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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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PIERWSZE CZYTANIE 
Mdr 11, 22 – 12, 2

Czytanie z Księgi Mądrości: Panie, świat cały 
przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy po-
rannej, co opadła na ziemię. Nad wszystkimi 
masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy 
zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. 
Miłujesz bowiem wszystkie byty, niczym się nie 
brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś     
w nienawiści, nie ukształtowałbyś tego. Jakże-
by coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie 
chciał? Jakby się zachowało to, czego byś nie 
wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszy-
stko Twoje, Władco, miłujący życie! Bo we 
wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. 
Dlatego nieznacznie karzesz upadających i 
strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by 
wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwie-
rzyli.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14

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

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

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

Królestwo Twoje królestwem wszystkich 
wieków, * 
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. 
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, * 
i podnosi wszystkich zgnębionych.

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tes 1, 11 – 2, 2

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tesaloniczan: Bracia: Modlimy się 
stale za was, aby Bóg nasz  uczynił was godny

W Klimatach:

Ks. Tomasz Lis 

Oto Słowo Pańskie
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We wtorek, 1 listopada, przeżywać bę-
dziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. 
Msze św. w kościele będą sprawowane 
według następującego porządku: o godz. 
7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 18.00. Proce-
sja na cmentarz wyruszy z naszego koś-
cioła 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 co-
dziennie zyskać odpust zupełny za pobo-
żne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno 
ofiarować jedynie za zmarłych. Warun-
kiem 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 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 pa-
rafii i zmarłych spoczywających na na-
szym cmentarzu. W zakrystii i kancelarii 
parafialnej przyjmujemy na wypominki i na 
listopadową Mszę św. za naszych zmar-
łych.
W środę, 2 listopada, we wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień 
Zaduszny – po Mszy św. o godz. 18.00. 
odbędzie się procesja żałobna wewnątrz 
kościoła. W tym dniu można uzyskać od-
pust zupełny, który można ofiarować tylko 
za dusze w czyśćcu cierpiące. W tym celu 
należy nawiedzić pobożnie kościół i odmó-
wić w nim Modlitwę Pańską oraz Wyzna-
nie Wiary, zachowując inne zwykłe warun-

mi swego wezwania i aby z mocą wypełnił      
w was wszelkie pragnienie dobra oraz działa-
nie wiary. Aby w was zostało uwielbione imię 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa – a wy       Litania do Wszystkich Świętych . . . . . . . 2

Różaniec to modlitwa wspólnotowa!  . . . 2

Skąd się wziął Dzień Zaduszny? . . . . . . 3

w Nim – za łaską Boga naszego i Pana Jezu-
sa Chrystusa. W sprawie przyjścia Pana na-
szego, Jezusa Chrystusa, i naszego zgroma-
dzenia się wokół Niego prosimy was, bracia, 
abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w wa-
szym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez 
ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rze-
komo od nas pochodzący, jakby już nastawał 
dzień Pański.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
J 3, 16

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

EWANGELIA 
Łk 19, 1-10

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez 
miasto. A pewien człowiek, imieniem Zache-
usz, który był zwierzchnikiem celników i był 
bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć 
Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powo-
du tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł 
więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby 
móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał prze-
chodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, 
spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, 
zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzy-
mać w twoim domu». Zszedł więc z pośpie-
chem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, 
widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł    
w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do 
Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję 
ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, 
zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do 
niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego 
domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albo-
wiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i 
zbawić to, co zginęło».

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z
   Autor księgi Mądrości mówi dziś o Bogu: 
„Miłujesz bowiem wszystkie byty, niczym się 
nie brzydzisz, co uczyniłeś” oraz dodaje „Jak-
żeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie 
chciał”. 

   To słowa ogromnej wagi dla każdego z nas, 
a szczególnie dla tych, którzy przeżywają obe-
cnie jakieś trudne chwile podważające wręcz 
sens i celowość ich życia. Bóg przypomina 
nam, że powołał nas do życia z miłości. Pan 
przypomina nam, że skoro nasze życie docze-
sne wciąż trwa to znaczy, że On tego chce. 

   Jednak, gdyby  pomimo tych zapewnień Bo-
ga, zły duch – przeciwnik naszego zbawienia 
próbował nam wmówić, że może dotyczą one 
innych, niektórych ale nie nas. Słowa Psalmu: 
„Pan jest dobry dla wszystkich i podnosi wszy-
stkich zgnębionych” nie pozostawiają wątpli-
wości że dotyczą one wszystkich. Nie wątpmy, 
więc w sensowność naszego życia w każdej 
sytuacji.

ki: stan łaski uświęcającej, Komunia 
święta, modlitwa wg intencji Ojca Świę-
tego oraz wykluczenie przywiązania do 
jakiegokolwiek grzechu.
Zapraszamy na kurs dla narzeczonych 
„Radość i Nadzieja”, który w naszej parafii 
rozpocznie się 8 marca 2023 roku. Zachę-
camy do wcześniejszego zapisywania się, 
ponieważ ze względu na warsztatowy cha-
rakter kursu zajęcia odbywają się w małej 
grupie uczestników. Szczegółowe infor-
macje dotyczące kursu znajdują się na 
stronie internetowej parafii w zakładce sa-
kramenty.
Osoby pragnące dołączyć do Kół Żywego 
Różańca mogą zgłaszać się przy wyjściu    
z kościoła u członków róż różańcowych. 
Serdecznie zachęcamy do podjęcia modli-
twy różańcowej przez wszystkich, bez 
względu na wiek, którzy pragną swoją mo-
dlitwą wspierać Kościół i naszą Ojczyznę.  
Narodowe święto Niepodległości przypada 
w piątek, 11 listopada br., w tym dniu 
o godz. 10.00, w Świątyni Opatrzności
Bożej Jego Eminencja Kazimierz Kard.
Nycz odprawi Mszę św. w intencji
Ojczyzny a o godz. 17.00 rozpocznie się
koncert z okazji Narodowego Święta
Niepodległości pt. „Requiem dla świata”.
Zaproszenie na Mszę św. i koncert Można
odbierać w zakrystii.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I 
piątek i I sobota miesiąca. 
W czwartek, 3 listopada, Msza św. woty-
wna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym 
Kapłanie zostanie odprawiona o godzinie 
17.00., a po Mszy św. koronka do Miło-
sierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób 
szczególny modlimy się o powołania ka-
płańskie. w zakrystii lub w kancelarii 
parafialnej. 

