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Uroczystość Wszystkich świętych - jak każda uroczystość w Kościele - ma charakter 
bardzo radosny. Wspominamy bowiem dzisiaj wszystkich tych, którzy żyli przed nami i 
wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bo-
giem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beaty-
fikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osią-
gnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przy-
kłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie 
ważnych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich 
Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła. Tego dnia po połu-
dniu, po Nieszporach lub niezależnie od nich, na cmentarzu odprawia się procesję ża-
łobną ze stacjami. Od południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w 
kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz. 
Warunki zyskania odpustu są następujące: pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy, 
,odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga", dowolna modlitwa w intencjach Ojca św., 
 Spowiedź i Komunia św. W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny 
za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku 

za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy. 

 

1. Dziś – w naszej parafii uroczystość  odpustowa, suma z procesja eucharystyczną o 
godz. 12.00.  Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tej uroczystości. 
2. W środę – święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, którzy głosili Ewan-
gelię w różnych krajach świata i przypłacili to śmiercią męczeńską.. Swoimi modlitwami 
otoczmy tego dnia solenizantów i solenizantki. Pamiętajmy o zmarłym tragicznie w kata-
strofie smoleńskiej sp. ks. bp. gen. broni. Polowym Tadeuszu Płoskim.  
3. W sobotę – zakończenie nabożeństw różańcowych w kościele, ale liczymy na to, że 
w rodzinach naszej parafii będzie praktykowany zwyczaj codziennego odmawiania przy-
najmniej jednego dziesiątka różańca. W miesiącu listopadzie planowanie jest założenie 
w naszej parafii Rodzinnego Kółek Różańcowego, a także Bractwa św. Jana Pawła II. 
4. Za tydzień – uroczystość Wszystkich Świętych porządek Mszy św. tak jak w każdą 
niedzielę czyli 8.30, 10.00 i 12.00. O godz. 8.00 różaniec z czytanymi wypominkami.    
W poniedziałek  Wspomnienie  Wiernych Zmarłych.  Msze św.  w tym dniu o godz. 
10.00 i o 17.00 a po niej różaniec połączony z wypominkami i modlitwą za zmarłych.  
5. Przypominamy też, że w dalszym ciągu można składać w zakrystii kartki  wypominko-
we z wypisanymi imionami i nazwiskami naszych bliskich zmarłych.  

O  
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                             „ Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”...  

Dialog niewidomego i Pana Jezusa to spo-
tkanie dwu sił, spotkanie niezachwianej 
wiary niewidomego z wszechmocą Jezusa, 
a skutkiem tego spotkania jest cud. Oto 
człowiek z wiarą prosił Boga o interwencję 
w konkretnej sprawie – Bóg wysłuchał. 
Wiara otwiera oczy i pozwala poznać Boga. 
Nasza modlitwa podczas Mszy – modlitwa 
wiernych – to zawierzenie Bogu spraw ak-
tualnych w skali świata, Kościoła, a zwłasz-
cza wspólnoty zgromadzonej przy ołtarzu. 
Bo Jezus Chrystus, uobecniony podczas 
wspólnoty eucharystycznej, zadaje nam 
nieustannie pytanie: co chcecie, abym wam 
uczynił? A my jedynie mamy za zadanie   

wskazywać „miejsce”, dla którego prosimy 
o Bożą interwencję. Więcej, powinniśmy 
prosić z taką wiarą, z jaką prosił niewido-
my. W tym tygodniu będziemy przeżywać 
Dzień Wszystkich Świętych i Święto Zmar-
łych. Prośmy więc w tym czasie szczegól-
nie o miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cier-
piących, aby Bóg przebaczał im winy i dał 
wieczny odpoczynek w krainie, gdzie nie 
ma już cierpień i śmierci. Panie  – błagamy 
Cię o miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cier-
piących, zwłaszcza dla tych, o których nikt 
nie pamięta, za które nikt się nie modli, 
którym nikt z duchową pomocą nie spie-
szy. 

Otwórz, Panie, moje oczy... 

Aby mogły widzieć 

Cuda Twojej Miłości! 

Otwórz, Panie, moje uszy... 

Aby mogły słyszeć 

Twoje Słowo Życia! 

Otwórz, Panie, moje usta.... 

Aby mogły Ciebie wielbić 

i głosić Twoją Chwałę! 

Otwórz, Panie, nasze serca... 

Abyśmy mogli  Cię  przyjąć 

gdy przyjdziesz i zapukasz. XBR 



 Liturgia Słowa na  XXX Niedzielę Zwykłą 

I Czytanie Jr 31, 7-9 II Czytanie Hbr 5,1-6 

Ewangelia wg Marka 10, 46-52 

Słowa Ewangelii według świętego Marka. 

Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak 
Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Naza-
retu, zaczął wołać: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną". Wielu nastawało na 
niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: "Synu Dawida, ulituj się nade mną". 
Jezus przystanął i rzekł: "Zawołajcie go". I przywołali niewidomego, mówiąc mu: "Bądź 
dobrej myśli, wstań, woła cię". On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Je-
zusa. A Jezus przemówił do niego: "Co chcesz, abym ci uczynił?" 
Powiedział Mu niewidomy: "Rabbuni, żebym przejrzał". Jezus mu rzekł: "Idź, twoja wiara 

cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą". Oto słowo Pańskie. 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. 
To mówi Pan: "Wykrzykujcie radośnie na 
cześć Jakuba, weselcie się pierwszym 
wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i 
mówcie: « Pan wybawił swój lud, Resztę 
Izraela ». Oto sprowadzę ich z ziemi północ-
nej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są 
wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, 
kobieta brzemienna wraz z położnicą; po-
wracają wielką gromadą. Oto wyszli z pła-
czem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. 
Przywiodę ich do strumienia wody równą 
drogą, nie potkną się na niej. Jestem bo-
wiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim 
synem pierworodnym". Oto słowo Boże. 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków. 
Każdy arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi 
bywa ustanawiany w sprawach odnoszą-
cych się do Boga, aby składał dary i ofiary 
za grzechy. Może on współczuć z tymi, któ-
rzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam pod-
lega słabościom. Powinien przeto jak za 
lud, tak i za samego siebie składać ofiary za 
grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej god-
ności, lecz tylko ten, kto jest powołany 
przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus 
nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał 
się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który 
powiedział do Niego: "Ty jesteś moim Sy-
nem, Jam Cię dziś zrodził", jak i w innym 
miejscu: "Tyś jest kapłanem na wieki na 
wzór Melchizedeka". Oto słowo Boże. 
 

Historie życiem pisane - Dusze czyśćcowe... 

 
 

 
 
 

 

Zacząłem praktykować modlitwę za dusze 

czyśćcowe, przekonując się z czasem coraz 

bardziej o słuszności tej modlitwy. Już jako 

chłopiec regularnie odmawiałem różaniec w ich 

intencji. Podobnie czyniłem przez cały okres 

szkoły średniej i w końcu przez czas studiów 

seminaryjnych. Mogę spokojnie powiedzieć, że 

do dnia dzisiejszego było tylko kilka takich dni, 

kiedy nie pamiętałem o modlitwie za nie. Nowy 

okres modlitwy rozpoczął się wraz ze święce-

niami kapłańskimi. Nie wiem, jak inni kandydaci 

przeżywają moment kulminacyjny święceń, 

kiedy to wspólnota śpiewa Litanię do Wszyst-

kich Świętych, dla mnie był to moment ofiaro-

wania mego kapłaństwa duszom czyśćcowym. 

Przez kolejne lata nie szczędziłem modlitwy, 

a przede wszystkim ofiary Mszy św. Nie znaczy 

to, że moje kapłaństwo było i jest łatwe – wręcz 

przeciwnie – jest trudne, ale jednocześnie nie 

brak mi nigdy znaków pomocy ze strony dusz 

czyśćcowych. Nigdy nie oczekiwałem jakichś 

szczególnych czy wyjątkowych doznań; widzę 

jednak, że ich wstawiennictwo ma niezwykłą 

moc i z całą pewnością mogę potwierdzić sło-

wa usłyszane przed ponad 30 laty. Od kilku lat 

regularnie praktykuję również modlitwę za 

umierających, która jest niezwykle miłą Panu 

Bogu. Nie jest istotne, czy znamy tego umiera-

jącego czy jest to dla nas ktoś z drugiego koń-

ca świata. Śmierć dla człowieka, nawet wierzą-

cego, jest momentem szczególnym w życiu. 

Codziennie umiera wiele osób, które przez całe 

swoje życie nigdy nie myślały o Panu Bogu 

albo które z Nim walczyły. Właśnie 

w momencie śmierci dokonuje się decydujący 

wybór człowieka co do wieczności.  

Nie zapominajmy więc o umierających, nie 

szczędźmy im pomocy i modlitwy, a oni z całą 

pewnością nie będą o nas zapominać po 

przekroczeniu progu śmierci. To właśnie 

w jednym z artykułów w numerze 4-2004 Mi-

łujcie się! była mowa o obecności przy naszej 

śmierci tych, którym pomogliśmy 

w zbawieniu, bez względu na to, czy ich kie-

dykolwiek spotkaliśmy, czy może nigdy nie 

mieliśmy z nimi bezpośredniego kontaktu. 

Praktykując modlitwę za umierających, 

w szczególności za zatwardziałych grzeszni-

ków, musimy jednak okazać wiele czujno-

ści, szatan bowiem szuka zemsty. Rzeczywi-

ście zachowuje się jak „ryczący lew”, bo 

w tym decydującym momencie, z powodu 

nawrócenia grzesznika traci łup, nad którym 

pracował przez całe lata. Wszystkich, którzy 

pragną się przekonać o skuteczności modli-

twy za zmarłych, namawiam do jej praktyko-

wania. Sam bowiem jestem po wielu latach 

całkowicie do tego przekonany. Co więcej, to 

modlitwa za dusze czyśćcowe nadała sens 

memu życiu kapłańskiemu. Nie zapominajmy 

o zmarłych, nie zapominajmy o duszach 

czyśćcowych, a sami się przekonamy, że 

dzięki ich wstawiennictwu możemy dokonać 

cudów. Nie oczekujmy spektakularnych wizji 

czy ingerencji w nasze życie, lecz dostrzegaj-

my ich pomoc w życiu codziennym; uczmy się 

miłości do nich, a one również będą nas ob-

darzać szczególną miłością. Między nami 

a nimi zionie przepaść momentu śmierci, ale 

można ją zawsze przekroczyć przez pomost 

miłości. Wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci. 


