISKOPATNEWS

Następnie dokumentacja została złożona            
w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 16 
marca 2016 akta sprawy zostały publicznie 
otwarte i rozpoczął się etap rzymski procesu 
beatyfikacyjnego. Dekret potwierdzający 
męczeństwo Sługi Bożego ks. Jana Franci-
szka Machy, kapłana archidiecezji katowickiej, 
papież Franciszek zatwierdził 28 listopada 
2019 roku.

Źródło:
https://stacja7.pl/z-kraju/aresztowany-przez-gestapo-i-
skazany-na-smierc-kim-byl-ks-jan-macha-przyszly-
blogoslawiony/?

W rodzinie nazywano go „Hanikiem”
Sługa Boży ks. Jan Macha urodził się 18 sty-
cznia 1914 r. w tradycyjnej śląskiej rodzinie Pa-
wła Machy i Anny z domu Cofałka w Chorzo-
wie Starym. Miał dwie siostry i brata. W rodzi-
nie nazywano go zdrobniale „Hanikiem”. 
Udzielał się w harcerstwie i sporcie. Działał 
również w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzie-
ży.

W 1934 roku wstąpił do Śląskiego Seminarium 
Duchownego w Krakowie, a 25 czerwca 1939 
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa 
Stanisława Adamskiego w kościele Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.

Po dwóch miesiącach zastępstwa w rodzinnej 
parafii, 10 września został wikarym w kościele 
parafialnym św. Józefa w Rudzie Śląskiej.         
W tym miejscu nawiązał łączność z tajną orga-
nizacją i zaczął ożywioną działalność charyta-
tywną wśród polskich rodzin, dotkniętych sku-
tkami i okupacji.

Aresztowany przez gestapo i skaza-
ny na śmierć
5 września 1941 roku kapłan został aresztowa-
ny przez gestapo na dworcu w Katowicach. 
Znaleziono przy nim listę osób, którym pomagał 
wraz ze współpracownikami oraz inne doku-
menty wskazujące, że zbierali pieniądze na po-
moc potrzebującym. Lista była jednym z głów-
nych dowodów w późniejszym śledztwie i pro-
cesie całej grupy.

17 lipca 1942 podczas krótkiej rozprawy przed 
sądem doraźnym w Katowicach, ks. Macha i 
współpracujący z nim kleryk Guertler zostali 
skazani na śmierć przez ścięcie. Wyrok wyko-
nano 3 grudnia 1942 w katowickim więzieniu.

Jego ciała nigdy nie wydano rodzinie
Ciała ks. Machy nigdy nie wydano rodzinie, 
najprawdopodobniej zostało spalone w obozie 
koncentracyjnym Auschwitz. W liście napisa-
nym kilka godzin przed egzekucją ks. Macha 
prosił rodzinę, aby urządziła mu na cmentarzu 
„cichy zakątek, żeby od czasu do czasu ktoś       
o mnie wspomniał i zmówił za mnie «Ojcze
nasz»”. Jego prośba została spełniona po la-
tach, kiedy z inicjatywy kolegów rocznikowych
w październiku 1951 roku powstał symboliczny
grób ks. Jana na starym cmentarzu parafii św.
Marii Magdaleny w Chorzowie Starym.

Kapłan będzie nowym błogosławio-
nym Kościoła
Na szczeblu diecezjalnym proces beatyfikacyj-
ny ks. Jana Machy rozpoczął się w 2013 roku i 
potrwał do 5 września 2015 roku.  

