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PO CO MODLITWA ZA ZMARŁYCH?
… I WYPOMINKI?
Co do sensowności modlitwy za zmarłych znajdujących się w piekle, nie można mieć pretensji. Faktycznie, modlitwa im nie pomaga, więc po co za
nich się modlić? No, ale któż za nich się modli?
My modlimy się za zmarłych, a nie za tych, co
znajdują się w piekle. Powie jednak ktoś – jeśli za
zmarłych, to i za tych z piekła. Dobrze, ale kto
wie, którzy zmarli są w piekle? My mamy nadzieję, że zmarli są w czyśćcu i dlatego się za nich
modlimy. Nie możemy dzielić zmarłych na tych, co
są w piekle i tych, co w czyśćcu. To jest sprawa
Boga. My jeślibyśmy odmówili modlitwy za zmarłego, sądząc, że on jest w piekle, to byśmy zrobili
mu krzywdę, bo tego, gdzie on jest, my nie wiemy! A więc nie rozdzielając zmarłych, modlimy się
za tych, co są w czyśćcu.
Wypominki są jedną z najbardziej popularnych
form modlitwy błagalnej za zmarłych. Zwyczaj ta
sięga czasów starożytnych, kiedy to w czasie
Mszy św. odczytywano tzw. dyptyki (podwójne
prostokątne składane tabliczki z drewna, kości
słoniowej lub metalu, najczęściej ozdobione rzeźbami, po jednej stronie pokryte np. woskiem), na
których wierni wypisywali imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, męczenników i wiernych
zmarłych. Ta lista imion miała być ziemskim odpowiednikiem księgi życia prowadzonej przez Boga.
Z czasem, kiedy zaczęto odprawiać Msze św. za
pojedynczych zmarłych, odstąpiono od dyptyków.
Dzisiejsze wypominki są kontynuacją starożytnych, z tym że ich forma została zmieniona w X
wieku i według niej są dziś sprawowane. Kościół
otacza zmarłych szczególną troską modlitewną.
Już w 2. Księdze Machabejskiej, w rozdziale 12,
opisana jest wartość modlitwy za zmarłych ze
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względu na zmartwychwstanie. Podczas każdej
Eucharystii Kościół modli się za wszystkich, którzy odeszli z tego świata: „Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach i o wszystkich, którzy odeszli już z tego świata. Dopuść ich
do oglądania Twojej światłości” (II Modlitwa Eucharystyczna). Błędne jest zatem i zupełnie niepoprawne potoczne określenie „dusze, o których nikt
nie pamięta, za które się nikt nie modli, które znikąd nie mają ratunku” - takich dusz nie ma!
Kościół nieustannie więc powierza w modlitwie
zmarłych, którzy należeli za życia do danej wspólnoty, a także tych, których wiarę znał jedynie sam
Bóg: „Pamiętaj o tych, którzy odeszli z tego świata (…) oraz o wszystkich, których wiarę jedynie
Ty znałeś” (I Modlitwa Eucharystyczna). I to tutaj
właśnie, po raz kolejny, objawia się to heroiczne
wyznanie wiary w miłosierdzie Boże względem
zmarłych. To ono jest w stanie uratować także
takiego człowieka, który, choć według naszego
rozeznania jest daleki od miłości Bożej, nie ma zamkniętej drogi do życia wiekuistego w ojczyźnie
niebieskiej.
Żródło: Ks. Wojciech Węgrzyniak, Agnieszka Lorek
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XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowo na Niedzielę
ROK LITURGICZNY A/II

Miłość ma w sobie ogromny potencjał. Jest cierpliwa i łaskawa. Wybacza, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Nie dopuszcza
szy skargę ...
się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;
1 Tes 1, 5c-10 Służyć nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Czy
chcesz wyruszyć na ścieżkę miłości? Posłuchaj instrukcji, której udziela ci
Bogu żywemu...
Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Panie Jezu, prowadź nas, abyMt 22, 34-40 Najwiękśmy wypełniali prawo miłości, które jest naszym najważniejszym przykazasze przykazanie
niem .
Źródło: modlitwawdrodze.pl
Wj 22, 20-26 Bóg sły-

