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na złączenie się z Kościo1-2 LISTOPADA
łem triumfującym. Dlatego
oczyszczają się przez cierpienie, które nazywamy
czyśćcem. Choć bardzo
Ks. Adam Martyna / artykuł z „Przymierze z Maryją” listopad/grudzień 2008
cierpią i tęsknią za Bogiem, to jednak pociechą
jest
im
myśl,
że
wyszli
zwycięsko z prób życia na
Miesiąc listopad jest czasem, kiedy nasza myśl
tym
świecie
i
w
wieczności
czeka ich tylko jedna
kieruje się często w stronę naszych kochanych
droga
–
do
zbawienia.
bliskich, których już na tym świecie nie ma. Czę-

KOŚCIÓŁ WALCZĄCY,

CIERPIĄCY I TRIUMFUJĄ CY

sto nachodzą nas pytania: co się z nimi dzieje, czy Kościół triumfujący to święci w Niebie, którzy już
wiedzą o naszym życiu, czy między nimi a nami przeszli przez to życie i okazali się godnymi
jest jakaś więź?
wiecznego przebywania z Bogiem. To właśnie ich
Kiedy tylko odmawiamy wyznanie wiary, czy to święto obchodzimy 1 listopada. Już im nic nie
„pacierzowe”, czy to mszalne, mówimy: wierzę zagraża, cieszą się Bogiem, a ich szczęśliwość nie
w świętych obcowanie. Często, szczególnie dzieci, będzie miała końca.
zastanawiają się, co te słowa mogą znaczyć.
„Obcowanie” kojarzy się ze słowem „obcy”. Jednak zupełnie nie o to chodzi. Słowo „obcowanie”
jest staropolskim odpowiednikiem słowa „communio”, czyli społeczność, wspólnota. Pomiędzy
kim występuje ta wspólnota? Pomiędzy świętymi.
Chodzi tu jednak nie o popularne rozumienie
słowa „święty”, ale o rozumienie biblijne. Np.
w listach św. Pawła, święty jest Kościół i świętymi
są chrześcijanie, bo należą do Kościoła.
Kościół „świętych” to trzy społeczności. Tradycyjnie mówimy o kościele walczącym, cierpiącym
i triumfującym.
Kościół walczący, to my, żyjący na tej ziemi i zmagający się z pokusami, szatanem, trudnościami...
Nasza walka będzie trwała do naszej śmierci. Jak
powiedział biblijny Hiob: Czyż nie do bojowania
podobne jest życie człowieka? W tej trudnej walce nie jesteśmy jednak sami. Naszą bronią jest
modlitwa, nauka Kościoła hierarchicznego, a
nade wszystko sakramenty święte.
Kościół cierpiący – to nasi bracia i siostry, którzy
już opuścili ten świat, ale nie są jeszcze gotowi

Tak więc powtórzmy jeszcze raz – Kościół Chrystusowy tworzą niejako trzy grupy: Kościół walczący, cierpiący i triumfujący. Wszyscy tworzymy
jedno Ciało Chrystusowe. Pomiędzy nami istnieje
zależność modlitwy i wstawiennictwa. Święci
w Niebie, z Najświętszą Maryją Panną na czele,
pomagają nam swoim wstawiennictwem. Stąd
powinniśmy uciekać się do nich w trudnościach
tego życia, pokusach, a także, by nasze przejście
stąd do wieczności było pełne pokoju i w stanie
łaski Bożej. Są nam też dani jako wzór do naśladowania, bo swoim życiem ukazują nam, jak
wprowadzać wolę Bożą w nasze życie. My także,
tworząc Kościół walczący, radujemy się ze zwycięstwa naszych braci w Niebie. Możemy także
modlić się za siebie nawzajem, wspierać się we
wspólnej walce o zbawienie naszych dusz.