Ksiądz Jan Macha, przyszły błogosławiony.Uroczystość Wszystkich Świętych

1. Ból jest prawdziwy

Cierpienie odczuwane w czyśćcu jest po-
równywane przez świętych do płonięcia w og-
niu. W zasadzie, niektórzy święci twierdzą, iż 
ból przeszywający dusze nieznacznie różni 
się od tego doznawanego w piekle. To brak 
zbawienia potęguje cierpienie czyśćcowych 
dusz, ponieważ tylko ocalenie może przynieść 
im prawdziwe pocieszenie. Oczekiwanie na 
życie w niebie prowadzi do duchowej agonii. 
Święty Tomasz z Akwinu wyjaśnia: "Im bar-
dziej człowiek czegoś pragnie, tym bardziej 
odczuwalny jest brak danej rzeczy. Po na-
szym życiu doczesnym Bóg pragnie zwięk-
szyć w nas poczucie sprawiedliwości, słu-
szności. Dlatego nie stawia on na naszej 
drodze żadnych przeszkód. Natomiast dusza 
odczuwa ogromne cierpienie, ponieważ nie-
ustannie Go oczekuje". Powyższe słowa wy-
jaśniają, jak wielką mękę przeżywają duszę     
w czyśćcu, jednakże nawet dzięki nim nie jest 
możliwe pełne zrozumienie cierpienia.

2. Dusze to nasi krewni

Łączą nas więzy krwi ˗ babcie, ciocie, wuj-
kowie i rodzice ˗ wszyscy ci, którzy odeszli, 
prawdopodobnie są teraz w czyśćcu. Powin-
niśmy modlić się za ich dusze, bo jest to oz-
naka naszej miłości. Nawet jeśli nie znasz 
bądź nie masz zmarłych krewnych w rodzinie, 
to wszystkie dusze w czyśćcu są naszymi 
braćmi i siostrami. Poprzez chrzest jesteśmy 
spokrewnieni w Chrystusie, zatem więź ta po-
winna nas zachęcać do działania w imieniu 
tych osób, które same nie mogą już niczego 
uczynić.

3. Ty też możesz tam trafić

Bądźmy szczerzy, większość z nas nie jest
wystarczająco święta, by przejść obok czyśćca 
prosto do nieba. Dlatego bardzo prawdopodo-
bne jest to, że i my doświadczymy oczyszcze-
nia. Gdybyś to ty tak strasznie cierpiał, nie 
chciałbyś chociaż na moment poczuć ulgi? 
Modlitwa za dusze jest wypełnieniem zasady 
wzajemności, danej nam przez Chrystusa, 
która mówi: "traktuj innych tak, jak Ty chciałbyś 
być traktowany".

4. Modlitwa za innych przyniesie       
ci radość

   Taka forma troski zostanie nagrodzona. Czy 
jesteś w stanie wyobrazić sobie moment spot-
kania z braćmi i siostrami, za których się modli-
łeś? Jak się poczujesz wiedząc, że skromną 
modlitwą tak bardzo im pomogłeś? "Wchodząc 
do nieba wielu z nich będzie podchodzić do 
nas, dziękując nam" - powiedział arcybiskup 
Fulton Sheen -  "Zapytamy: Kim oni są?, a oni 
odpowiedzą: biedną duszą z czyśćca, za którą 
się modliłeś". Małe poświęcenie podjęte w tra-
kcie życia ziemskiego będzie z pewnością do-
cenione przez wszystkich cierpiących.

5. To wcale nie jest takie trudne

  Modlitwa za dusze w czyśćcu jest całkiem 
prosta, w zasadzie jest ona tak łatwa, że nie 
ma żadnej wymówki usprawiedliwiającej naszą 
niechęć. Pacierz za duszę może być tak nie-
skomplikowany, jak krótkie: "Wieczne odpo-
czywanie, racz mu/ jej dać panie, a światłość 
wiekuista niechaj mu/ jej świeci. Niech 
odpoczywa w pokoju. Amen.".  Wystawę można oglądać do 19 grudnia 2021 r.

Zaprasza na wystawę:
Możemy dodać krótkie błaganie w trakcie 
spożywania codziennego posiłku: "Pobłogo-
sław Panie te dary, które nam dałeś… A tak-
że wszystkie dusze, które od nas odeszły, 
przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają 
w pokoju". Dlaczego mielibyśmy nie odma-
wiać takiej modlitwy każdego dnia?

Jak można się najlepiej modlić 
za dusze czyśćcowe?

