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Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
NAUCZAŁ ICH TYMI SŁOWAMI:  

BŁOGOSŁAWIENI … (Mt 5,1-12a)

Kościół zaprasza nas, aby wejść na drogę 
świętości. Świętość to najpierw inicjatywa  
i zaproszenie żywego Boga. On sam jest dawcą 
świętości. On pierwszy wychodzi do nas z ini-
cjatywą – pierwszy walczy, kocha, szuka i po-
wołuje do nieustannego przebywania w stanie 
łaski uświęcającej. Jak na nie odpowiadasz? Czy 
dbasz o to, aby od razu korzystać z Sakramentu 
Pojednania, gdy zaistnieje potrzeba? Czy nie od-
wlekasz tego w nieskończoność?

Kościół pokazuje nam świętość z perspek-
tywy błogosławieństw. Błogosławić oznacza 
przekazywać dar życia. Tym, który błogosławi, 
czyli udziela nam ze swojego życia, jest przede 
wszystkim Bóg. Swój punkt szczytowy osiąga 
to błogosławieństwo w Chrystusie. Człowiek na 
błogosławieństwo Boże odpowiada dziękczy-
nieniem. Czy dziękczynienie ma swoje miejsce 
w twojej modlitwie? Czy dziękujesz, jak prosi św. 
Paweł, za wszystko – także za to co trudne?

Wejść na drogę błogosławieństw to wejść 
na drogę życia. Jedno z tłumaczeń tego tekstu 
oddaje to właśnie w taki sposób. Jakże błogosła-
wieni są ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwo-
ści! Bo zostaną nasyceni. Jakże błogosławieni są 
ci, którzy okazują miłosierdzie! Bo miłosierdzie 
zostanie im okazane. Jakże błogosławieni są czy-
stego serca! Bo będą oglądać Boga. Jakże błogo-
sławieni są czyniący pokój! Bo zostaną nazwani 
synami Bożymi.

Żyć duchem błogosławieństw, to żyć duchem 
wdzięczności – duchem Eucharystii. Czy żyjesz 
duchem błogosławieństw? Czy niesiesz innym 
życie? [www.onjest.pl]

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić 
zasługi Wszystkich Świętych, prosimy Cię, abyś 
dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników, 
hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
Amen.

Zaduszki

Uroczystość 
Wszystkich Świętych

Została ona ustanowiona na dzień 1 listopada 
przez papieża Grzegorza IV w 837 roku. Jest to 
jedno z najstarszych świąt w Kościele Katolickim.  
W tym dniu Kościół wspomina wszystkie osoby 
uznane za święte, beatyfikowane, kanonizowa-
ne, ale też męczenników, którzy oddali życie dla 
Chrystusa i tych wiernych, którzy zmarli w opinii 
świętości. Jest to dzień, w którym powinniśmy 
się radować wraz z całym niebem, bo są ludzie, 
których Bóg sobie upodobał i dał nam na wzór. 
Jest więc to droga i dla nas. Wiara w Boga je-
dynego jest naszym wielkim skarbem, naszą 
nadzieją i życiem. Z przekazów historycznych 
wiemy, że pierwsi męczennicy, którzy wychodzi-
li na areny, gdzie rozszarpywały ich dzikie zwie-
rzęta, śpiewali i wielbili Boga! To pełna ufność, 

miłość i całkowite oddanie Bogu! Minęły wieki, 
chrześcijanie nie giną już na arenach, choć nadal 
w wielu miejscach na świecie są prześladowani. 
Bóg i teraz poprzez ludzi naznaczonych święto-
ścią życia pokazuje nam, że dla nas również jest 
droga do świętości. Św. Matka Teresa z Kalkuty, 
św. Jan Paweł II, św. Joanna Beretta Molla, bł. ks. 
Jerzy Popiełuszko – to osoby, które żyły w cza-
sach obecnych, obok nas, z nami! Czy pomyślałeś, 
że możesz być kiedyś w Ich gronie? Kult Świętych 
pomnaża cześć Pana Boga. Święci niejako repre-
zentują Pana Boga, a więc za Ich pośrednictwem 
oddajemy Bogu Ojcu uwielbienie. Prośmy na-
szego Ojca w niebie, by przemieniał nasze serca, 
byśmy mężnie i z miłością kroczyli przez życie ku 
świętości. (G Ł-K)

2 listopada Kościół w liturgii wspo-
mina wszystkich zmarłych wierzących  
w Chrystusa, którzy odeszli z tego świata  
i przebywają w czyśćcu. 

Przekaz historyczny mówi, że pierwszy raz 
Dzień Zaduszny obchodzony był w 998 roku 
i zainicjowany przez św. Odylona, który był 
czwartym opatem klasztoru benedyktyńskiego  
w Cluny we Francji. Praktykę tę na początku 
przejęły inne klasztory i zakony, ale bardzo 
szybko święto to rozpowszechniło się na cały 
Kościół zachodni. Już w XIV wieku w procesji 
chodzono na cmentarz i modlono się za zmar-

łych przy czterech ołtarzach. 
W Polsce Dzień Zaduszny zaczęto obchodzić  

w XII wieku, ale dopiero w XV wieku był on znany 
w całym kraju. W tym dniu modlimy się o zbawie-
nie dla naszych zmarłych, odwiedzamy cmentarze 
i wspominamy tych, co odeszli. Tradycyjnie przy-
nosimy na groby kwiaty i zapalamy znicze. 