Mamy jednak szczególny obowiązek pamiętania
o Kościele cierpiącym, a więc o naszych siostrach
i braciach w czyśćcu. Oni sami już dla siebie nic
zrobić nie mogą. Czas ich zasług się skończył.
Dlatego liczą na naszą pomoc, czyli nasze modli(Ciąg dalszy na stronie 3)
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XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Celnik był osobą pogardzaną i napiętnowaną w środowisku palestyńskim, ponieważ
Mdr 11, 22-12,2 Bóg
wysługiwał się okupantowi, czyli Imperium Rzymskiemu. Jeśli był Żydem, traktowano
miłuje całe stworzenie
go nadto jako zdrajcę i kolaboranta. Żaden szanujący się obywatel kraju nad Jordanem
2 Tes 1,11-2,2 Uświęce- nie podałby mu ręki, a tym bardziej nie poszedłby do niego w gościnę. A Jezus tak
nie chrześcijan przynosi uczynił. Bo Syn Człowieczy przyszedł szukać i ocalić to, co zginęło. Zacheusz, celnik,
chwałę Chrystusowi
doznał – może po raz pierwszy w swoim życiu – akceptacji i przygarnięcia. Ze strony
Łk 19,1-10 Syn Człowie- Jezusa. Tego chyba najbardziej potrzebował, zresztą – jak każdy człowiek. Wydał też
piękne owoce swego nawrócenia: postanowił połowę swego majątku rozdać ubogim,
czy przyszedł szukać
a wszystkim skrzywdzonym przez siebie – poczwórnie wynagrodzić. To jest właśnie to,
i zbawić to, co zginęło
co nazywamy „naprawieniem wyrządzonych krzywd”. Symbolicznym i wiele mówiącym
znakiem nawrócenia jest w dzisiejszej Ewangelii owo niepozorne drzewo, sykomora, na
którą wspiął się Zacheusz. Sykomora bowiem – w języku hebrajskim sziqma – oznacza to, co „ponownie podnosi się
z ziemi ku górze”; co ponownie powraca do życia – właśnie tak, jak Zacheusz, jak każdy nawrócony. ks. Wojciech Michniewicz

Z N A U C Z A N I A Ś W . J A N A PA W Ł A I I
Jak stwierdziliśmy w poprzednich dwóch
katechezach, człowiek w zależności od
tego, czy w ostateczności opowiada się
za Bogiem czy przeciw Bogu, staje przed
jedną z alternatyw: albo żyje z Panem
w szczęściu wiecznym, albo też pozostaje
z dala od Jego obecności.
Ci, którzy otwierają się na Boga, ale w sposób niedoskonały, na drodze do pełni szczęścia muszą przejść przez
oczyszczenie, które wiara Kościoła opisuje w nauce
o „czyśćcu” (por. KKK, 1030-1032).
W Piśmie Świętym możemy znaleźć stwierdzenia, które
pomagają zrozumieć sens tej nauki, nie wyłożonej jednak
w sposób formalny. Wyrażają one przekonanie, że nie
można zbliżyć się do Boga, zanim nie przejdzie się przez
swego rodzaju oczyszczenie.
Zgodnie z religijnym prawodawstwem Starego Testamentu, to co jest przeznaczone dla Boga, powinno być doskonałe. Z tego też względu wymaga się również fizycznej
nieskazitelności dla tych rzeczywistości, które mają kontakt z Bogiem zarówno w wymiarze ofiarniczym, jak na
przykład zwierzęta ofiarne (por. Kpł 22,22), jak i instytucjonalnym, jak w wypadku kapłanów sprawujących kult
(por. Kpł 21,17-23). Oprócz nieskazitelności fizycznej pojedyncze osoby oraz całe zgromadzenie muszą całkowicie

oddać się Bogu przymierza (por. 1 Krl 8,61), zgodnie
z doniosłym nauczaniem Księgi Powtórzonego Prawa
(por. 6,5). Trzeba miłować Boga z całej duszy, czystym
sercem i potwierdzać to uczynkami (Pwt 10,12 n.).
Nieskazitelność wymagana jest tak samo po śmierci, by
wejść w doskonałą i ostateczną komunię z Bogiem. Ten
kto tej nieskazitelności nie osiągnął, musi przejść przez
oczyszczenie. Sugeruje to tekst św. Pawła. Mówiąc
o wartości dzieła każdego człowieka, które ujawni się
w dniu sądu, Apostoł stwierdza: „Ten, którego dzieło
wzniesione na fundamencie (którym jest Chrystus) przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie,
poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby
przez ogień” (1 Kor 3,14-15).
Aby osiągnąć stan doskonałej nieskazitelności, potrzebne
jest czasem wstawiennictwo lub pośrednictwo jakiejś
osoby. Na przykład Mojżesz uzyskuje przebaczenie dla
ludu dzięki modlitwie, w której odwołuje się do zbawczego dzieła dokonanego przez Boga w przeszłości i prosi Go
o wierność przysiędze złożonej ojcom (por. Wj 32,30 oraz
w.11-13). Postać Sługi Pańskiego, ukazaną w Księdze
Izajasza, wyróżnia także funkcja wstawiania się i pokuty
za wielu; pod koniec swoich cierpień „ujrzy światło”
i „usprawiedliwi wielu”, dźwigając ich nieprawości (por. Iz
52,13; 53,12, zwłaszcza 53, 11).
Audiencja generalna 4.VIII.1999 r. , 1-3
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O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
• 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. Za tydzień w niedzielę
ks. Robert ze Zgromadzenia Michalitów wprowadzi figurę
św. Michała Archanioła, która zostanie w naszej parafii.
• Wtorek uroczystość Wszystkich Świętych 1.XI, msza 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 utrzymanie grobów kapłańskich. Natomiast
2.XI w dzień Wspomnienia Wiernych Zmarłych msze św. o
godz. 7.30 o 15.00 (na cmentarzu) i o godz. 18.30 (o 18.00

