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Sobota, 1 listopada, godz. 11:30
Uroczystość Wszystkich Świętych
Na cmentarzu gromadzą się wierni i służba liturgiczna. Ks. Proboszcz, ministranci,
Pan organista, szafarze, Pan kościelny przygotowują się do celebracji Mszy św. Przy
nagłośnieniu pracują Zbyszek S. i Jarek R. Oni zadbają, by wszyscy wierni
zgromadzeni przy grobach słyszeli Słowo Boże.

INFORMATOR PARAFIALNY
Nr 44 – 02 LISTOPADA 2014r.
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
konto: 95 89850004 0010 0143 3870 0001

EWANGELIA NA XXXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Łk 23, 44-46. 50.
52-53; 24, 1-6a

Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej.
Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał
donośnym głosem: "Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego". Po tych słowach
wyzionął ducha.
Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On
to udał się do Piłata i poprosił o Ciało Jezusa. Zdjął Je z krzyża, owinął w płótno
i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany.
W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc
przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie
znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi
dwóch mężów w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz
tamci rzekli do nich: "Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj;
zmartwychwstał".

Wspomnienie 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 – 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 się o tym teraz.
Każdy z nas ma swój czas życia. Nie znamy dnia i godziny, kiedy Pan życia i śmierci
odwoła nas przed swe oblicze. Ale wiemy, że ten czas, który jest przed nami, jest do
naszej dyspozycji. Możemy wykorzystać go w ten sposób, że po naszym odejściu nikt
nie będzie rozpaczał. Wręcz przeciwnie – wszyscy odetchną z ulgą. Pozostanie po mnie
tylko norwidowski popiół. A możemy wykorzystać go w inny sposób. Piękny, życiem
pełnym dobroci, szacunku i miłości. Dając szanse Bogu na zapisanie nas w Księdze
Życia. Żyjąc tak, że każdy kto nas znał, będzie nas żałował, że takiego dobrego
człowieka nie ma już między nami, pozostawiając po sobie pozytywne wspomnienia.
Diament - z wiersza Norwida. Zapytajmy siebie i pomyślmy, co pragnę dać i po sobie
pozostawić? Popiół, zamęt, burze czy diament, symbol wiekuistego zwycięstwa.
W tym dniu unieśmy też nasze głowy znad grobów i rozejrzyjmy się dookoła.
Możemy zobaczyć jak wielu ludzi nas otacza. Dajmy sobie możliwość, aby wzajemnie
sobie podziękować. Powiedzmy sobie kilka ważnych słów, pokażmy jak jesteśmy dla
siebie ważni, co możemy sobie wzajemnie ofiarować, dać. Bo święto zmarłych to dobra
okazja by umocnić rodzinne i przyjacielskie więzi.