Z n au c z a n i a ś w . J a n a Paw ł a I I
Królestwo ma na celu przekształcenie stosunków między ludźmi
i urzeczywistnia się stopniowo,
w miarę jak ludzie uczą się kochać, przebaczać i służyć sobie
wzajemnie. Jezus podejmuje całe
Prawo, ogniskując je na przykazaniu miłości
(por. Mt 22, 34-40; Łk 10, 25-28). Przed
opuszczeniem swoich daje im „nowe przykazanie”: „Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak
Ja was umiłowałem” (J 13, 34; por. 15, 12).
Miłość, który Jezus umiłował świat, znajduje
swój najwyższy wyraz w ofierze Jego życia za
ludzi (por. J 15, 13), ukazującej miłość Ojca
względem świata (por. J 3, 16). Dlatego naturą Królestwa jest komunia wszystkich ludzi
pomiędzy sobą i z Bogiem.
Prawo Boże » przykazanie miłości, przykazanie
miłości Boga i ludzi. Królestwo dotyczy
wszystkich ludzi, społeczeństwa, całego świata. Pracować dla Królestwa znaczy uznawać
i popierać Boży dynamizm, który jest obecny
w Ludzkiej historii i ją przekształca. Budować
Królestwo znaczy pracować na rzecz wyzwolenia od zła we wszelkich jego formach. Krótko

mówiąc, Królestwo Boże jest wyrazem i urzeczywistnieniem zbawczego planu w całej jego
pełni. Zadanie Kościoła opisuje się tak, jakby
miało ono iść w dwojakim kierunku: z jednej
strony szerzenie tak zwanych „wartości Królestwa”, takich jak pokój, sprawiedliwość, wolność, braterstwo; z drugiej — popieranie dialogu między narodami, kulturami, religiami, aby
we wzajemnym wzbogacaniu się pomagały
światu w odnowie i zdążaniu coraz bardziej ku
Królestwu.

„Miłość, która jest
gotowa nawet oddać
życie, nie zginie”

Źródło: Jan Pawła II, Encyklika Redemptoris missio, Rzym 1990, nr 15, 17.
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I N T E NC J E M S Z Y Ś W I Ę T Y C H
9:00 - za parafian
9:00 - +Tadeusz Jakubowski, z r.Jakubowskich
9:00 - +Stanisław Majewski, Józef i Władysława Majewscy
12:00 - +Stanisław 4r.ś, Anna i Danuta Szoka
12:00 - +Stanisław Tomaszewski (z ok. ur.)
12:00 - + Henryka, Czesław, Teresa Puzów
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń
Maćkowa Ruda:
10:30 - + Cecylia Daniłowicz (g. 25)
7:30 - + Cecylia Daniłowicz (g.26)
18:00 - Różaniec
18:30 - + Marianna 7r.śm. i Józef Smaga
18:30 - 29 r. ślubu Biruty i Krzysztofa Janczulewiczów
o Boże błog. dla całej rodziny
7:30 - zdrowie i Boże błog. dla Ireny
18:00 - Różaniec
18:30 - + Cecylia Daniłowicz (g.27)
18:30 - +Melania Pawlukiewicz 7m. po śm.
(od Doroty i Marka Korzun)

7:30 - w intencjach pielgrzymów
18:00 - Różaniec
18:30 -+Henryk, Jadwiga, Stefan
18:30 -+ Cecylia Daniłowicz (g.28)
7:30 - +Helena Szymańska 5r. śm.
17:50 - Nowenna i Różaniec
18:30 - +Cecylia Daniłowicz (g. 29)
18:30 - +Cecylia Nawalska 9m. po śm.
7:30 - +Rodziców, +z r. Kurpiewskich
18:00 - Różaniec
18:30 - +Cecylia Daniłowicz (g. 30)

18:30 - +Leszek Ignacy Abramowicz 1r. śm.
(od zespołu Wigranie)
7:30 - + Józef Andruczyk, Aniela, Antoni i Józef Gościńscy
Maćkowa Ruda:
10:30 - + Jadwiga Milewska 1r.ś. i Stefan

12:00 - +Józef Daniłowicz 1r. śm.
18:00 - Różaniec
18:30 - +Helena i Alojzy Opanowski
18:30 - +Tadeusz Łukowski 30dz. po pogrzebie
9:00 -w ur. Krzysztofa Janczulewicza Boże bł
9:00 -+Janina i Antoni Kurzyn
9:00 - +Andruszkiewicz: Zofia, Bernard, Teofil; Józef Pietraszewski; Chałków Franciszek i Helena; Dermontów: Kazimierz, Natalia, Teresa, Antoni, Józef, Jadwiga, Piotr, Tadeusz; Rutkowskich: Franciszek Anastazja; Józef Kowalewski, r. Zaborowskich
12:00 - za parafian