Za pobożne odwiedzenie cmentarza  
w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną 
modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust 
zupełny, choć w tym roku z racji trwającej epi-
demii można będzie taki odpust uzyskać przez 
cały listopad. (G Ł-K)

Szanowny Księże Proboszczu!
Dziękując Bogu za dar Twojej obecności wśród nas, z racji Twoich imienin,  

życzymy, aby każdego dnia dobry Bóg błogosławił Ci, 
by Maryja – Matka Kapłanów obdarzała Cię łaską pokoju i radości.

Modląc się o wszelkie dobro, prosimy również dla Ciebie
o łaskę siły do realizacji planów i zamierzeń,

by każdego dnia towarzyszyła Ci dobroć i życzliwość ludzka,
byś jak najowocniej mógł dalej służyć budowaniu 

 Królestwa Bożego wśród nas.
Parafianie i Redakcja Opiekuna
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Apel Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski  
w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego

Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów,  
Papież Franciszek w czasie audiencji ogólnej skierował ważne i znaczące 
słowa do Polaków. Przypomniał w nich św. Jana Pawła II, który zawsze wzy-
wał do szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych, i do ochrony każdego 
życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Słowa te wpisują się 
w nieustanne wołanie Kościoła o ochronę, także prawną, życia każdego 
człowieka, również nienarodzonego, zgodnie z przykazaniem „Nie zabijaj”.

Papież Franciszek prosił dzisiaj Boga, aby obudził w sercach wszystkich 
szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych,  
i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wy-
maga to heroicznej miłości. Przykazanie miłości nakłada na nas ważny 
obowiązek troski, pomocy i ochrony, której potrzebują matki i rodziny 
przyjmujące i wychowujące chore dzieci. Dziękujemy wszystkim wspól-
notom i instytucjom, które od lat to robią i zwracamy się z apelem do 
parafii, ruchów katolickich i innych organizacji kościelnych, o podejmo-
wanie konkretnych inicjatyw wychodzących naprzeciw tym, którzy ta-
kiej pomocy, tak indywidualnej, jak i instytucjonalnej, potrzebują i będą 
potrzebować. Kościół zawsze będzie opowiadał się za życiem i wspierał 
chroniące je inicjatywy.

Z wielkim bólem obserwujemy eskalację napięcia społecznego  
i agresji. Niepokojem napawają również wulgarny język, którym posłu-
guje się część protestujących, niszczenie mienia społecznego, przypadki 
dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianie 
sprawowania w nich liturgii. Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczo-
wego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy 
i do poszanowania godności każdego człowieka. Polityków i wszystkich 
uczestników debaty społecznej prosimy, w tym dramatycznym czasie, 
o dogłębne analizowanie przyczyn zaistniałej sytuacji i szukanie dróg 
wyjścia w duchu prawdy i dobra wspólnego, bez instrumentalizowania 
spraw wiary i Kościoła.

Dziękujemy duszpasterzom i wszystkim wiernym świeckim, którzy 
odważnie stają w obronie swoich kościołów. Nikt nie potrafi lepiej obro-
nić Kościoła i obiektów sakralnych niż wspólnota wierzących. Dzięku-
jemy także służbom porządkowym. Kościół chce pozostać otwarty dla 
wszystkich ludzi, niezależnie od ich przynależności w życiu społecznym 
i politycznym.

Przeżywamy jednocześnie bardzo trudny czas obostrzeń związanych 
z pandemią koronawirusa. To ogromne wyzwanie dla nas wszystkich.  
W imię troski o bezpieczeństwo i zdrowie niezmiennie apelujemy o soli-
darność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wyrażamy 
wdzięczność wszystkim służbom medycznym za ich pracę i heroiczne 
poświęcenie.

Prosimy również wszystkich wierzących o post, jałmużnę i modlitwę 
o pokój społeczny, w intencji ochrony życia, zakończenia trwającego 

kryzysu, a także o ustanie rozwijającej się pandemii. Przekazujemy tekst 
modlitwy przygotowanej na ten czas.

Wszystkim rodakom z serca błogosławimy
Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

28 października 2020 r.

MODLITWA O POKÓJ
(na motywach Listu do Efezjan]
Panie Jezu Chryste,
Ty, który jesteś naszym pokojem,
Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,
Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,
Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!
Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!
Daj nam światłe oczy serca, 
byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, 
a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, 
a także w tym domu, który ma na imię Polska;
Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, 
i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.
Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, 
które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; 
pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, 
nie wywołują agresję.
Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, 
wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. 
Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii 
poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, 
którzy przebywają na kwarantannie i tych, 
którzy opłakują swoich zmarłych. 
Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.
Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!
Modlimy się za wszystkich!
O mądrość i pragnienie dobra wspólnego 
dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;
Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.
Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.
Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, 
sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”;
Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.
Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, 
wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. 
I skutecznie nas po nich poprowadź.