Tak Bóg umiłował świat, że dał swoje-
go Syna Jednorodzonego; każdy, kto 
w Niego wierzy, ma życie wieczne.

J 3,16

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA 

5 listopada 2022 r. godz. 7.00 Msza
św o Niepokalanym Sercu NMP.
Po Mszy Różaniec i piętnasto-
minutowe rozważanie w ciszy, 

nad wskazaną tajemnicą różańca 
świętego.

Jan Bosko: tytan pracy i przyjaciel 
młodzieży – cd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Nabożeństwo w pierwszy 
piątek miesiąca . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Nabożeństwo w pierwszą 
sobotę miesiąca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

W piątek, 4 listopada, Msza św. wotywna 
o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godzinie
12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania
można będzie skorzystać rano i od godz.
16.00. Pragniemy również odwiedzić cho-
rych i osoby w podeszłym wieku. Imiona i
nazwiska oraz adresy osób pragnących
skorzystać z sakramentu pokuty i pojed-
nania oraz przyjąć Najświętszy Sakra-
ment prosimy zgłaszać w zakrystii lub
w kancelarii parafialnej. Po Mszy św.
o godz. 18.00. zostanie odprawione Na-
bożeństwo Pierwszopiątkowe, prowadzo-
ne przez wspólnotę Odnowy w Duchu 
Świętym. Zapraszamy wszystkich Para-
fian do wspólnej modlitwy. 
W pierwszą sobotę miesiąca, 5 listopada, 
zostanie odprawione nabożeństwo Wy-
nagradzające Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi. Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. wo-
tywną o Najświętszej Maryi Pannie,           
o godz. 7.00. Po Mszy, przed wystawio-
nym Najświętszym Sakramentem, odmó-
wimy jedną część Różańca.
Z piątku, 4 listopada na sobotę, 5 listopa-
da w naszej parafii, odbędzie się kolejna 
Nocna Adoracja Najświętszego Sakrame-
ntu w ciszy, w intencji "Zatrzymania abo-
rcji". Adoracja rozpocznie się o 19.30, a 
zakończy o godz. 7.00. Serdecznie zapra-
szamy parafian do modlitwy, w dogodnej 
dla siebie porze. Więcej informacji na 
stronie internetowej naszej parafii i fb.
W następną niedzielę, 6 listopada Wspól-
nota Odnowy w Duchu Świętym popro-
wadzi kolejne "Niedzielne Bliskie Warszta-
ty Rodzinne". Listopadowa edycja nosi 
tytuł "Serce pamięta". Chcemy wspólnie      
z wami uczcić pamięć poległych w obro-
nie naszej Ojczyzny. Serdecznie zapra-
szamy i gorąco zachęcamy do udziału. 
Czekamy na całe rodziny o godzinie 
12.30. Zbiórka przy dzwonnicy. Szczegóły 
na plakatach.
W tym tygodniu, przypadają następujące 
święta liturgiczne: 
- we wtorek, 1 listopada, uroczystość
Wszystkich Świętych,
- w środę, 2 listopada, wspomnienie
wszystkich wiernych zmarłych,
- w piątek, 4 listopada, wspomnienie św.
Karola Boromeusza, biskupa
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym.
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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.    

Dodatkowo zaistniała możliwość, by konfe-
rencje biskupów, a także biskupi mogli ada-
ptować teksty litanii w zależności od uwa-
runkowań lokalnych. Dlatego możemy doda-
wać na przykład Jana Pawła II.  
   Litanię można nie tylko odmawiać, ale tak-
że śpiewać.

Justyna Nowicka
Źródło:
https://misyjne.pl/historia-i-dwa-wykonania-
litanii-do-wszystkich-swietych/

Fragment Litanii 
do Wszystkich Świętych

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże , zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się...
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się...
Święta Maryjo, módl(cie) się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Michale,
Święty Gabrielu,
Święty Rafale,
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie,
Wszystkie święte Duchy niebieskie,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
Święty Piotrze,
Święty Pawle,
Święty Andrzeju,
Święty Janie,
Święty Tomaszu,
Święty Jakubie,
Święty Filipie,
Święty Bartłomieju,
Święty Mateuszu,
Święty Szymonie,
Święty Tadeuszu,
Święty Macieju,
Święty Barnabo,
Święty Łukaszu,
Święty Marku,
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, 
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, 
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie,
Święty Szczepanie,
Święty Wawrzyńcze,
Święty Wincenty,
Święty Wojciechu,
Święty Stanisławie,
Święci Fabianie i Sebastianie,
Święci Janie i Pawle,
Święci Kosmo i Damianie,
Święci Gerwazy i Protazy,
Wszyscy święci Męczennicy,
Święty Sylwestrze,
Święty Grzegorzu,
Święty Ambroży,
Święty Augustynie,
Święty Hieronimie,
Święty Marcinie,
Święty Mikołaju,
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy, 
Wszyscy święci Doktorowie,
Święty Antoni,
Święty Benedykcie,

Zakłady salezjańskie

Pod wpływem rad przyjaciół i przy pomocy 
św. Marii Dominiki Mazzarello, w 1872 roku 
powstała druga gałąź Rodziny Salezjańskiej – 
Zgromadzenie Córek Najświętszej Maryi Pan-
ny Wspomożycielki, powołanych do pracy 
wśród dziewcząt. Natomiast cztery lata później, 
przy poparciu Stolicy Apostolskiej, św. Jan Bo-
sko powołał do życia świeckie ogniwo Zgroma-
dzenia – Stowarzyszenie Salezjańskich Pomo-
cników Kościoła, których zadaniem miało być 
odtąd wspieranie dzieł i zadań podejmowa-
nych przez kościoły lokalne.