   Dwoma bardzo dobrymi sposobami na mo-
dlitwę za dusze czyśćcowe są: Koronka do 
Miłosierdzia Bożego oraz powierzanie intencji 
za zmarłych w trakcie odmawiania różańca. 
Koronka do Miłosierdzia Bożego i różaniec 
wymagają zwykle poświęcenia czasu od 10 
do 20 minut. Pamiętaj jednak, że twoja ofiara 
wiąże się z niewielkim poświęceniem tu na 
ziemi, a przynosi duchową korzyść dla zmar-
łych z twojej rodziny.
   Na końcu pamiętaj, że Msza święta za du-
sze w czyśćcu to świetny sposób, by pomóc 
tym, którzy odeszli. Ofiara dla księdza za jej 
odprawienie jest niczym w porównaniu z tym, 
co można dać duszy czyśćcowej. Dla nas to 
może niewiele - dla nich to, na co czekają.
   Czyściec nie jest niczym innym niż doświa-
dczaniem płonącej i oczyszczającej Bożej mi-
łości. To właśnie ta miłość nieustannie nisz-
czy w nas wszystkie wady. Trudno jest po-
strzegać miłość i miłosierdzie jako czynniki 
powodujące cierpienie, ale taka jest czyśćco-
wa rzeczywistość. My, obecni tu na Ziemi, 
mamy moc zdolną do niesienia pomocy i ulgi 
wszystkim utrudzonym. 

Sam Guzman
Źródło: www.deon.pl/wiara/duchowosc/5-powodow-
by-modlic-sie-za-dusze-czysccowe,444665

5 powodów, by modlić się za dusze czyśćcowe.
   Kościół nieustannie naucza o istnieniu czyśćca i o niezliczonej liczbie dusz będących w potrzebie. Moim głównym zadaniem jest nakłonić was 
do modlitwy za wszystkie dusze cierpiące.
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

 3

    W czasie II wojny światowej Niemcy skazali ks. Jana Machę na śmierć poprzez zgilotynowanie, a jego ciała nigdy nie oddano rodzinie. 
Kapłan zostanie ogłoszony błogosławionym w sobotę 20 listopada o godz. 10:00 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Mszy z 
obrzędem beatyfikacji będzie przewodniczył kardynał Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. 

Uroczystość Wszystkich Świętych kojarzy nam się przede wszystkim z płonącym zniczem, nagrobnymi kwiatami oraz mogiłami osób blis-
kich. Dawniej jednak celebrowano go zupełnie inaczej. Ludność ziemi podkarpackiej1 listopada rozmyślała najwięcej na temat nieba. Niebo 
wyobrażano sobie jako miejsce pełne niezwykłej jasności i wiecznego spoczynku. Często nazywano je „miastem Bozim”, które zamieszkuje 
sam dobry Bóg. Jak wierzono, wiekuistą światłość opromieniał blask Dziewicy Maryi, Chrystusa Pana, aniołów oraz wielkich świętych Kościoła. 
W wyobrażeniach tych bardzo często używano zdrobniałych form imienia Bożego „Bozia” lub „Paniezusek”.

W chatach, zwykle przy oknie umieszczano obrazy bądź rzeźby świętych z wizerunkiem, których domownicy nosili imiona. Sakralia trafiały 
także na pobliskie słupy oraz przydrożne kapliczki, przy których to o zmroku wspominano życiorysy wielkich orędowników w niebie. Znaczącym 
elementem tego dnia była także wspólna, rodzinna modlitwa. Za wstawiennictwem cieszących się chwałą nieba wypraszano u Boga potrzebne 
łaski oraz Bożą opiekę na każdy dzień życia. W modlitwach pamiętano także o zmarłych. Łaskę życia w chwale i radości upraszano dla dusz 
czyśćcowych nie mających znikąd pomocy. W ten sposób przygotowywano się do obchodzonego 2 listopada Dnia Zadusznego.

Zaduszki były dniem zadumy i refleksji nad powstaniem i końcem świata. Oba wyobrażano sobie zgodnie z nauką Kościoła katolickiego. Księ-
życ, słońce, gwiazdy określano jako światła, które Bóg umieścił dla ludzi na niebie. Chmury błyskawice, grzmoty określano jako zjawiska natury 
kierowane Wszechmocą Boga. Ks. Władysław Sarna pisał „w dniu tym wierni biorą licznie udział w nabożeństwach, dają w niektórych parafiach 
na tak zwane wypominki, tj, aby kapłani dusze ich krewnych imiennie modlitwom wiernych polecili. W dniu tym obdarzają hojniej ubogich jałmu-
żną i wymawiają dziadkom po imieniu krewnych, za którymi pragną, aby się ubodzy modlili”.