Amen.

USTANOWIŁ GO PANEM DOMU SWEGO I ZARZĄDCĄ WSZYSTKICH POSIADŁOŚCI SWOICH...

Zapraszamy na modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące 
za wstawiennictwem Świętego Józefa 

Modlimy się całym Różańcem Świętym. Dusze bardzo potrzebują twojej modlitwy. 
Zjednoczmy się na modlitwie przy ŚWIĘTYM JÓZEFIE, OPIEKUNIE KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO! 
W pierwszą środę 4.11 po Mszy Świętej o godz. 18.00 modlimy się przy NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE.

Zapraszamy Cristeros Siedlce

Święty Józefie, Patronie umierających, módl się za nami. 
Modlitwa o dobrą śmierć
Święty Józefie, pociecho cierpiących i umierających, mój dobry Ojcze! Ty otrzymałeś dar przebywania na ziemi aż do 

końca swoich dni w towarzystwie Jezusa i Jego Matki i zasłużyłeś na tę łaskę, że umarłeś w Ich objęciach. Proszę Cię, niech 
twoje wstawiennictwo wyjedna mi łaskę dobrej śmierci, abym - podobnie jak ty - oddał mego ducha przy Jezusie i Maryi. 
W ciągu ziemskiego życia bądź mi wzorem i pomocą, abym w godzinę śmierci, ze świadomością dobrze wypełnionego 
powołania, z czystym sercem i w pokoju szedł na spotkanie z Ojcem. Amen. 

(www.swietyjozef.kalisz.pl/Modlitwy) 
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K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y
W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas przepisywania intencji Mszy Św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie  

w celu poprawienia. Kościół św. Józefa jest otwierany na pół godziny przed każdą Mszą Świętą.
Poniedziałek 2 listopada 2020 r.

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
Pierwsza Msza: 1. czytanie (Hi 19, 1. 23-27a) Nadzieja Hioba

Psalm (Ps 27, 1. 4. 7 i 8b i 9a. 13-14 (R.: 1a))
W krainie życia ujrzę dobroć Boga

2. czytanie (1 Kor 15, 20-24a. 25-28) W Chrystusie wszyscy będą ożywieni
Ewangelia (Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a)

Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa
7.00 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak + 

2. + Radosława Brochockiego, Henryka, Ryszarda, Mariana, Tade-
usza, Annę, Leokadię, Sewerynę, Barbarę, zm. z rodz. Brochoc-
kich i Woźnych – of. Adam i Maria Brochoccy

3. + Henryka w 6 r., Mariannę, Czesława, dziadków z obu stron ro-
dziny – of. córka Małgorzata Kukawska

4. + Wiesława Duka i zm. z rodz. Duków i Filipów – of. Jadwiga Duk 
5. + Jerzego Mroczka w 7 dz. – of. rodzina
6. Poza parafią: + Kazimierę, Aleksandra, Jerzego, Czesława, Maria-

na, Irenę, Jerzego, Rafała – of. Barbara Wolgiemut 
10.00 Za zmarłych polecanych w wypominkach
17.30 Różaniec za zmarłych biskupów, kapłanów, alumnów, siostry zakonne 

i dobrodziejów parafii 
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Celińskiego – Mysław – of. rodzina 

2. + Józefa i zm. z rodziny
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. Apostolat Pomocy Duszom 

Czyśćcowym 
Nieszpory za zmarłych 

Wtorek 3 listopada 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Marcina de Porres, zakonnika
1. czytanie (Flp 2, 5-11)

Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył
Psalm (Ps 22 (21), 26b-27. 28-30a. 31-32 (R.: por. 26a))

Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu
Ewangelia (Łk 14, 15-24) Przypowieść o zaproszonych na ucztę

6.30 1. + Kazimierza w 6 r., Stanisława, Juliannę, zm. z rodz. Jurków – of. siostry 
2. + zm. rodziców Elżbietę, Władysława, Franciszka, zm. przodków 

z rodz. Mikołajczuków, Kokoszkiewiczów i za dusze w czyśćcu 
cierpiące – of. M. Mikołajczuk 

7.00 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak
2. + Józefa, Norberta, zm. z rodz. Trociów, Frankowskich, Janinę 

Troć – of. dzieci 
3. + Jadwigę Jurczak w 3 r., Czesława
4. Poza parafią: + Jolantę Czapińską – of. koleżanki i koledzy z dializ 

Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach
17.30 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Celińskiego-Mysława

2. + Henrykę i Henryka Kobylińskich oraz dziadków z obu stron ro-
dziny – of. córka 

3. + Martę Karabin w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
4. Za zmarłych polecanych w wypominkach

Nieszpory za zmarłych
19.00 Spotkanie modlitewne uczestników rekolekcji oddania się Jezusowi 

przez Maryję 
Środa 4 listopada 2020 r.