Cały wysiłek wychowawczy księdza Bosko 
zmierzał do tego, aby przyszłe zakłady salezja-
ńskie podobne były do modelu domu-rodziny, 
jaki prowadził ze swymi pierwszymi synami     
w Oratorium na Valdocco, gdzie mieszkali, 
uczyli się i bawili razem chłopcy różnych wy-
znań, wśród których można było spotkać za-
równo żydów, jak i muzułmanów, a których łą-
czyło to, że byli tak samo kochani przez 
swojego wychowawcę-ojca. 

które czczono w danym miejscu. Innym raz-
em było to nawet kilkaset imion, tak jak w 
litanii Ludwika Niemca, w której były 532 
imiona świętych. 
   Po Soborze Trydenckim liczba imion została 
zredukowana. Litania do Wszystkich Świętych 
przybrała dwie formy: krótsza i dłuższą. Pier-
wsza była odmawiana przy konającym, nato-
miast ta druga podczas Wigilii Paschalnej.  
   Obecnie odmawiamy litanię zreformowana 
po Soborze Watykańskim II. W wyniku reform 
soborowych najpierw wybrano imiona tych 
świętych, których biografia jest znana ze źró-
deł historycznych, a nie tylko z legend. Uw-
zględniono także świętych ze Wschodu, ze 
Starego i Nowego Testamentu oraz tych z os-
tatniego czasu. Najmłodszym świętym w po-
przedniej litanii był święty Franciszek z Asyżu. 
Następnie imiona podzielono na kategorie: 
Patriarchowie, Prorocy, Apostołowie, ucznio-
wie, Męczennicy, Biskupi, doktorzy Kościoła, 
Kapłani i Zakonnicy, Świeccy. 

 Tradycja modlitwy litanijnej wywodzi się             
z modlitw w żydowskich synagogach. Praw-
dopodobnie znana była już w czasach świę-
tego Jana Chryzostoma (zm. 407) w Antio-
chii. Wtedy była częścią liturgii. Diakon po-
dawał szereg (litanię) modlitw, a po każdej   
z nich wierni odpowiadali kyrie eleison.  
   Na Wschodzie modlitwa litanijna była czę-
ścią liturgii. Ale kiedy przeniknęła na Zachód, 
do Rzymu i Galii, wytworzyło się w pobożno-
ści ludowej odrębne nabożeństwo, podczas 
którego zanoszono do Boga modlitwy błaga-
lne. Oficjalnie przyjęto je w Rzymie w V w., 
za pontyfikatu papieża Grzegorza I.  Dużą 
rolę we wprowadzeniu do litanii imion świę-
tych przypisuje się mnichom celtyckim. Pier-
wsze zbiory świętych wzywanych podczas 
nabożeństw znajdują się w starych księgach 
pochodzących z Irlandii, na przykład w 
mszale ze Stowe (VIII w.).
   Początkowo liczba imion była różna. Nie-
które rękopisy podają kilka, najczęściej zwią-
zanych   z  danym  terenem   lub  relikwiami, 

lizuje; szkołą, która przygotowuje do życia i 
podwórkiem, gdzie spotykają się przyjaciele i 
żyje się radośnie”.

Ostatnie polecenie skierowane tuż przed 
śmiercią do współbraci nie mogło dotyczyć 
niczego innego, jak tylko tego, co stanowiło 
sens i posłanie jego życia: „Waszej trosce po-
lecam wszystkie dzieła, jakie Bóg zechciał mi 
powierzyć (…); jednakże w sposób szczegól-
ny polecam wam troskę o młodzież biedną i 
opuszczoną, która zawsze stanowiła najdro-
ższą cząstkę mego serca na ziemi (…)”.

Św. Jan Bosko odszedł do wieczności w 
wieku 73 lat, ostatniego dnia stycznia 1888 
roku. W 1929 roku, po zakończeniu procesu 
beatyfikacyjnego, został wyniesiony do czci 
ołtarzy, a pięć lat później Pius XI ogłosił go 
świętym. Jest patronem młodzieży.

Źródło:
https://misyjne.pl/jan-bosko-tytan-pracy-
przyjaciel-mlodziezy/

Miłość ta pociągała ich wielokrotnie do ofiar-
ności i prawdziwie chrześcijańskiej postawy, 
której przykładem może być pomoc chorym    
w czasie epidemii cholery w Turynie latem 
1854 roku. Gest ten zjednał dla Oratorium po-
wszechny szacunek, tak że wiele osób zaczę-
ło wspomagać to dzieło, czy to w formie dat-
ków, czy pracy wśród chłopców. Spośród tych 
pierwszych wolontariuszy wyłoniła się później, 
wspomniana już, świecka gałąź Zgromadze-
nia – Pomocnicy Salezjańscy.

Praktyk, nie teoretyk

Św. Jan Bosko nie był teoretykiem, jego sy-
stem wyłonił się z wieloletniego doświadcze-
nia pracy z młodzieżą. Kochał ją i chciał dla 
niej szczęścia ziemskiego i wiecznego, chciał, 
by jego chłopcy stawali się dobrymi obywate-
lami swojej ojczyzny, a także wiernymi i żywy-
mi członkami Kościoła. Proces ten przebiegał 
w Oratorium, będącym „dla chłopców do-
mem, który przygarnia; parafią, która ewange-

Jan Bosko: tytan pracy i przyjaciel młodzieży - cd.
Popiersie św. Jana Bosko można oglądać w naszym kościele w kaplicy Najświętszej Maryi Panny. 

Obecnie, w Dzień Zaduszny Kościół w mo-
dlitwie z ufnością zwraca się do Boga, by zma-
rli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie 
nad śmiercią.

