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W Dniu Wszystkich Świętych czci się wszystkich tych, którzy po śmierci dostąpili
zbawienia. 2 listopada - Dzień Zaduszny poświęcony jest modlitwom za osoby zmarłe,
oczekujące na ostateczne pojednanie się z Bogiem.
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118. Największe przykazanie.

Obłuda faryzeuszów
Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami:
„Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc
i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią
bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je
ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki
spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie
i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsce na ucztach i pierwsze
krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali
ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz
Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie
waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również,
żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony,
a kto się poniża, będzie wywyższony”.

●●●
W uroczystość Wszystkich Świętych oraz Wszystkich Wiernych Zmarłych stojąc na
cmentarzach, przy grobach na których zapalono znicze, uczestnicząc we Mszach
Świętych lub innych liturgicznych celebracjach, sięgamy pamięcią ku tym, których
Bóg odwołał już do siebie. Czas ten jest piękny w polskiej tradycji. Nie mając już
fizycznej możliwości zrobienia tego osobiście, w ten właśnie sposób – modlitwą,
gromadzeniem się nad grobami, kwiatami – jeszcze raz chcemy przypomnieć postacie
drogich nam zmarłych oraz podziękować im za ich życie. Za wszelkie dobro, które
nam wyświadczyli. Za życiową mądrość, którą nam przekazali. Za słowa, spojrzenia,
gesty, drobnostki codzienności. Jak ważne to było dla nas, przekonujemy sie o tym
teraz.
W tych dniach unieśmy też nasze głowy znad grobów i rozejrzyjmy sie dookoła.
Możemy zobaczyć jak wielu ludzi nas otacza. Wykorzystajmy więc ten czas, który
mamy do dyspozycji. Dajmy sobie możliwość, aby wzajemnie sobie podziękować.
Może też już najwyższa pora by zapomnieć o wzajemnych sporach czy waśniach.
Może ten dzień wspominać będziemy jako jeden z najważniejszych dni życia bo po
wielu latach na nowo mogłem stanąć razem z moim bratem lub dzieckiem. Póki
jeszcze czas, powiedzmy sobie tych kilka ważnych słów, pokażmy jak jesteśmy dla
siebie ważni, co możemy sobie wzajemnie ofiarować, dać. Czasu nigdy nie ma
wystarczająco dużo, korzystajmy wiec z każdej dostępnej chwili. Bo święto zmarłych
to nie tylko wydatki związane z grobowymi ozdobami czy dzień wolny od codziennej
pracy, ale dobra okazja by umocnić rodzinne i przyjacielskie więzi.

OGŁOSZENIA
1. Informuję, że w Uroczystość Wszystkich Świętych – ze względu na trwający
remont trasy – Msze św. będą sprawowane tylko w kościele o godz. 9.00, 12.00
i 16.00. O godz. 14.00 rozpocznie się procesja żałobna na cmentarzu z czytaniem
„Wypominek” i poświęceniem grobów. W tym dniu ministranci będą zbierać ofiary
na Seminarium Duchowne.
2. W Dzień Zaduszny Msze św. będą sprawowane o godz. 9.00 i 16.00. W tym dniu
można zyskać odpust zupełny i ofiarować go za duszę w czyśćcu cierpiącą.
3. Pragnę zaprosić czcicieli i sympatyków o. Pio, w najbliższy czwartek, na Mszę św.
i Adorację na godz. 16.00.
4. Informuję, ż w najbliższy piątek będziemy przeżywać I piątek miesiąca. Dlatego
zapraszamy do Sakramentu Pojednania /szczególnie dzieci/ od godz. 15.00.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Poranne ćwiczenia języka.
Proszę przeczytać to 10 razy z narastającą prędkością!
1. Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie, strząsa skrzydła z dżdżu.
I trzmiel w puszczy tuż przy Pszczynie straszny wszczyna szum.
Mąż gżegżółki w chaszczach trzeszczy, w krzakach drzemie kszyk, a w Trzemesznie
straszy jeszcze wytrzeszcz oczu strzyg.
2. Szedł Sasza suchą szosą , bo gdy susza szosa sucha.
Do końca grudnia czytamy Ewangelię św. Jana.
/Cd./ Już za czasów apostolskich znaleźli się między żydowskimi chrześcijanami
kacerze zaprzeczający, że Pan Jezus jest Chrystusem i Synem Bożym. Aby dać
świadectwo prawdzie i zbić zarzuty kacerskie, na żądanie wiernych spisał święty Jan
Ewangelię. Miał w ręku Ewangelie synoptyków (Mateusza, Marka i Łukasza), dlatego
jako naoczny świadek nauk Pana Jezusa i wydarzeń z Nim związanych nie powtarza,
co już napisano, uzupełnia wypadki szczegółami bliższymi i faktami opuszczonymi
/cdn./.
INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 31. 10. 2011