WSPOMNIENIE ŚW. KAROLA BOROMEUSZA, BISKUPA
pierwsza środa miesiąca

1. czytanie (Flp 2, 12-18) Zabiegajcie o własne zbawienie
Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: 1b))

Pan moim światłem i zbawieniem moim
Ewangelia (Łk 14, 25-33)

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa
6.30 1. + Sylwię z racji im. – of. rodzice

2. + za zmarłych z rodz. Thel, Sikorskich, Gotowickich oraz Sławomi-
ra, Edwarda, Walerię, Bolesława Jerzego – of. rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak
2. + Krystynę Kaim w 3 r. – of. Stefan i Ewa Kaim 
3. + Henryka Stanisławowskiego – of. żona 
4. + Halinę Grochowską w 7 dz. – of. rodzina 
5. Dz-bł. w 2 r. ur. Grzegorza z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej, św. Józefa i Anioła Stróża – of. rodzice 
17.30 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Celińskiego-Mysława

2. W intencji czcicieli św. Józefa
3. Za zmarłych polecanych w wypominkach
4. Poza parafią: + Henryka Błońskiego w 1 r. – of. żona i dzieci
5. Poza parafią: Dziękczynna w intencji ofiarodawców 1% dla Hu-

berta Wójcika – of. rodzice
Nowenna do św. Józefa
Różaniec (4 części) prowadzony przez Cristeros 
19.00 Krąg biblijno-liturgiczny (w dolnym kościele)

Czwartek 5 listopada 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO

pierwszy czwartek miesiąca –  
modlimy się za kapłanów i o nowe powołania

1. czytanie (Flp 3, 3-8a) Chrystus najwyższą wartością
Psalm (Ps 105 (104), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 3b))
Niech się weselą szukający Pana Albo: Alleluja

Ewangelia (Łk 15, 1-10)
Przypowieści o zagubionej owcy i zagubionej drachmie

6.30 1. + Aleksandra, Annę, zm. z rodz. Kranolickich 
2. + za zm. pielgrzymów Grupy 2 PPP na Jasną Górę

7.00 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak
2. + za zm. siostry z KŻR nr. 16
3. + Waldemara Zalewskiego w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu 
4. Dziękczynna za kapłanów posługujących wśród nas o obfitość Bo-

żych łask oraz o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne  
i misyjne – of. Apostolat „Złota Róża”

17.30 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Celińskiego-Mysława

2. Za zmarłych polecanych w wypominkach
3. Dz-bł. w int. ks. Proboszcza Sławomira z racji imienin – of. Do-

mowy Kościół
4. Dz-bł. w intencji ks. Proboszcza z racji imienin
5. Poza parafią: Dz-bł. w intencji ks. Proboszcza z racji imienin  

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i światło Ducha Świętego – of. opiekunowie Żywego Różańca

Godzina Święta – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do 
godz. 21.00 – możliwość spowiedzi świętej

Piątek 6 listopada 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO pierwszy piątek miesiąca

1. czytanie (Flp 3, 17 – 4, 1)
Chrystus przekształci nasze ciała na podobne do swego chwalebnego ciała

Psalm (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc))
Idźmy z radością na spotkanie Pana Albo: Alleluja

Ewangelia (Łk 16, 1-8) Przypowieść o nieuczciwym rządcy
6.30 1. + Wiesława w 16 r., Łukasza, Stanisława, Leontynę Troć w 15 r., 

Stanisława, Helenę i zm. z rodz. Mazurczak – of. Bernarda Troć 
2. + Czesława w 7 r., Zofię, Jakuba, Józefa Kociubów oraz zm. z rodz. 

Olszewskich – of. żona 
7.00 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak

2. + za dusze w czyśćcu cierpiące z KŻR nr 10 i z rodzin tego Koła 
– of. zelatorka Teresa Malinowska 
3. +Bronisławę Borkowską w 19 r., Stanisława, Ryszarda, Jana, Sta-

nisławę, zm. z rodz. Borkowskich – of. Krystyna Borkowska 
4. + Jolantę Czapińską w 30 dz. – of. mąż 

Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
17.15 Spowiedź pierwszopiątkowa 
17.30 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
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Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana

Informacje o życiu parafii (1.11)

+ Jadwiga Ścibor + Jerzy Mroczek
+ Teresa Kojtych + Maria Magdalena Pazio

+ Halina Barbara Grochowska
+ Zdzisław Stefan Szczepaniak 

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi 
narzeczonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii. 

l Andrzej Szczepan Orłowski i Hanna Kovalchuk, cywilnie związa-
ni, oboje z parafii tutejszej – zapowiedź 1. 
l Sebastian Paczóski, kawaler z parafii św. Marii Magdaleny  
w Suchożebrach i Karolina Anna Rymuza, panna z parafii tutejszej 
– zapowiedź 2. 

l z ul. Góreckiego 5 – 100 zł 
l z ul. Jagiełły 19 – 100 zł 

l z ul. Nowy Świat 6 – 50 zł 
l z ul. Słonecznej 39 – 100 zł 

18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Celińskiego-Mysława
2. Za zmarłych polecanych w wypominkach
3. Wynagradzająca NSPJ z racji I piątku miesiąca
4. Poza parafią: + Józefa Kowala w 1 r. – of. córka 

Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – adoracja 
prowadzona przez młodzież Ruchu Światło-Życie 

Sobota 7 listopada 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
pierwsza sobota miesiąca

1. czytanie (Flp 4, 10-19) Paweł dziękuje za ofiarność Filipian
Psalm (Ps 112 (111), 1b-2. 5-6. 8a i 9 (R.: por. 1b))

Błogosławiony ten, kto służy Panu
Ewangelia (Łk 16, 9-15) Nie można służyć Bogu i Mamonie

6.30 1. + Aleksandra w r. śm., Zdzisława, Genowefę i zm. z rodz. Świniar-
skich – of. Celina Świniarska 

2. + rodziców Irenę i Zdzisława Świerczewskich, zm. dziadków z rodz. Bo-
lestów, Kalickich, Świerczewskich i Mikołajczuków – of. syn z rodziną 

7.00 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak
2. + Dariusza Wojciuka w 3 r. – of. żona 
3. Dz-bł. w 10 r. ur. Konrada o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i św. Józefa
4. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP z prośbą o wyzwo-

lenie z uzależnień – of. KWC 
5. Poza parafią: + Teresę w 5 r., Mariana oraz ich rodziców  

– of. córka z rodziną 
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP – Różaniec pro-

wadzony przez członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
17.30 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Celińskiego-Mysława

2. + Mariana Zbiecia i dziadków z obojga stron – of. rodzina 
3. Za zmarłych polecanych w wypominkach
4. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP z racji I soboty miesiąca

Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP – Różaniec
Niedziela 8 listopada 2020 r. 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Mdr 6, 12-16) Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają

Psalm (Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2ab))
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

2. czytanie (1 Tes 4, 13-18) Powszechne zmartwychwstanie
Ewangelia (Mt 25, 1-13) Przypowieść o dziesięciu pannach

7.00 1. + zmarłych z rodz. Dmowskich, Tomczyńskich, zm. rodziców,  
teściów, Tadeusza, Jana i dusze w czyśćcu cierpiące – of. Adami-
na Tomczyńska 

8.30 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak
2. + Stanisława Łaszczyka w 30 dz. – of. rodzina 

10.00 1. Dz-bł. w 16 r. ur. Julii z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej i św. Józefa dla niej i dla całej rodziny – of. rodzice

2. Dz-bł. w 12 r. ur. Krzysztofa z prośbą o Boże błogosławieństwo  
i potrzebne łaski

11.30 1. Gregorianka: + Kazimierza Celińskiego-Mysława
2. + Jana Ornowskiego w 2 r. – of. żona 
3. Dz-bł. w 7 r. ur. Mateusza z prośbą o Boże błogosławieństwo  

i opiekę Świętej Rodziny – of. babcia Janina Miazga
13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Helenę i Feliksa Małychów, Feliksę i Eugeniusza Chacińskich, zm. 

z rodz. Chacińskich, Małychów, Kozaków i Kokciów – of. Wiesława 
17.30 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
18.00 1. Za zm. polecanych w wypominkach
Nieszpory niedzielne ofiarowane za zmarłych – Adoracja Jezusa w Najświęt-

szym Sakramencie do godz. 20.00

l Zawierzenie Jezusowi przez Maryję:
Spotkanie modlitewne w kościele dla osób, które chcą uczestniczyć 

w 33 dniowych rekolekcjach od 5.11 do 8.12 odbędzie się we wtorek  
3 listopada o godz. 19.00. Rekolekcje rozpoczynają się 5 listopada Eucha-
rystią o godz. 18.00. 
l Pierwsza środa miesiąca (4.11): przed Mszą Świętą o godz. 18.00 
odczytywanie intencji do św. Józefa. Po liturgii mężczyźni z Cristeros za-
praszają na modlitwę różańcową. 
l Krąg biblijno-liturgiczny odbywa się w dolnym kościele we środy  
o godz. 19.00. 
l Pierwszy czwartek miesiąca (5.11): Modlimy się za kapłanów  
i o nowe powołania. W modlitwie pamiętamy o ks. Proboszczu w dniu 
imienin. Msza Święta za ks. Proboszcza o godz. 18.00. Godzina Święta 
po Mszy Świętej wieczorowej – adoracja Jezusa do godz. 21.00. W czasie 
adoracji możliwość pojednania się z Bogiem przez sakrament pokuty. 
l Pierwszy piątek miesiąca (6.11): Spowiedź w czasie Mszy Świętych 
rano i od godz. 17.15. Ze spowiedzi można korzystać w całym tygodniu 
przed rozpoczęciem Mszy Świętych. Po Mszy Świętej wieczorowej ado-
rację Jezusa „Otwórzcie serca” wraz z nabożeństwem wynagradzającym 
poprowadzi młodzież z Oazy. Do wspólnej modlitwy zapraszamy szcze-
gólnie kandydatów do bierzmowania. 
l Pierwsza sobota miesiąca (7.11): Wyjazd kapłanów do chorych od 
godz. 8.30. W czasie epidemii prosimy, aby za każdym razem zgłaszać do 
zakrystii lub kancelarii chorych, których kapłani mają odwiedzić. 
l W niedzielę 8.11 po Mszy Świętej będzie można nabyć książkę 
„Ewangelia 2021” z tekstem Ewangelii na każdy dzień w formacie  
A5 (25 zł) i A6 (12 zł). Istnieje również możliwość zamówienie Pisma 
Świętego. Proponujemy Biblię z większymi literami dla osób starszych: 
Pismo Święte w pięciu tomach, cztery ze Starego Testamentu i jeden  
z Nowego Testamentu. Koszt to ok. 40 zł za tom. 
l Wypominki: codziennie o godz. 17.30 różaniec z wyczytywaniem 
kartek wypominkowych. W listopadzie codziennie jest sprawowana Eu-
charystia za zmarłych polecanych w wypominkach. Nieszpory ofiarowane 
za zmarłych w tym tygodniu w poniedziałek, wtorek i w niedzielę (8.11) 
po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 18.00. 
•	poniedziałek 2.11: modlitwa za zmarłych biskupów, kapłanów,  