Źródło:
https://misyjne.pl/dzien-zaduszny-to-dzien-
szczegolnej-modlitwy-za-dusze-czysccowe/

Modlitwa za zmarłego 
o uwolnienie od grzechów i kar

Panie, Boże Wszechmogący, 
ufając Twemu wielkiemu Miłosierdziu zanoszę 

do Ciebie moją pokorną modlitwę: wyzwól 
duszę Twego sługi (Twojej służebnicy) od 

wszystkich grzechów i kar za nie. 
Niech święci Aniołowie jak najprędzej 

zaprowadzą ją z ciemności do wiekuistego 
światła, z karania do wiecznych radości. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Skąd się wziął Dzień Zaduszny?
Narodziny Dnia Zadusznego przypadają na 998 r., kiedy to w klasztorach podległych opactwu 

Cluny zaczęto obchodzić 2 listopada wspomnienie zmarłych. Poprzez kluniackie klasztory 
zwyczaj rozpowszechnił się na północ od Alp. Dotarła także do Rzymu, ale dopiero około XII 
wieku. Z kolei w XV wieku wśród hiszpańskich dominikanów rozpowszechnił się zwyczaj 
odprawiania w tym dniu 3 mszy św. przez każdego z kapłanów. Stopniowo papieże rozciągnęli 
ten przywilej wielokrotnego odprawiania mszy św. na cały Kościół.

W obliczu Bożego Miłosierdzia, któremu za-
wierzamy zmarłych, nie tyle istotne wydaje 
się ilościowe nastawienie na wielokrotne 
sprawowanie tego dnia Eucharystii, ale głę-
boka wiara wypływająca z przeżywania pas-
chalnej tajemnicy Chrystusa. Zreformowana 
liturgia mszalna odeszła od średniowiecz-
nych form „przepełnionych lękiem – jak pisze 
teolog liturgii Michael Kunzler – i beznadziej-
ną ciemnością liturgii zmarłych, nastawionej 
treściowo głównie na straszliwy sąd i grzesz-
ność człowieka”.

Kwestię Bożego sądu, jako źródła nadziei, 
ujmuje Benedykt XVI w encyklice „Spe salvi”. 
Spotkanie twarzą w twarz z Chrystusem po 
śmierci – wyjaśnia – jest „decydującym aktem 
Sądu. W Jego wejrzeniu roztapia się każdy 
fałsz. Spotkanie z Nim jest tym, co nas prze-
pala i uwalnia, abyśmy odzyskali własną toż-
samość. To, co zostało zbudowane w ciągu 
życia, może wówczas okazać się suchą sło-
mą, samą pyszałkowatością, i zawalić się. 
Jednak w bólu tego spotkania, w którym to, 
co nieczyste i chore w naszym istnieniu jasno 
jawi się przed nami, jest zbawienie”. 

Święty Bernardzie,
Święty Dominiku,
Święty Franciszku,
Święty Kazimierzu,
Wszyscy święci Kapłani i Lewici,
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, Święta 
Mario Magdaleno,
Święta Agato,
Święta Łucjo,
Święta Agnieszko,
Święta Cecylio,
Święta Katarzyno,
Święta Anastazjo,
Święta Jadwigo,
Wszystkie święte Dziewice i Wdowy.

Wszyscy Święci i Święte Boże, przyczyńcie się 
za nami

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie. itd.

 Nie wahajmy się podać rękę Maryi, by mogła 
"włożyć w nią różaniec"  i rozmiłować nas w ro-
zważaniu o miłości, która objawia się w Jezu-
sie.  
   W naszej parafii jest wiele Róż Różańco-
wych, w których "tętni" codzienna modlitwa ró-
żańcowa. Wierzymy, że moc tej modlitwy 
wspólnotowej jest ogromna, a intencje szcze-
gólne i ważne dla nas samych, naszych ro-
dzin, naszej Ojczyzny i całego świata. 
To tylko "pięć minut" z naszej codzienności, 

które zwielokratnia 20 osób należących do jed-
nej Róży.  
Zachęcamy wszystkich parafian; dzieci, mło-

dzież, dorosłych do przystąpienia do istnieją-
cych wspólnot różańcowych.   
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:     

Koła Żywego Różańca – tel. 696 049 766,
Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci - 
siostra Rafaela, tel. 722 362 433, 
Różaniec Rodziców za Dzieci – tel. 501 433 
010,
Róże Pokutno-Wynagradzające za grzechy 
własne i w rodzinie – tel. 694 404 886,
Męski Różaniec – tel. 601 507 090.

Różaniec to modlitwa wspólnotowa!
   Różaniec jest modlitwą, dzięki której możemy być razem z Jezusem i Maryją w najwa-
żniejszych momentach Ich życia. Różaniec składa się z dwudziestu tajemnic, które podzielone 
są na cztery części: radosne, światła, bolesne i chwalebne.  

Odmawiać Różaniec 
we wspólnocice

   Trudnością jest odmówienie wszystkich ta-
jemnic różańca przez jedną osobę każdego 
dnia. Fenomenem jest to, że możemy je od-
mówić codziennie, we wspólnocie osób nale-
żących do tzw. Róż Różańcowych. Każda 
Róża składa się z 20 członków, z których ka-
żdy codziennie modli się jednym przydzielo-
nym dziesiątkiem Różańca Świętego. 
  Zmiana tajemnic następuje jeden raz w mie-
siącu, w określonym przez poszczególne Ró-
że terminie. W czasie zmiany tajemnic nastę-
puje również zmiana intencji, w której modlą 
się poszczególne Róże (w niektórych Różach 
jest intencja stała). Róże Różańcowe mają 
swoich koordynatorów, którzy przekazują po-
wyższe informacje członkom poszczególnych 
Róż.  
   Modlitwę podejmuje się indywidualnie w od-
powiednim dla siebie czasie i miejscu. 
 Modlitwę różańcową trzeba poznać, tę mo-
dlitwę trzeba pokochać, do tej modlitwy za-
prasza nas Maryja i w tej modlitwie nas pro-
wadzi.  