Ks. Sarna wspomina także, że „w tym dniu ustawiają katafalk w kościele i kładą na nim trumnę, a na trumnie kielich, mszał, biret, stułę, więc 
sądzą, że w nocy przychodzi do kościoła ksiądz proboszcz, przyprowadza ze sobą parafian i odprawia dla nich żałobną Mszę Świętą”. W przed-
dzień uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego na cmentarzach porządkowano mogiły bliskich, aby potem w zadumie, ciszy i sku-
pieniu, zapalić symboliczny znicz i odmówić modlitwę w ich intencji.

Natalia Janowiec
Źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/133708/nd/
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Następnie dokumentacja została złożona            
w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 16 
marca 2016 akta sprawy zostały publicznie 
otwarte i rozpoczął się etap rzymski procesu 
beatyfikacyjnego. Dekret potwierdzający 
męczeństwo Sługi Bożego ks. Jana Franci-
szka Machy, kapłana archidiecezji katowickiej, 
papież Franciszek zatwierdził 28 listopada 
2019 roku.

Źródło:
https://stacja7.pl/z-kraju/aresztowany-przez-gestapo-i-
skazany-na-smierc-kim-byl-ks-jan-macha-przyszly-
blogoslawiony/?

W rodzinie nazywano go „Hanikiem”
Sługa Boży ks. Jan Macha urodził się 18 sty-
cznia 1914 r. w tradycyjnej śląskiej rodzinie Pa-
wła Machy i Anny z domu Cofałka w Chorzo-
wie Starym. Miał dwie siostry i brata. W rodzi-
nie nazywano go zdrobniale „Hanikiem”. 
Udzielał się w harcerstwie i sporcie. Działał 
również w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzie-
ży.

W 1934 roku wstąpił do Śląskiego Seminarium 
Duchownego w Krakowie, a 25 czerwca 1939 
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa 
Stanisława Adamskiego w kościele Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.

Po dwóch miesiącach zastępstwa w rodzinnej 
parafii, 10 września został wikarym w kościele 
parafialnym św. Józefa w Rudzie Śląskiej.         
W tym miejscu nawiązał łączność z tajną orga-
nizacją i zaczął ożywioną działalność charyta-
tywną wśród polskich rodzin, dotkniętych sku-
tkami i okupacji.

Aresztowany przez gestapo i skaza-
ny na śmierć
5 września 1941 roku kapłan został aresztowa-
ny przez gestapo na dworcu w Katowicach. 
Znaleziono przy nim listę osób, którym pomagał 
wraz ze współpracownikami oraz inne doku-
menty wskazujące, że zbierali pieniądze na po-
moc potrzebującym. Lista była jednym z głów-
nych dowodów w późniejszym śledztwie i pro-
cesie całej grupy.

17 lipca 1942 podczas krótkiej rozprawy przed 
sądem doraźnym w Katowicach, ks. Macha i 
współpracujący z nim kleryk Guertler zostali 
skazani na śmierć przez ścięcie. Wyrok wyko-
nano 3 grudnia 1942 w katowickim więzieniu.

Jego ciała nigdy nie wydano rodzinie
Ciała ks. Machy nigdy nie wydano rodzinie, 
najprawdopodobniej zostało spalone w obozie 
koncentracyjnym Auschwitz. W liście napisa-
nym kilka godzin przed egzekucją ks. Macha 
prosił rodzinę, aby urządziła mu na cmentarzu 
„cichy zakątek, żeby od czasu do czasu ktoś       
o mnie wspomniał i zmówił za mnie «Ojcze
nasz»”. Jego prośba została spełniona po la-
tach, kiedy z inicjatywy kolegów rocznikowych
w październiku 1951 roku powstał symboliczny
grób ks. Jana na starym cmentarzu parafii św.
Marii Magdaleny w Chorzowie Starym.

Kapłan będzie nowym błogosławio-
nym Kościoła
Na szczeblu diecezjalnym proces beatyfikacyj-
ny ks. Jana Machy rozpoczął się w 2013 roku i 
potrwał do 5 września 2015 roku.  