alumnów, siostry zakonne i dobrodziejów parafii
•	wtorek 3.11: ul. Chrobrego bloki  nr 1,3,5
•	środa 4.11: ul. Chrobrego bloki nr 7, 8, 9
•	czwartek 5.11: ul. Chrobrego blok nr 2
•	piątek 6.11: ul. Chrobrego bloki nr 4, 6
•	sobota 7.11: ul. Chrobrego bloki nr 10, 11, 12
•	niedziele 8.11: Strzała, ul. Siedlecka,  

numery nieparzyste i przyległe ulice

Dziękujemy osobom, które składają ofiary na tacę  
i wpłacają na konto parafialne. 

W tym roku nie będzie parafialnej Mszy Świętej   
i procesji na cmentarzu.
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Dlaczego warto obchodzić 
pierwsze soboty?

Osobom, które będą uczestniczyć w pierwszosobotnich na-
bożeństwach, Maryja obiecuje towarzyszenie w chwili śmierci  
i ofiarowanie im wszystkich łask potrzebnych do zbawienia. 

Wielka obietnica Matki Bożej Fatimskiej
W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała: Widzieliście piekło, 

do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce 
rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. 
Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem urato-
wanych i nastanie pokój na świecie.

Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu  
i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia 
zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, bezboż-
na propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny  
i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie wiele 
cierpiał. Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje.

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła 
siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej 
przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 10 grud-
nia 1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej 
cierniami otoczone serce. Dzieciątko powiedziało: Miej współczucie z Ser-
cem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni 
ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagro-
dzenia te ciernie powyciągał.

Maryja powiedziała: Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, 
którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. 
Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że 
przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych 
wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spo-
wiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście 
minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć 
mi będą w intencji zadośćuczynienia.

Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi bę-
dzie sprawowane w najbliższą sobotę (7 listopada 2020 – pierwsza 
sobota miesiąca) o godz. 18.00. Zachęcamy do uczestnictwa! 

Ks. Mariusz Baran

Warto obejrzeć film „Czyściec” 
Film „Czyściec” to najnowsze dzieło Michała Kondrata, autora docenionych w Polsce i za granicą obrazów „Miłość i Miłosierdzie” 

oraz „Dwie korony”. W swoim kolejnym filmie reżyser zastanawia się nad tym, co czeka nas na końcu naszej ziemskiej egzystencji. 
Jak sam wspomina, postanowił w tej opowieści posłuchać mistyków – m.in. ojca Pio czy św. Faustyny – którzy dzięki Bożej łasce 
mogli zobaczyć zaświaty oraz obcować z duszami zmarłych. Spisane przez nich świadectwa pozwalają nam poznać namiastkę tego, 
co czeka nas po drugiej stronie – mówi Michał Kondrat.

W „Czyśćcu” reżyser przywołuje też postać granej przez Małgorzatę Kożuchowską Fulli Horak – kobiety, która spędziła 10 lat 
w łagrach, a po wojnie przeszła wewnętrzną przemianę z agnostyczki w mistyczkę i przekazała liczne świadectwa o duszach 
czyśćcowych. 

Nasz film powstał jako rodzaj przewodnika i pomocy w zrozumieniu dość trudnych prawd wiary, zagadnień teologicznych dotyczą-
cych zbawienia i życia wiecznego. Ponieważ poruszamy się cały czas w obrębie tajemnicy, już w pierwszych scenach filmu pokazujemy, 
do którego momentu nauka może nam odpowiedzieć na pytania dotyczące życia i śmierci, a gdzie pojawiają się kwestie, które objaśnić 
mogą objawienia mistyków Kościoła katolickiego – podkreśla Michał Kondrat. Źródło: www.gosc.pl 

Papież Franciszek 
do Polaków

Obronie życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci poświęcił Franciszek dzisiejsze sło-
wo do Polaków na audiencji ogólnej.