Uroczystość Wszystkich Świętych Dzień Zaduszny

Litania do Wszystkich Świętych.
   Żyjemy na ziemi, ale w Niebie mamy potężnych orędowników. Wszyscy świeci, którzy już 
przebywają z Bogiem twarzą w twarz, są nieustannie gotowi, aby zanieść do Boga nasze 
modlitwy. Litania do Wszystkich Świętych, oprócz tego, że słynie z pięknych aranżacji 
muzycznych, to pozwala wytworzyć, podtrzymać i doświadczyć więź miłości, jaka łączy nas i 
świętych, pomimo że oddziela nas granica śmierci. 

pexels.com

o Najśw. Sercu Pana Jezusa
po Mszy o godz. 18.00 

wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym, poprowadzi nabożeństwo 

wynagradzające Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa.    

PIERWSZY PIĄTEK
MIESIĄCA

4 listopada 2022 r.
godz. 12.00. Msza św. wotywna 
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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.    

Dodatkowo zaistniała możliwość, by konfe-
rencje biskupów, a także biskupi mogli ada-
ptować teksty litanii w zależności od uwa-
runkowań lokalnych. Dlatego możemy doda-
wać na przykład Jana Pawła II.  

Litanię można nie tylko odmawiać, ale tak-
że śpiewać.

Justyna Nowicka
Źródło:
https://misyjne.pl/historia-i-dwa-wykonania-
litanii-do-wszystkich-swietych/

Fragment Litanii 
do Wszystkich Świętych

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże , zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się...
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się...
Święta Maryjo, módl(cie) się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Michale,
Święty Gabrielu,
Święty Rafale,
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie,
Wszystkie święte Duchy niebieskie,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
Święty Piotrze,
Święty Pawle,
Święty Andrzeju,
Święty Janie,
Święty Tomaszu,
Święty Jakubie,
Święty Filipie,
Święty Bartłomieju,
Święty Mateuszu,
Święty Szymonie,
Święty Tadeuszu,
Święty Macieju,
Święty Barnabo,
Święty Łukaszu,
Święty Marku,
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści,
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, 
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie,
Święty Szczepanie,
Święty Wawrzyńcze,
Święty Wincenty,
Święty Wojciechu,
Święty Stanisławie,
Święci Fabianie i Sebastianie,
Święci Janie i Pawle,
Święci Kosmo i Damianie,
Święci Gerwazy i Protazy,
Wszyscy święci Męczennicy,
Święty Sylwestrze,
Święty Grzegorzu,
Święty Ambroży,
Święty Augustynie,
Święty Hieronimie,
Święty Marcinie,
Święty Mikołaju,
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy, 
Wszyscy święci Doktorowie,
Święty Antoni,
Święty Benedykcie,

Zakłady salezjańskie

   Pod wpływem rad przyjaciół i przy pomocy 
św. Marii Dominiki Mazzarello, w 1872 roku 
powstała druga gałąź Rodziny Salezjańskiej – 
Zgromadzenie Córek Najświętszej Maryi Pan-
ny Wspomożycielki, powołanych do pracy 
wśród dziewcząt. Natomiast cztery lata później, 
przy poparciu Stolicy Apostolskiej, św. Jan Bo-
sko powołał do życia świeckie ogniwo Zgroma-
dzenia – Stowarzyszenie Salezjańskich Pomo-
cników Kościoła, których zadaniem miało być 
odtąd wspieranie dzieł i zadań podejmowa-
nych przez kościoły lokalne.
   Cały wysiłek wychowawczy księdza Bosko 
zmierzał do tego, aby przyszłe zakłady salezja-
ńskie podobne były do modelu domu-rodziny, 
jaki prowadził ze swymi pierwszymi synami     
w Oratorium na Valdocco, gdzie mieszkali, 
uczyli się i bawili razem chłopcy różnych wy-
znań, wśród których można było spotkać za-
równo żydów, jak i muzułmanów, a których łą-
czyło to, że byli tak samo kochani przez 
swojego wychowawcę-ojca. 

które czczono w danym miejscu. Innym raz-
em było to nawet kilkaset imion, tak jak w 
litanii Ludwika Niemca, w której były 532 
imiona świętych. 

Po Soborze Trydenckim liczba imion została 
zredukowana. Litania do Wszystkich Świętych 
przybrała dwie formy: krótsza i dłuższą. Pier-
wsza była odmawiana przy konającym, nato-
miast ta druga podczas Wigilii Paschalnej.  

Obecnie odmawiamy litanię zreformowana 
po Soborze Watykańskim II. W wyniku reform 
soborowych najpierw wybrano imiona tych 
świętych, których biografia jest znana ze źró-
deł historycznych, a nie tylko z legend. Uw-
zględniono także świętych ze Wschodu, ze 
Starego i Nowego Testamentu oraz tych z os-
tatniego czasu. Najmłodszym świętym w po-
przedniej litanii był święty Franciszek z Asyżu. 
Następnie imiona podzielono na kategorie: 
Patriarchowie, Prorocy, Apostołowie, ucznio-
wie, Męczennicy, Biskupi, doktorzy Kościoła, 
Kapłani i Zakonnicy, Świeccy. 

Tradycja modlitwy litanijnej wywodzi się             
z modlitw w żydowskich synagogach. Praw-
dopodobnie znana była już w czasach świę-
tego Jana Chryzostoma (zm. 407) w Antio-
chii. Wtedy była częścią liturgii. Diakon po-
dawał szereg (litanię) modlitw, a po każdej   
z nich wierni odpowiadali kyrie eleison.  

Na Wschodzie modlitwa litanijna była czę-
ścią liturgii. Ale kiedy przeniknęła na Zachód, 
do Rzymu i Galii, wytworzyło się w pobożno-
ści ludowej odrębne nabożeństwo, podczas 
którego zanoszono do Boga modlitwy błaga-
lne. Oficjalnie przyjęto je w Rzymie w V w., 
za pontyfikatu papieża Grzegorza I. Dużą 
rolę we wprowadzeniu do litanii imion świę-
tych przypisuje się mnichom celtyckim. Pier-
wsze zbiory świętych wzywanych podczas 
nabożeństw znajdują się w starych księgach 
pochodzących z Irlandii, na przykład w 
mszale ze Stowe (VIII w.).