Ksiądz Jan Macha, przyszły błogosławiony.Uroczystość Wszystkich Świętych

1. Ból jest prawdziwy

Cierpienie odczuwane w czyśćcu jest po-
równywane przez świętych do płonięcia w og-
niu. W zasadzie, niektórzy święci twierdzą, iż 
ból przeszywający dusze nieznacznie różni 
się od tego doznawanego w piekle. To brak 
zbawienia potęguje cierpienie czyśćcowych 
dusz, ponieważ tylko ocalenie może przynieść 
im prawdziwe pocieszenie. Oczekiwanie na 
życie w niebie prowadzi do duchowej agonii. 
Święty Tomasz z Akwinu wyjaśnia: "Im bar-
dziej człowiek czegoś pragnie, tym bardziej 
odczuwalny jest brak danej rzeczy. Po na-
szym życiu doczesnym Bóg pragnie zwięk-
szyć w nas poczucie sprawiedliwości, słu-
szności. Dlatego nie stawia on na naszej 
drodze żadnych przeszkód. Natomiast dusza 
odczuwa ogromne cierpienie, ponieważ nie-
ustannie Go oczekuje". Powyższe słowa wy-
jaśniają, jak wielką mękę przeżywają duszę     
w czyśćcu, jednakże nawet dzięki nim nie jest 
możliwe pełne zrozumienie cierpienia.

2. Dusze to nasi krewni

Łączą nas więzy krwi ˗ babcie, ciocie, wuj-
kowie i rodzice ˗ wszyscy ci, którzy odeszli, 
prawdopodobnie są teraz w czyśćcu. Powin-
niśmy modlić się za ich dusze, bo jest to oz-
naka naszej miłości. Nawet jeśli nie znasz 
bądź nie masz zmarłych krewnych w rodzinie, 
to wszystkie dusze w czyśćcu są naszymi 
braćmi i siostrami. Poprzez chrzest jesteśmy 
spokrewnieni w Chrystusie, zatem więź ta po-
winna nas zachęcać do działania w imieniu 
tych osób, które same nie mogą już niczego 
uczynić.

3. Ty też możesz tam trafić

Bądźmy szczerzy, większość z nas nie jest
wystarczająco święta, by przejść obok czyśćca 
prosto do nieba. Dlatego bardzo prawdopodo-
bne jest to, że i my doświadczymy oczyszcze-
nia. Gdybyś to ty tak strasznie cierpiał, nie 
chciałbyś chociaż na moment poczuć ulgi? 
Modlitwa za dusze jest wypełnieniem zasady 
wzajemności, danej nam przez Chrystusa, 
która mówi: "traktuj innych tak, jak Ty chciałbyś 
być traktowany".

4. Modlitwa za innych przyniesie
ci radość

Taka forma troski zostanie nagrodzona. Czy 
jesteś w stanie wyobrazić sobie moment spot-
kania z braćmi i siostrami, za których się modli-
łeś? Jak się poczujesz wiedząc, że skromną 
modlitwą tak bardzo im pomogłeś? "Wchodząc 
do nieba wielu z nich będzie podchodzić do 
nas, dziękując nam" - powiedział arcybiskup 
Fulton Sheen - "Zapytamy: Kim oni są?, a oni 
odpowiedzą: biedną duszą z czyśćca, za którą 
się modliłeś". Małe poświęcenie podjęte w tra-
kcie życia ziemskiego będzie z pewnością do-
cenione przez wszystkich cierpiących.

5. To wcale nie jest takie trudne

Modlitwa za dusze w czyśćcu jest całkiem 
prosta, w zasadzie jest ona tak łatwa, że nie 
ma żadnej wymówki usprawiedliwiającej naszą 
niechęć. Pacierz za duszę może być tak nie-
skomplikowany, jak krótkie: "Wieczne odpo-
czywanie, racz mu/ jej dać panie, a światłość 
wiekuista niechaj mu/ jej świeci. Niech 
odpoczywa w pokoju. Amen.".  Wystawę można oglądać do 19 grudnia 2021 r.