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów pol-
skich. Minionego 22 października obchodzili-
śmy liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, w roku setnej rocznicy jego 
urodzin. Zawsze wzywał on do szczególnej miłości wobec ostatnich i bez-
bronnych i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej 
śmierci - mówił Papież. - Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny 
i świętego papieża Polaka, proszę Boga, aby obudził w sercach wszystkich 
szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych,  
i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wy-
maga to heroicznej miłości. Niech Bóg Wam błogosławi!  (28.10.2020 r.)

Źródło: www.vaticannews.va 

DEKRET O ODPUSTACH
W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowa-

nych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmar-
łych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych 
warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby 
zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych 
Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono poboż-
ne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, któ-
re można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). 
Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego 
Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym 
roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, 
choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle 
ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych 
może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wy-
brane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na 
Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie 
nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być 
przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo 
na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień 
listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie 
mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się 
licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zu-
pełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie na-
wiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakie-
gokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić 
trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystycz-
na i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy 
za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na 
przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Róża-
niec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich 
ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów 
Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia 
poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, sta-
wał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza 
Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie 
uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakra-
mentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu 
zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte  
w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyśćcowe wspierane są wstawiennictwem 
wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja 
XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne 
odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmar-
łych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez 
czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakie-
kolwiek przeciwne zarządzenia.

Mauro Kard. Piacenza Penitencjarz Większy
Ks. prał. Krzysztof Nykiel Regens
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Żona poszła na zakupy, pozostawiając w domu 
męża z półrocznym synkiem, który bez przerwy 
płacze. Nie wiedząc co począć, mało doświadczo-
ny tatuś pada na kolana i cichutko się modli:
 – Panie Boże, pomóż Kasi jak najszybciej wrócić do 
domu z tych zakupów, bo zwariuję. On ciągle ryczy!
Również maluszek, widząc modlącego się ojca, po 
cichu zanosi modlitwy:
 – Panie Boże, daj żeby mama szybko wróciła. Jak 
ona z nim wytrzymała 10 lat? On nie kuma co się 
do niego mówi, a najgorsze to, że nie ma piersi!
PREAMBUŁA
Polski prawnik pracujący w USA przyjechał do 
kraju, aby tu odwiedzić swego kolegę, z którym 
kiedyś razem studiował. Idąc przez warszawską 
Pragę słyszy ciągle powtarzane jedno z mocnych 
przekleństw. Mówi do kolegi:
 – Dla nich to słowo musi być ważne, skoro tak 
często je powtarzają.
 – Pewnie tak.
 – To dziwne, że Konstytucja RP nie zaczyna się od 
preambuły: „My ***** naród polski…”
PIEKARNIK
Z tournée po Rosji wraca do Francji znany podróż-
nik i łowca przygód. Podczas spotkania z kolega-
mi snuje opowieści o swoich podróżach. Jeden ze 
słuchaczy pyta go:
 – Podobno rosyjska wódka jest dobra?
 – Tak, do czyszczenia piekarników.
DRESZCZE
W okresie przed pierwszym listopada przez cmen-
tarz idzie późną porą starsza kobieta. Słyszy, że 
ktoś płacze i narzeka:
 – Zimno mi, zimno mi.
Widzi, że na dnie dołu leży pijany mężczyzna.
 – Zimno ci, tak? To po coś się rozkopał?
ŻAL
Na cmentarzu przy jednym z grobów siedzi facet 
i powtarza:
 – Dlaczego musiałeś umrzeć? Dlaczego musiałeś 
umrzeć!
Podchodzi obok niego mężczyzna i pyta:
 – Panie, kogo pan tak żałuje? Ojca, syna?
 – Nieee, pierwszego męża mojej żony.
Z PRZYZWYCZAJENIA
W czasach przed koronawirusem do klasy przychodzi 
rano nauczycielka geografii i mówi do mapy?
 – Witam państwa.
SPOTKANIE Z GÓRALEM
Natchniona młoda turystka mówi do starego gó-
rala:
 – Wy to jesteście szczęśliwi. Mieszkacie w górach, 
widujecie zaślubiny górskich potoków z obłoczka-
mi, widujecie, jak zachodzące słońce wypija czerń 
całego dnia, jak blady księżyc topi się w bezden-
nych mgłach...
 – Wszystko to widywałem kiedyś, panienko, ale 
teraz już nie piję.

•	„Gdybyśmy wiedzieli, jak jest w czyść-
cu, zrobilibyśmy wszystko, by tam nie 
trafić” - mówi Fulla Horak.

•	Czy w niebie grozi nam nuda? 
•	„Poruszyliśmy niebo, a ono odpowie-

działo” - mówią rodzice, którzy prze-
żyli tragiczną śmierć swojego dziecka. 

•	Uliczne protesty tylko pozornie są 
spontaniczne i wcale nie chodzi w nich 
jedynie o zapisy prawne.

•	O utrudnionym dostępie do leczenia  
w dobie koronawirusa. 