12:00 - +Franciszek Michalina, Henryk Krystyna Żyndów, Stanisław i Katarzyna Dąbrowscy
18:00 - Różaniec do granic nieba
18:30 - + Józef Daniłowicz (g. 1)
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Marian Świacki 8r.ś Zofia Świacka 30r.ś
Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę
w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu
Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar
dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne
nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 1. Wzbudzić intencję jego otrzymania. 2. Być w stanie łaski uświęcającej. 3. Wyzbyć
się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 4.
Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą. 5. Odnowić
naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz
modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.
Papież Franciszek ustanowił możliwość uzyskania
odpustu do końca listopada

BIULETYN
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PARAFIALNY

O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
1.Witamy wszystkich Parafian i Gości życząc błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na cały
tydzień. Ostatnia niedziela października to
Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła.
Dziękujemy budowniczym tej świątyni
i wszystkim którzy o nią dbają. Po mszy
o godz. 12.00 odbędzie się koncert pod dyrygenturą Grzegorza Bogdana „Pamięć i tożsamość”
dedykowany św. Janowi Pawłowi II. Ofiary do
puszek na Nuncjaturę Apostolską w Polsce .
2. Bp Jerzy Mazur udziela dyspensy od niedzielnej
Mszy Świętej w czasie zagrożenia epidemicznego
szczególnie osobom starszym, chorym, z objawami infekcji. Szczegóły w dekrecie.
3. Sanepid przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem należy zachować bezpieczne odległości
i obowiązku noszenia maseczek w kościele dla
naszego bezpieczeństwa.
4. Zapraszamy do modlitwy różańcowej (godz.
18.00 w dni powszednie a w niedzielę po mszy
św. o godz. 9.00) z prowadzeniem przez poszczególne grupy. Spotkanie Rady Parafialnej 26.X po
mszy.
5. Możemy wypisywać naszych zmarłych na wypominki (prosimy o wyraźne wpisywanie!),
których będziemy polecać w modlitwie różańcowej (od 2.XI) według podanych miejscowości.
W uroczystość Wszystkich Świętych 1.XI msze o
godz. 9.00, (10.30-Maćkowa Ruda), 12.00,
18.30 (nie będzie mszy o godz. 15.00). O godz.
13.15 nabożeństwo na cmentarzu a po nim poświęcenie pomników. Tego dnia odbędzie się kwesta na odnowienie pomnika ks. Dąbrowskiego.
Mieszkańcom Remieńkinia dziękujemy za sprzątanie cmentarza. Natomiast 2.XI w dzień Wspomnienia Wiernych Zmarłych msze św. o godz.
7.30 o 15.00 na cmentarzu i wieczorna o godz.
18.30 (o 18.00 wypominki za zmarłych).
6. Zachęcamy do włączenia się w akcję Różaniec

do Granic Nieba (od 1.XI godz. 18.00) w Oktawie
Uroczystości Wszystkich Świętych z modlitwą
przebłagalną za grzechy popełnione przeciwko
życiu nienarodzonych).
7. Nasi parafianie będą zbierać podpisy poparcia
projektu ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender.
Gender i LGBT nie jest ani nauką, ani działem
medycyny, lecz lewacką ideologią której celem
jest sprawowanie kontroli umysłów i serc, niszczenie małżeństw, rodzin i Kościoła katolickiego.
8. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary
składane na cele remontowe. Od ofiarodawców
wpłynęło w tym tygodniu 200zł, darczyńców
polecamy w modlitwie do Matki Bożej.

Różaniec św. w październiku:
26. Piertanie i Królówek; 27. Rada Parafialna;
28. Fundacja Wigry Pro; 29. Czerwony Folwark;
30. Akcja Katolicka; 31. Wigry i Magdalenowo.
R óż aniec z wypominkami z a z marłych w
LISTOPADZI E:
Miejscowość

Data

Aleksandrowo,
Burdeniszki,
Cimochowizna, Czerwony Folwark,
Królówek, Leszczewo, Leszczewek

2, 6, 10, 14, 18, 22,
26, 30 XI

Magdalenowo,
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27
Mikołajewo,
XI
Piertanie, Remieńkiń
Rosochaty Róg,
Ryżówka, Tartak,
Stary Folwark,

4, 8, 12, 16, 20, 23, 28
XI

Wigry, Wysoki Most, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
Żubrówka Stara
XI
i Nowa, spoza parafii
i bez podanej miejscowości