16.00 Za +Stanisława w 2 rocz. śmierci, Wiktorię i Jana Szamańskich oraz
Mariannę Pecyna.
WTOREK 01. 11. 2011
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

9.00 Za +Franciszka Golenia, cr Goleniów, Jeziorskich i Kwiatkowskich;
+Jana Szczura /greg. 1/.
12.00 Za Parafian polecanych w wspominkach.
14.00 Procesja na cmentarzu.
16.00 Za +Henryka Stań.
ŚRODA 02. 11. 2011
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

9.00 Za +Stanisławę, Jana - Aleksandra, Tadeusza i Andrzeja Szydłowskich.

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Józefa Kielana /int. od córki Izabeli z rodziną/;
+Helenę Bernaciak /int. od wnuczka Dariusza z rodziną/;
+Zofię i Józefa Gliszczyńskich oraz teściów Fronczaków;
+Zygmunta Tomczyka w 4 rocz. śmierci;
+Jana Szczura /greg. 2/;
+Jadwigę Bonecką;
+Mariana Galińskiego /int. od siostry z rodzina/;
+Zofię Kuta /int. od córki Marysi z mężem/;
+Zofię i Henryka Skrzyckich /int. od rodziny Kuśmirków/.
CZWARTEK 03. 11. 2011

16.00 Czcicieli o. Pio O rozwój Kół Żywego Różańca naszej Diecezji /int. Koła
Żywego Różańca o. Pio/;
Za +Jana Szczura /greg. 3/.
PIĄTEK 04. 11. 2011

16.00 Za +Jana Szczura /greg.4/
SOBOTA 05. 11. 2011

9.00 Za +Jana Szczura /greg. 5/.
16.00 Za +Zofię, jej mamę Zofię, Jana, Stanisława, Mariannę, Sylwestra
i Mieczysławę Skonecznych.
NIEDZIELA 06. 11. 2011

9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jana w 80 rocz. urodzin.
Za +Barbarę w 25 rocz. śmierci, Janinę, Władysława, Jana i Henryka Sowików;
+Stefana Kopcia w 8 rocz. śmierci, teściów Kopciów, Józefa Pasika,
Mariannę Jeziorską i rodziców Tworskich;
+Mariannę w 16 rocz. śmierci, Mariolę, Bolesława i Jadwigę Kobyłeckich
oraz Jana Sochę;
+Jana Szczura /greg. 6/;
+Józefa i Tadeusza Tworskich, Józefa Badowskiego oraz rodziców Tworskich
i Maszewskich;
+Sylwię Głąbikowską /int. od brata Janka z rodziną/;
+Henryka w 16 rocz. śmierci oraz cr. Olszewskich i Wójcików;
+Zofię Kuta /int. od córki Stasi z rodziną/;
+Stefana i Stanisławę Jankowskich, Kamila, Jana i Katarzynę Miniaków,
Józefa i teściów Porczyków;
+Jana Piorunowskiego w 2 rocz. śmierci oraz Mieczysława i Bolesława;
+Władysława i Annę Szymańskich, zm. z rodziny Rogulskich i Henryka
Duchnowskiego;
+Małgorzatę i Stanisława Kuśmirków;
+Józefa, Marię, Zofię, Piotra i Jana Walaszczyków;
+Helenę Bernaciak /int. od syna Grzegorza z rodziną/;
+Ryszarda Skonecznego w 2 rocz. śmierci;
+Józefa Kielana /int. od rodziny Kaczmarków/;
+Mariana w 20 rocz. śmierci, Pawła i teściów Kaczmarczyków oraz Tadeusza
Szymczaka i Wiesława Pietrzaka.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny Borowczyk z racji 18 rocz. urodzin.
16.00 Za +Jana w 22 rocz. śmierci i Katarzyny Cyniaków, Jana i Walerii Grzelków
oraz Władysława Gieracha.