wypominki za zmarłych). Mieszkańcom Leszczewa dziękujemy za sprzątanie cmentarza.
• 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.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
9:00 - +Tadeusz i zm. z r. Jakubowskich
9:00 - +Jadwiga, Henryk, Stefan Poźniak
12:00 - +Józef Pietraszewski i z r. Rutkowskich, Pietrewiczów, Kuczyńskich, Andruszkiewicz, Dermont
12:00 - +Sławomir Krajewski (g.29)
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Marianna Muraszko, z r. Świackich,
Grudkowskich, Łowczyńskich, Domorackich
7:30 - +Józef Daniłowicz 3r. śm.
7:30 - +Jadwiga, Wacław, Wojciech Warakomscy
18:00 - Różaniec
18:30 - +Sławomir Krajewski (g. 30)
18:30 - +Stanisław (urodzinowa)
9:00 - +Mieczysław Podhajski (g.1)
9:00 - +Janina i Antoni Kurzyn
12:00 - z ok. ur. Krzysztofa Janczulewicza o Boże bł. op. Maryi dla niego i całej rodz.
12:00 - +Anna Szarejko, z r.Szarejko (od Grażyny, Aleksandra z dziećmi)
18:30 - +Jagna Wróblewska (od rodz. Henryka Krejpcio)
Maćkowa Ruda: 10:30 - za parafian
7:30 - +Czesława i Franciszek Jarząbski
15:00 - +Janusz Domysławski
15:00 - za pochowanych na cmentarzu w Magdalenowie i
polecanych w wypominkach
18:00 - Różaniec z wypominkami
18:30 - z ok. 18 ur. Przemysława Bobrowskiego o Boże bł. op.
Maryi dla niego i całej rodz.
18:30 - +Mieczysław Podhajski (g.2)

7:30 - +Mieczysław Podhajski (g. 3)
18:00 - Różaniec z wypominkami
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i
1. +Józef Sowul; 2. +Józef 6m. po śm. i Teresa Bobrowscy
(od Zofii); 3. +Franciszek Kimszal 2m. po śm. (od
r.Stankiewicz); 4. +Kazimierz Domysławski; 5. +Jadwiga,
Apolinary, Leokadia, Jan, Józef, Zbigniew ; 6. +Antoni, Stefania, Wacław, Leokadia, z r. Krankowskich, Stefania, Stanisław, Józef z r. Grodzickich, Romuald, z r. Leszczyńskich
7:30 - w intencjach chorych
7:30 - +Mieczysław Podhajski (g. 4)
18:00 - Różaniec z wypominkami
18:30 - o zdrowie, Boże bł. dla Antoniego
18:30 - +Stanisława Korsakowska (od r.Biziewskich)
7:30 - +Mieczysław Podhajski (g.5)
7:30 - +Piotr Dermont, Gabriela i Józef Warakomscy
8:30 - o szczęśliwą operację i łaskę zdrowia
18:00 - Różaniec z wypominkami
18:30 - za dusze w czyśćcu cierpiące
18:30 - +Jan, Marianna, Krzysztof Gliszczyńscy
9:00 - +Mieczysław Podhajski (g.6)
9:00 - +Leokadia, Antoni, z r.Frydrychów i Wojciechowskich
12:00 - dziękcz-błag za Bogusię i Czesława z ok. ur. o Boże
błog. opiekę Maryi
12:00 - +Helena i Józef +r.Krupińskich i Kukowskich
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda: 10:30 - +r. Świackich i Bogdanowiczów