Początkowo liczba imion była różna. Nie-
które rękopisy podają kilka, najczęściej zwią-
zanych z danym terenem lub relikwiami, 

lizuje; szkołą, która  przygotowuje do życia i 
podwórkiem, gdzie spotykają się przyjaciele i 
żyje się radośnie”.

   Ostatnie polecenie skierowane tuż przed 
śmiercią do współbraci nie mogło dotyczyć 
niczego innego, jak tylko tego, co stanowiło 
sens i posłanie jego życia: „Waszej trosce po-
lecam wszystkie dzieła, jakie Bóg zechciał mi 
powierzyć (…); jednakże w sposób szczegól-
ny polecam wam troskę o młodzież biedną i 
opuszczoną, która zawsze stanowiła najdro-
ższą cząstkę mego serca na ziemi (…)”.

   Św. Jan Bosko odszedł do wieczności w 
wieku 73 lat, ostatniego dnia stycznia 1888 
roku. W 1929 roku, po zakończeniu procesu 
beatyfikacyjnego, został wyniesiony do czci 
ołtarzy, a pięć lat później Pius XI ogłosił go 
świętym. Jest patronem młodzieży.

Źródło:
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przyjaciel-mlodziezy/
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zaprowadzą ją z ciemności do wiekuistego 
światła, z karania do wiecznych radości. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Skąd się wziął Dzień Zaduszny?
   Narodziny Dnia Zadusznego przypadają na 998 r., kiedy to w klasztorach podległych opactwu 
Cluny zaczęto obchodzić 2 listopada wspomnienie zmarłych. Poprzez kluniackie klasztory 
zwyczaj rozpowszechnił się na północ od Alp. Dotarła także do Rzymu, ale dopiero około XII 
wieku. Z kolei w XV wieku wśród hiszpańskich dominikanów rozpowszechnił się zwyczaj 
odprawiania w tym dniu 3 mszy św. przez każdego z kapłanów. Stopniowo papieże rozciągnęli 
ten przywilej wielokrotnego odprawiania mszy św. na cały Kościół.

   W obliczu Bożego Miłosierdzia, któremu za-
wierzamy zmarłych, nie tyle istotne wydaje 
się ilościowe nastawienie na wielokrotne 
sprawowanie tego dnia Eucharystii, ale głę-
boka wiara wypływająca z przeżywania pas-
chalnej tajemnicy Chrystusa. Zreformowana 
liturgia mszalna odeszła od średniowiecz-
nych form „przepełnionych lękiem – jak pisze 
teolog liturgii Michael Kunzler – i beznadziej-
ną ciemnością liturgii zmarłych, nastawionej 
treściowo głównie na straszliwy sąd i grzesz-
ność człowieka”.

   Kwestię Bożego sądu, jako źródła nadziei, 
ujmuje Benedykt XVI w encyklice „Spe salvi”. 
Spotkanie twarzą w twarz z Chrystusem po 
śmierci – wyjaśnia – jest „decydującym aktem 
Sądu. W Jego wejrzeniu roztapia się każdy 
fałsz. Spotkanie z Nim jest tym, co nas prze-
pala i uwalnia, abyśmy odzyskali własną toż-
samość. To, co zostało zbudowane w ciągu 
życia, może wówczas okazać się suchą sło-
mą, samą pyszałkowatością, i zawalić się. 
Jednak w bólu tego spotkania, w którym to, 
co nieczyste i chore w naszym istnieniu jasno 
jawi się przed nami, jest zbawienie”. 

Święty Bernardzie,
Święty Dominiku,
Święty Franciszku,
Święty Kazimierzu,
Wszyscy święci Kapłani i Lewici,
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, Święta 
Mario Magdaleno,
Święta Agato,
Święta Łucjo,
Święta Agnieszko,
Święta Cecylio,
Święta Katarzyno,
Święta Anastazjo,
Święta Jadwigo,
Wszystkie święte Dziewice i Wdowy.

Wszyscy Święci i Święte Boże, przyczyńcie się 
za nami

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie. 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie. itd.

Nie wahajmy się podać rękę Maryi, by mogła 
"włożyć w nią różaniec" i rozmiłować nas w ro-
zważaniu o miłości, która objawia się w Jezu-
sie.

W naszej parafii jest wiele Róż Różańco-
wych, w których "tętni" codzienna modlitwa ró-
żańcowa. Wierzymy, że moc tej modlitwy
wspólnotowej jest ogromna, a intencje szcze-
gólne i ważne dla nas samych, naszych ro-
dzin, naszej Ojczyzny i całego świata. 
To tylko "pięć minut" z naszej codzienności, 

które zwielokratnia 20 osób należących do jed-
nej Róży. 
Zachęcamy wszystkich parafian; dzieci, mło-

dzież, dorosłych do przystąpienia do istnieją-
cych wspólnot rOżańcowych.   
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:     

Koła Żywego Różańca – tel. 696 049 766,
Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci - 
siostra Rafaela, tel. 722 362 433,
Różaniec Rodziców za Dzieci – tel. 501 433 
010,
Róże Pokutno-Wynagradzające za grze-chy
własne i w rodzinie – tel. 694 404 886,
Męski Różaniec – tel. 601 507 090.

Różaniec to modlitwa wspólnotowa!
Różaniec jest modlitwą, dzięki której możemy być razem z Jezusem i Maryją w najwa-

żniejszych momentach Ich życia. Różaniec składa się z dwudziestu tajemnic, które podzielone 
są na cztery części: radosne, światła, bolesne i chwalebne. 

Odmawiać Różaniec 
we wspólnocice

Trudnością jest odmówienie wszystkich ta-
jemnic różańca przez jedną osobę każdego 
dnia. Fenomenem jest to, że możemy je od-
mówić codziennie, we wspólnocie osób nale-
żących do tzw. Róż Różańcowych. Każda 
Róża składa się z 20 członków, z których ka-
żdy codziennie modli się jednym przydzielo-
nym dziesiątkiem Różańca Świętego. 
Zmiana tajemnic następuje jeden raz w mie-

siącu, w określonym przez poszczególne Ró-
że terminie. W czasie zmiany tajemnic nastę-
puje również zmiana intencji, w której modlą 
się poszczególne Róże (w niektórych Różach 
jest intencja stała). Róże Różańcowe mają 
swoich koordynatorów, którzy przekazują po-
wyższe informacje członkom poszczególnych 
Róż.  