Zaprasza na wystawę:
Możemy dodać krótkie błaganie w trakcie 
spożywania codziennego posiłku: "Pobłogo-
sław Panie te dary, które nam dałeś… A tak-
że wszystkie dusze, które od nas odeszły, 
przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają 
w pokoju". Dlaczego mielibyśmy nie odma-
wiać takiej modlitwy każdego dnia?

Jak można się najlepiej modlić 
za dusze czyśćcowe?

Dwoma bardzo dobrymi sposobami na mo-
dlitwę za dusze czyśćcowe są: Koronka do 
Miłosierdzia Bożego oraz powierzanie intencji 
za zmarłych w trakcie odmawiania różańca. 
Koronka do Miłosierdzia Bożego i różaniec 
wymagają zwykle poświęcenia czasu od 10 
do 20 minut. Pamiętaj jednak, że twoja ofiara 
wiąże się z niewielkim poświęceniem tu na 
ziemi, a przynosi duchową korzyść dla zmar-
łych z twojej rodziny.

Na końcu pamiętaj, że Msza święta za du-
sze w czyśćcu to świetny sposób, by pomóc 
tym, którzy odeszli. Ofiara dla księdza za jej 
odprawienie jest niczym w porównaniu z tym, 
co można dać duszy czyśćcowej. Dla nas to 
może niewiele - dla nich to, na co czekają.

Czyściec nie jest niczym innym niż doświa-
dczaniem płonącej i oczyszczającej Bożej mi-
łości. To właśnie ta miłość nieustannie nisz-
czy w nas wszystkie wady. Trudno jest po-
strzegać miłość i miłosierdzie jako czynniki 
powodujące cierpienie, ale taka jest czyśćco-
wa rzeczywistość. My, obecni tu na Ziemi, 
mamy moc zdolną do niesienia pomocy i ulgi 
wszystkim utrudzonym. 

Sam Guzman
Źródło: www.deon.pl/wiara/duchowosc/5-powodow-
by-modlic-sie-za-dusze-czysccowe,444665

5 powodów, by modlić się za dusze czyśćcowe.
Kościół nieustannie naucza o istnieniu czyśćca i o niezliczonej liczbie dusz będących w potrzebie. Moim głównym zadaniem jest nakłonić was 

do modlitwy za wszystkie dusze cierpiące.

https://www.niedziela.pl/artykul/133708/nd/
https://stacja7.pl/z-kraju/aresztowany-przez-gestapo-i-skazany-na-smierc-kim-byl-ks-jan-macha-przyszly-blogoslawiony/?W
https://stacja7.pl/z-kraju/aresztowany-przez-gestapo-i-skazany-na-smierc-kim-byl-ks-jan-macha-przyszly-blogoslawiony/?W
https://stacja7.pl/z-kraju/aresztowany-przez-gestapo-i-skazany-na-smierc-kim-byl-ks-jan-macha-przyszly-blogoslawiony/?W
https://stacja7.pl/z-kraju/aresztowany-przez-gestapo-i-skazany-na-smierc-kim-byl-ks-jan-macha-przyszly-blogoslawiony/?W
https://stacja7.pl/z-kraju/aresztowany-przez-gestapo-i-skazany-na-smierc-kim-byl-ks-jan-macha-przyszly-blogoslawiony/?W


9..

Nabożeństwo różańcowe  zostanie od-
prawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.
W poniedziałek, 1 listopada, przeżywać 
będziemy Uroczystość Wszystkich Świę-
tych. Msze św. w kościele będą sprawo-
wane według następującego porządku:      
o godz. 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 18.00.
Procesja na cmentarz wyruszy z naszego
kościoła zaraz po Mszy św. o godzinie
11.30. Po procesji, ok. godz. 13.30 zosta-
nie odprawiona Msza św. na cmentarzu      
w intencji zmarłych, polecanych w wypo-
minkach.

Prosimy o uporządkowanie grobów i na-
szego cmentarza. Zwracamy się również 
z prośbą, aby śmieci z cmentarza składać 
do przeznaczonych na ten cel kontene-
rów.
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

7..
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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.

L I T U R G I A S Ł O W A

W Klimatach:

Oto Słowo Pańskie

1

Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 
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1.