BIULETYN
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PARAFIALNY

OGŁOSZENIA PARAFIALNE — cd. ze str. 2 Kościół walczący,
cierpiący i triumfujący...
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez
odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy
w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.
• W tym tygodniu: środa spotkanie Bractwa Św. Józefa;
spotkanie biblijne w czwartek (3.XI). I piątek miesiąca odwiedziny chorych (ofiary na mszy na fundusz misyjny); I
sobota – msza w apartamentach papieskich. W piątek po
mszy wieczornej spotkanie ministrantów, a w sobotę o
10.00 zajęcia sportowe na sali gimnastycznej w Starym
Folwarku. W niedzielę o 11.00 spotkanie dzieci i rodziców do
I Komunii.
• Spotkanie Rady Parafialnej wtorek 8.11 po mszy wieczornej.

(Ciąg dalszy ze strony 4)

twy, dobre uczynki, umartwienia, a nade wszystko na ofiarowane za nich Msze Święte, które mają w oczach Boga wartość nieskończoną, jako że
Msza św. jest Ofiarą naszego Pana z Kalwarii.
Dużą pomocą dla zmarłych jest także zyskiwanie
odpustów. A oni, chociaż nie mogą pomóc sobie,
mogą pomagać nam. Ofiarują za nas swoje modlitwy, a kiedy wyjdą z czyśćca i zasilą szeregi
świętych, nie zapomną o dobrodziejstwach, jakie
im świadczyliśmy i zyskamy w Niebie nowych
• Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane na orędowników przed Bogiem.
cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy w Niech nasza więź ze świętymi w Niebie pobudza
nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 250zł (wkład własny nas do modlitwy za ich wstawiennictwem, a naparafii ok. 80tyś. zł na prace: część muru oporowego od sza miłość do naszych braci cierpiących niech
strony płd., ołtarz Bożego Narodzenia, II etap ołtarza nas przynagla do modlitw za zmarłych, bo i my
królewskiego). Dziś ofiary na Nuncjaturę Apostolską.
kiedyś możemy być na ich miejscu.
• Zapraszamy do codziennej Adoracja NS w intencji pokoju
na świecie oraz różaniec o godz. 18.00 (niedziela w miesią- KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO:
cu październikowym po mszy o 9.00). Intencja na listopad: • 1471. Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary
Za wszystkie ofiary wojen i konfliktów jakie trwają obecnie doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy.
na całym świecie, a w szczególności za udręczony naród • 1498. Przez odpusty wierni mogą otrzymać dla siebie,
ukraiński o szybkie zakończenie wojny.
a także dla dusz w czyśćcu, darowanie kar docze• Możemy jeszcze składać kartki na wypominki za na- snych, będących skutkiem grzechów.
szych zmarłych, których będziemy polecać w modlitwie JAK UZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY ZA ZMARŁYCH?
różańcowej (od 2.XI). Prosimy o wyraźne wypisywanie • W dniach 1-8 listopada za pobożne nawiedzenie
i podanie miejscowości.
cmentarza oraz odmówienie jakiejkolwiek modlitwy
• Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką: tygodnik w intencji zmarłych można uzyskać raz dziennie
NIEDZIELA (10zł), IDZIEMY (5zł), miesięcznik: MARTYRIA odpust zupełny za jednego zmarłego, szczególnie dla
(3zł), RÓŻANIEC (7,50zł), TAK RODZINIE (7,50zł), MIŁUJCIE dusz w czyśćcu cierpiących.
SIĘ (8zł), ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci (7,20zł) i prasa misyjna. • 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych, we wszystkich kościołach i kaplicach
Kalendarz Rolników na 2023 rok (26zł).
kanonicznie erygowanych można uzyskać odpust
• Plan różańca: 30. Dzieci od I Komunii; 31. Koło Róż. Św. zupełny za zmarłych, nawiedzając kościół lub kapliJózefa
cę, odmawiając „Ojcze nasz”,

Odeszła do wieczności:
+Julia Radziwiłowicz

Zmarłą polecamy Miłosierdziu
Bożemu a Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy współczucia.

WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO
• spowiedź, stan łaski uświęcającej, brak przywiązania
do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego;
• przyjęcie Komunii św.;
• modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
Największą pomocą naszym Zmarłym
jest Msza święta ofiarowana w ich intencji