Modlitwę podejmuje się indywidualnie w od-
powiednim dla siebie czasie i miejscu. 
Modlitwę różańcową trzeba poznać, tę mo-

dlitwę trzeba pokochać, do tej modlitwy za-
prasza nas Maryja i w tej modlitwie nas pro-
wadzi.  

Uroczystość Wszystkich Świętych Dzień Zaduszny

Litania do Wszystkich Świętych.
Żyjemy na ziemi, ale w Niebie mamy potężnych orędowników. Wszyscy świeci, którzy już 

przebywają z Bogiem twarzą w twarz, są nieustannie gotowi, aby zanieść do Boga nasze 
modlitwy. Litania do Wszystkich Świętych, oprócz tego, że słynie z pięknych aranżacji 
muzycznych, to pozwala wytworzyć, podtrzymać i doświadczyć więź miłości, jaka łączy nas i 
świętych, pomimo że oddziela nas granica śmierci. 

pexels.com

o Najśw. Sercu Pana Jezusa
po Mszy o godz. 18.00 

wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym, poprowadzi nabożeństwo 

wynagradzające Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa.    

PIERWSZY PIĄTEK 
MIESIĄCA 

4 listopada 2022 r.
godz. 12.00. Msza św. wotywna 

https://misyjne.pl/historia-i-dwa-wykonania-litanii-do-wszystkich-swietych/
https://misyjne.pl/historia-i-dwa-wykonania-litanii-do-wszystkich-swietych/
https://misyjne.pl/historia-i-dwa-wykonania-litanii-do-wszystkich-swietych/
https://misyjne.pl/dzien-zaduszny-to-dzien-szczegolnej-o
https://misyjne.pl/dzien-zaduszny-to-dzien-szczegolnej-o
https://misyjne.pl/dzien-zaduszny-to-dzien-szczegolnej-o
https://misyjne.pl/jan-bosko-tytan-pracy-przyjaciel-mlodziezy/
https://misyjne.pl/jan-bosko-tytan-pracy-przyjaciel-mlodziezy/
https://misyjne.pl/jan-bosko-tytan-pracy-przyjaciel-mlodziezy/
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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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5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Mdr 11, 22 – 12, 2

Czytanie z Księgi Mądrości: Panie, świat cały 
przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy po-
rannej, co opadła na ziemię. Nad wszystkimi 
masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy 
zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. 
Miłujesz bowiem wszystkie byty, niczym się nie 
brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś     
w nienawiści, nie ukształtowałbyś tego. Jakże-
by coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie 
chciał? Jakby się zachowało to, czego byś nie 
wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszy-
stko Twoje, Władco, miłujący życie! Bo we 
wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. 
Dlatego nieznacznie karzesz upadających i 
strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by 
wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwie-
rzyli.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14

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

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

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

Królestwo Twoje królestwem wszystkich 
wieków, * 
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. 
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, * 
i podnosi wszystkich zgnębionych.

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tes 1, 11 – 2, 2

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tesaloniczan: Bracia: Modlimy się 
stale za was, aby Bóg nasz uczynił was godny

W Klimatach:

Ks. Tomasz Lis 

Oto Słowo Pańskie

1

4.

 9.

 6.

We wtorek, 1 listopada, przeżywać bę-
dziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. 
Msze św. w kościele będą sprawowane 
według następującego porządku: o godz. 
7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 18.00. Proce-
sja na cmentarz wyruszy z naszego koś-
cioła 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 co-
dziennie zyskać odpust zupełny za pobo-
żne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno 
ofiarować jedynie za zmarłych. Warun-
kiem 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 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 pa-
rafii i zmarłych spoczywających na na-
szym cmentarzu. W zakrystii i kancelarii 
parafialnej przyjmujemy na wypominki i na 
listopadową Mszę św. za naszych zmar-
łych.
W środę, 2 listopada, we wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień 
Zaduszny – po Mszy św. o godz. 18.00. 
odbędzie się procesja żałobna wewnątrz 
kościoła. W tym dniu można uzyskać od-
pust zupełny, który można ofiarować tylko 
za dusze w czyśćcu cierpiące. W tym celu 
należy nawiedzić pobożnie kościół i odmó-
wić w nim Modlitwę Pańską oraz Wyzna-
nie Wiary, zachowując inne zwykłe warun-

mi swego wezwania i aby z mocą wypełnił      
w was wszelkie pragnienie dobra oraz działa-
nie wiary. Aby w was zostało uwielbione imię 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa – a wy       Litania do Wszystkich Świętych . . . . . . . 2

Różaniec to modlitwa wspólnotowa!  . . . 2

Skąd się wziął Dzień Zaduszny? . . . . . . 3

w Nim – za łaską Boga naszego i Pana Jezu-
sa Chrystusa. W sprawie przyjścia Pana na-
szego, Jezusa Chrystusa, i naszego zgroma-
dzenia się wokół Niego prosimy was, bracia, 
abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w wa-
szym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez 
ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rze-
komo od nas pochodzący, jakby już nastawał 
dzień Pański.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA 
J 3, 16

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

EWANGELIA 
Łk 19, 1-10

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez 
miasto. A pewien człowiek, imieniem Zache-
usz, który był zwierzchnikiem celników i był 
bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć 
Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powo-
du tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł 
więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby 
móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał prze-
chodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, 
spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, 
zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzy-
mać w twoim domu». Zszedł więc z pośpie-
chem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, 
widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł    
w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do 
Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję 
ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, 
zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do 
niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego 
domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albo-
wiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i 
zbawić to, co zginęło».

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z
Autor księgi Mądrości mówi dziś o Bogu: 

„Miłujesz bowiem wszystkie byty, niczym się 
nie brzydzisz, co uczyniłeś” oraz dodaje „Jak-
żeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie 
chciał”. 