2.

3. W dniach od 1 do 8 listopada 
można codziennie zyskać 

odpust zupełny za 
pobożne nawiedzenie cmentarza 

i odmówienie modlitwy 
za zmarłych. 

Odpust ten wolno ofiarować 
jedynie za zmarłych. 

Warunkiem podstawowym 
uzyskania odpustu jest stan 

łaski uświęcającej.

     

5.

    6.

K O M E N T A R Z

W dzisiejszym pierwszym czytaniu i 
Ewangelii mamy poruszone zagadnienie 
przykazań. W obu jesteśmy wezwani, by 
miłować swego Boga, jedynego Pana ca-
łym sercem. Ewangelia dodaje, by miło-
wać także bliźniego. W sumie to i Boga i 
bliźniego mamy miłować całym sercem. 

Dzisiaj bardzo często serce utożsamia 
się z uczuciami, emocjami. Stąd miłość 
możemy  rozumieć jako swego rodzaju „co 
ja czuję”.

Natomiast „serce” w Biblii oznaczało 
swego rodzaju „centrum dowodzenia”,         
z którego podejmowane były wszystkie 
decyzje. Gdy więc czytamy w Biblii o serc-
u, wiemy, że chodzi o miejsce, gdzie znaj-
duje się nasza wola, nastawienie i zamia-
ry; miejsce to jest źródłem naszych myśli, 
czynów i słów. 

Uczucia są ważną częścią miłości, ale 
nie określają istoty miłości. Miłość to decy-
zja woli, gotowość bezinteresownego daru 
z siebie. Pamiętam o tym w moich rela-
cjach?

11.10.2021 - 14.11.2021 
Módlmy się za pośrednictwem 

Królowej Różańca o umocnienie 
na drogach codzienności, abyśmy 

przykładem swojego życia 
pociągali innych do świętości

8.

parafialnej przyjmujemy na wypominki i na 
listopadową Mszę św. za naszych zmar-
łych.
We wtorek, 2 listopada, we wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Za-
duszny – po Mszy św. o godz. 18.00. odbę-
dzie się procesja żałobna wewnątrz koś-
cioła. W tym dniu można uzyskać odpust 
zupełny, który można ofiarować tylko za du-
sze 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 jakiegokol-
wiek grzechu.
We wtorek, 2 listopada br., o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. w intencji 
dzieci, zwłaszcza tych które odeszły od 
wiary i Kościoła oraz ich rodziców. Modlitwa 
różańcowa rodziców w intencji swoich 
dzieci rozpocznie się o godz. 17.30.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I pią-
tek i I sobota miesiąca. W czwartek, 4 listo-
pada, Msza św. wotywna o Chrystusie Naj-
wyższym i Wiecznym Kapłanie zostanie 
odprawiona o godz.17.00., a po Mszy św. 
koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym 
dniu, w sposób szczególny modlimy się        
o powołania kapłańskie. W piątek, 5 listo-
pada, Msza św. wotywna o Najśw. Sercu 
Pana Jezusa o godz.12.00. Z sakramentu
pokuty i pojednania można będzie skorzy-
stać rano i od godz.16.00. Pragniemy rów-
nież odwiedzić chorych i osoby w pode-
szłym wieku. Imiona i nazwiska oraz adresy
osób pragnących skorzystać z sakramentu
pokuty i pojednania oraz przyjąć Najświę-
tszy Sakrament prosimy zgłaszać w zakry-
stii lub w kancelarii parafialnej. O godz.
18.00.  zostanie odprawiana  Msza św.       
w intencji wynagradzającej Bożemu Sercu.

4.

PIERWSZE CZYTANIE 
Pwt 6, 2-6

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa: Moj-
żesz powiedział do ludu: «Będziesz się bał 
Pana, Boga swego, zachowując wszystkie 
Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję 
wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po 
wszystkie dni życia twego, byś długo mógł 
żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrze-
gaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się 
bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg 
ojców twoich, że ci da ziemię opływającą 
w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan jest na-
szym Bogiem – Pan jedynie. Będziesz więc 
miłował Pana, Boga twojego, z całego swego 
serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich 
swych sił. Pozostaną w twym sercu te słowa, 
które ja ci dziś nakazuję».