W „Echu Katolickim”Myśli Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego 
o wychowaniu młodego pokolenia

Chrystus stawia Wam wymagania umie-
jętności walki z sobą, ze swymi popędami  
i złymi skłonnościami. Żąda od Was pracy 
nad sobą. Ale tylko za cenę tej pracy zwy-
cięża się samego siebie. Zwycięstwo nad 
sobą jest najtrudniejsze, ale też i najbardziej 
wartościowe: najwięcej daje Wam osobiście 
i wychowuje Was do życia, które jest przed 
Wami. Nie sztuką jest zwyciężać innych, 
sztuką jest zwyciężyć siebie samego! 

33 odsłony tajemnic Serca Pana Jezusa (część 6)
16. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo 

upodobał, zmiłuj się nad nami
Ojciec niebieski ma w swoim Synu upodobanie, po-

nieważ jest On wiernym wizerunkiem Ojca, wizerunkiem 
Jego majestatu i wszystkich Jego przymiotów. Każde 
stworzenie jest dziełem Boga. Jednak tylko w Synu 
Bożym znajduje się dobro równe Ojcu. Zatem jedynie  
w Najświętszym Sercu Jezusa Ojciec niebieski otrzymuje 
pełną chwałę. Jedynie w Nim Bóg jest wielbiony i ko-
chany w sposób godny nieskończonego majestatu. Ani 
wszyscy święci, ani aniołowie razem z Najświętszą Ma-
ryją Panną nie mogliby Boga uwielbiać tak doskonale, 
jak to czyni Najświętsze Serce Jezusa. Tylko za pośred-
nictwem Serca Jezusa możemy Bogu oddać godną cześć 
i sprawić, że Bóg będzie miał również w nas upodobanie.

17. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy 
otrzymali, zmiłuj się nad nami

Dostaliśmy dokładnie tyle, ile każdy z nas potrze-
buje. Trapi nas często zazdrość, zawiść, brak miłości. 
Nie dostrzegamy swojego szczęścia, bogactwa, miłości, 
zdrowia, siły i możliwości, za to bardzo łatwo potrafimy 
zobaczyć bogactwo i „nadmiar” wszystkiego u drugich. 
Z pełni Serca Jezusa, wszyscyśmy otrzymali. Każdy do-
kładnie tyle ile powinien. I każdy z nas powinien także 
z pełni swojego serca dawać. Darmo dostaliśmy, dar-

mo dawajmy. Serce Jezusa jest pełne i gotowe, by się 
wszystkim z wszystkimi podzielić. A jakie jest nasze 
serce?

18. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świa-
ta, zmiłuj się nad nami

Jest coś, co każdemu z nas doskwiera całe życie. To 
tęsknota za Jezusem. Nawet wtedy, kiedy jesteśmy szczę-
śliwi. Nawet wtedy, gdy wszystko idzie dokładnie tak 
jak sobie wymarzyliśmy. Nawet wtedy, kiedy jesteśmy 
kochani... w sercu każdego człowieka pozostają okruchy 
niepokoju, braku, tęsknoty. Wiedząc o tym lub nie wie-
dząc, tęsknimy. Ten brak to wieczna tęsknota za Nim, bra-
kuje nam właśnie Jego. Ta wyrwa nie zasklepia się nigdy, 
to odwieczne pragnienie tego jednego, jedynego Serca.

19. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miło-
sierdzia, zmiłuj się nad nami 

Pierwszą oznaką miłości jest cierpliwość. Serce, któ-
re kocha, jest w stanie znieść wiele. Potrafi wykazać się 
nieskończoną cierpliwością. Wystarczy popatrzeć na ro-
dziców odpowiadających dziecku na wszystkie, niekoń-
czące się pytania. Wystarczy popatrzeć na małżonków 
po długich latach małżeństwa, jak potrafią cierpliwie 
znosić wady i niedoskonałości drugiego. Prawdziwa mi-
łość cierpliwa jest i wszystko zniesie. Cierpliwość idzie  
w parze z miłością i z miłosierdziem. (AZ) cdn.

Wszystkich Świętych
Jesienne cmentarze
zapalone znicze,
tyle ich wszędzie
wszystkich nie zliczę
 Strzeliste krzyże
 granitowe mogiły
 to znaki ludzi,
 którzy kiedyś żyli
Wśród nas cierpieli,
wśród nas kochali,
teraz świętymi
w niebie zostali
 Wszystkim ludziom
 ślę to przesłanie,
 żyjcie tak, by miłość żyła,
 choć serce przestanie.

Wołam Cię Panie
Przyjdź po mnie Panie
gdy śmierć przy mnie stanie
przyjmij z radością
przytul z miłością, obroń mnie,
wpuść w swoje progi, ochroń od trwogi,
ze mną bądź
 Zabierz do siebie
 daj kącik w niebie,  

 ze mną bądź
 wielbię Cię Panie
 niech cud się stanie
  ze mną bądź
Chcę służyć wiecznie,
czuć się bezpiecznie
u Twoich stóp
ze mną bądź. autor: Maria Bryńczak