To słowa ogromnej wagi dla każdego z nas, 
a szczególnie dla tych, którzy przeżywają obe-
cnie jakieś trudne chwile podważające wręcz 
sens i celowość ich życia. Bóg przypomina 
nam, że powołał nas do życia z miłości. Pan 
przypomina nam, że skoro nasze życie docze-
sne wciąż trwa to znaczy, że On tego chce. 

Jednak, gdyby pomimo tych zapewnień Bo-
ga, zły duch – przeciwnik naszego zbawienia 
próbował nam wmówić, że może dotyczą one 
innych, niektórych ale nie nas. Słowa Psalmu: 
„Pan jest dobry dla wszystkich i podnosi wszy-
stkich zgnębionych” nie pozostawiają wątpli-
wości że dotyczą one wszystkich. Nie wątpmy, 
więc w sensowność naszego życia w każdej 
sytuacji.

ki: stan łaski uświęcającej, Komunia 
święta, modlitwa wg intencji Ojca Świę-
tego oraz wykluczenie przywiązania do 
jakiegokolwiek grzechu.
Zapraszamy na kurs dla narzeczonych 
„Radość i Nadzieja”, który w naszej parafii 
rozpocznie się 8 marca 2023 roku. Zachę-
camy do wcześniejszego zapisywania się, 
ponieważ ze względu na warsztatowy cha-
rakter kursu zajęcia odbywają się w małej 
grupie uczestników. Szczegółowe infor-
macje dotyczące kursu znajdują się na 
stronie internetowej parafii w zakładce sa-
kramenty.
Osoby pragnące dołączyć do Kół Żywego 
Różańca mogą zgłaszać się przy wyjściu    
z kościoła u członków róż różańcowych. 
Serdecznie zachęcamy do podjęcia modli-
twy różańcowej przez wszystkich, bez 
względu na wiek, którzy pragną swoją mo-
dlitwą wspierać Kościół i naszą Ojczyznę.  
Narodowe święto Niepodległości przypada 
w piątek, 11 listopada br., w tym dniu 
o godz. 10.00, w Świątyni Opatrzności
Bożej Jego Eminencja Kazimierz Kard.
Nycz odprawi Mszę św. w intencji
Ojczyzny a o godz. 17.00 rozpocznie się
koncert z okazji Narodowego Święta
Niepodległości pt. „Requiem dla świata”.
Zaproszenie na Mszę św. i koncert Można
odbierać w zakrystii.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I 
piątek i I sobota miesiąca. 
W czwartek, 3 listopada, Msza św. woty-
wna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym 
Kapłanie zostanie odprawiona o godzinie 
17.00., a po Mszy św. koronka do Miło-
sierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób 
szczególny modlimy się o powołania ka-
płańskie.  w zakrystii lub w kancelarii 
parafialnej. 

Tak Bóg umiłował świat, że dał swoje-
go Syna Jednorodzonego; każdy, kto 
w Niego wierzy, ma życie wieczne.

J 3,16

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA 

5 listopada 2022 r.  godz. 7.00  
Msza św 

o Niepokalanym Sercu NMP.
Po Mszy Różaniec i  piętnasto-

minutowe rozważanie w ciszy, nad 
wskazaną tajemnicą różańca świętego.

Jan Bosko: tytan pracy i przyjaciel 
młodzieży – cd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Nabożeństwa w pierwszy 
piątek miesiąca . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Nabożeństwa w pierwszą 
sobotę miesiąca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

W piątek, 4 listopada, Msza św. wotywna 
o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godzinie
12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania
można będzie skorzystać rano i od godz.
16.00. Pragniemy również odwiedzić cho-
rych i osoby w podeszłym wieku. Imiona i
nazwiska oraz adresy osób pragnących
skorzystać z sakramentu pokuty i pojed-
nania oraz przyjąć Najświętszy Sakra-
ment prosimy zgłaszać w zakrystii lub
w kancelarii parafialnej. Po Mszy św.
o godz. 18.00. zostanie odprawione Na-
bożeństwo Pierwszopiątkowe, prowadzo-
ne przez wspólnotę Odnowy w Duchu
Świętym. Zapraszamy wszystkich Para-
fian do wspólnej modlitwy.
W pierwszą sobotę miesiąca, 5 listopada,
zostanie odprawione nabożeństwo Wy-
nagradzające Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi. Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. wo-
tywną o Najświętszej Maryi Pannie,
o godz. 7.00. Po Mszy, przed wystawio-
nym Najświętszym Sakramentem, odmó-
wimy jedną część Różańca.
Z piątku, 4 listopada na sobotę, 5 listopa-
da w naszej parafii, odbędzie się kolejna 
Nocna Adoracja Najświętszego Sakrame-
ntu w ciszy, w intencji "Zatrzymania abo-
rcji". Adoracja rozpocznie się o 19.30, a 
zakończy o godz. 7.00. Serdecznie zapra-
szamy parafian do modlitwy, w dogodnej 
dla siebie porze. Więcej informacji na 
stronie internetowej naszej parafii i fb.
W następną niedzielę, 6 listopada Wspól-
nota Odnowy w Duchu Świętym popro-
wadzi kolejne "Niedzielne Bliskie Warszta-
ty Rodzinne". Listopadowa edycja nosi 
tytuł "Serce pamięta". Chcemy wspólnie      
z wami uczcić pamięć poległych w obro-
nie naszej Ojczyzny. Serdecznie zapra-
szamy i gorąco zachęcamy do udziału. 
Czekamy na całe rodziny o godzinie 
12.30. Zbiórka przy dzwonnicy. Szczegóły 
na plakatach.
W tym tygodniu, przypadają następujące 
święta liturgiczne: 
- we wtorek, 1 listopada, uroczystość
Wszystkich Świętych,
- w środę, 2 listopada, wspomnienie
wszystkich wiernych zmarłych,
- w piątek, 4 listopada, wspomnienie św.
Karola Boromeusza, biskupa
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym.
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