Takiego bowiem potrzeba nam było arcy-
kapłana: świętego, niewinnego, nieskalane-
go, oddzielonego od grzeszników, wywyższo-
nego ponad niebiosa, takiego, który nie jest 
zobowiązany, jak inni arcykapłani, do składa-
nia codziennej ofiary najpierw za swoje grze-
chy, a potem za grzechy ludu. To bowiem 
uczynił raz na zawsze, ofiarując samego sie-
bie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłana-
mi ludzi obciążonych słabością, słowo zaś 
przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, usta-
nawia arcykapłanem Syna doskonałego na 
wieki.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 14, 23

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał 
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i 
przyjdziemy do niego.

EWANGELIA  
Mk 12, 28b-34

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do
Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze
wszystkich przykazań?» 
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, 
Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem.
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym 
swoim sercem, całą swoją duszą, całym 
swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie
jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak 
siebie samego”. Nie ma innego przykazania 
większego od tych».
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, 
Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden 
jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go
całym sercem, całym umysłem i całą mocą i 
miłować bliźniego jak siebie samego znaczy
daleko więcej niż wszystkie całopalenia i 
ofiary».
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, 
rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od
królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się 
Go więcej pytać. mu rzekł: Idź, twoja wiara 
cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł 
za Nim drogą. Jednego 

Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab

Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja

Miłuję Cię, Panie, Mocy moja, 
Panie, Opoko moja i Twierdzo,  
mój Wybawicielu.
Boże, Skało moja, na którą się chronię, 
Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i 
moja Obrono. 
Wzywam Pana, godnego chwały, 
i wyzwolony będę od moich 
nieprzyjaciół.
Niech żyje Pan, niech będzie 
błogosławiona moja Opoka,  
niech będzie wywyższony mój Bóg i 
Zbawca. 
Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi 
i łaską obdarzyłeś Dawida, Twego 
pomazańca.

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 7, 23-28

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Wielu 
było kapłanów poprzedniego Przymierza, 
gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy 
życiu. Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, 
ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i 
zbawiać na wieki może całkowicie tych, 
którzy przez Niego przystępują do Boga, bo 
wciąż żyje, aby się wstawiać za nimi.

Po Mszy zostanie odprawione Nabożeń-
stwo Pierwszopiątkowe, prowadzone przez 
wspólnotę  Odnowy w Duchu Świętym. Za-
praszamy wszystkich Parafian do wspólnej  
modlitwy. W pierwszą sobotę miesiąca, 7 li-
stopada, zostanie odprawione nabożeństwo 
Wynagradzające Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. 
wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, 
o godz. 7.00. Po Mszy, przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem, odmówimy
jedną część Różańca.

Z piątku, 5 listopada na sobotę,                 
6 listopada, w naszej parafii, odbędzie 

się trzecia Nocna Adoracja 
Najświętszego Sakramentu w ciszy,          
w intencji "powstrzymania aborcji". 

Adoracja rozpocznie się o godz. 19,30,         
a zakończy o godz. 7.00. 

Serdecznie zapraszamy parafian do 
modlitwy, w dogodnej dla siebie porze. 

Więcej informacji na stronie internetowej 
naszej parafii i FB.

Centrum Kultury Wilanów i Oficyna Wyda-
wnicza Multico zapraszają na spotkanie 
z Panem Wojciechem Parzyńskim, autorem 
książki „Wilanów to nie tylko obecni mie-
szkańcy. Cmentarz Wilanowski 1816-2016” 
w środę,  3 listopada br., o godz. 18.00.  
przy ul. Kolegiackiej 3.
W tym tygodniu, przypadają następujące 
święta liturgiczne:
- w poniedziałek, 1 listopada, uroczystość
Wszystkich Świętych,
- we wtorek, 2 listopada, wspomnienie
wszystkich wiernych zmarłych,
- w czwartek, 4 listopada, wspomnienie św.
Karola Boromeusza, biskupa.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

10..
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W tym tygodniu przypada:

PIERWSZY CZWARTEK,
PIERWSZY PIĄTEK 

i PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA 

Zapraszamy na nabożeństwa

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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