OGŁOSZENIA
1. W sobotę, 8 listopada br. o godz. 9:00 odbędzie się spotkanie ministrantów.
2. Spotkanie dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. i ich rodziców
po Mszy św. 9 listopada br. o godz. 9:00.
3. Przyjmujemy intencje na modlitwę wypominkową za zmarłych, jednorazową
i całoroczną w kancelarii parafialnej i w zakrystii do 9-go listopada br.
Za zmarłych poleconych w wypominkach rocznych odprawionych zostanie
dwanaście Mszy św. w ciągu roku, w każdą druga niedzielę miesiąca, począwszy od
9-go listopada br. o godzinie 9:00. Na stoliku z gazetami oraz w zakrystii dostępne
są kartki do zapisywania imion dusz, za które chcemy się modlić.
4. Przypominamy o modlitwie za zmarłych przy okazji nawiedzania cmentarzy oraz
o możliwości uzyskania odpustu zupełnego dla jednej duszy czyśćcowej przez
oktawę po Uroczystości Wszystkich Świętych za pobożne nawiedzenie cmentarza,
modlitwę za zmarłych i pod zwykłymi warunkami.
5. W niedzielę 19 października br. odbywało się liczenie wiernych uczestniczących
w niedzielnej Mszy św. oraz przystępujących do Komunii św. Obecnych było 434
mężczyzn i 557 kobiet, łącznie 991 osób, czyli 40% parafian przy założeniu, że
parafia liczy 2,5 tys. osób. Do Komunii św. przystąpiło 37% uczestniczących.
6. Przed Uroczystością Wszystkich Świętych dwa razy zostały opróżnione kontenery
na śmieci przy cmentarzu, razem 10 kursów za kwotę 3500 zł. Prawdopodobnie
w najbliższym czasie konieczne będzie ponowne opróżnienie wszystkich
kontenerów, co wygeneruje kolejny koszt 1750 zł, który będziemy musieli ponieść.
Proszę o ofiarność w związku z powyższym wydatkiem.
7. Zostały opłacone rachunki za energię elektryczną w wys. 1244,85 złotych.
8. Są do nabycia w zakrystii kalendarze diecezjalne na rok 2015 w cenie 5 złotych.
9. Ofiary złożone do puszek na misje święte: 552,50 zł. Bóg zapłać. Przekazaliśmy na
ten cel 720 zł oraz na potrzeby Stolicy Apostolskiej 375 zł.
10. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wys.1226 ,70 zł.
Bóg zapłać! W przyszłą niedzielę taca przeznaczona będzie na budowę
i remonty kościołów w diecezji.
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA:

ś. p. Zofia Głowacka - polecamy ją modlitwie wspólnoty parafialnej.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Matka i syn ok 12. lat. Wychodzą z cmentarza głośno rozmawiając.
- Mamo, babcia się na mnie obraziła.
- Mówiłam ci, żeby jej wysłać SMS-a, że już wszystko posprzątane i przygotowane,
przecież wiesz, jak ona się przejmuje, że w tym roku jej nie będzie.
- No mamo, ale wysłałem.
- Co napisałeś?
- "Grób czeka gotowy, szkoda, że nie mogłaś przyjechać."
***
- Co widzi optymista na cmentarzu?
- Same plusy.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 03. 11. 2014

16:00 – Za + Antoninę, Mariana, zm. c.r. Pawlaków, Zofię, Jana,
zm. c.r. Skonecznych.
WTOREK, 04. 11. 2014

Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
16:00 – Za + Tadeusza Szymczaka, Mariannę, Kazimierza Bielickich, teściów
Szymczaków, Pawła i Mariana Kaczmarczyków oraz Wiesława
Pietrzaka.
ŚRODA, 05. 11. 2014

16:00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do śr. 7.01.2015 r./:
- o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla p. Waldemara z ok. 70 roczn.
urodzin (int. od żony i córki z rodz.);
- o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Antosia z ok. 1 roczn. urodzin
i jego rodziców;
- o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Julity;
za + Barbarę w 28 roczn. śm., Janinę, Władysława, Jana i Henryka Sowików.
CZWARTEK, 06. 11. 2014

16:00 – Int. Czcicieli św. o. Pio. O radość wieczną dla dusz w czyśćcu cierpiących
/int. Koła Żywego Różańca o. Pio/.
PIĄTEK, 07. 11. 2014

15:00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i sakrament pojednania.
16:00 – Za + Józefę Skoneczną (int. od sąsiadów Fangratów).
SOBOTA, 08. 11. 2014

16:00 – Za + Zofię Głowacką /int. od męża i rodziny Głowackich/.
NIEDZIELA 09. 11. 2014

9:00 – Za zmarłych Parafian (wypominkowa).
12:00 – O spokój duszy + Zofii Marcjanik (int. od syna z rodz.).
16:00 – Za + Józefa z ok. 20 roczn. śm. i Tadeusza Tworskich, Józefa Badowskiego,
Stanisława i rodziców Maszewskich.

Ks Artur przyjmuje wypominki za drogich nam zmarłych.
Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych wprowadził w roku 998 opat
benedyktynów w Cluny, św. Odylon. Bardzo szybko zwyczaj ten przyjął się w całym
Kościele i trwa do dziś.

