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Prawidło tygodnia:
„Błogosławieni i święci byli osobami, które nie szukały z uporem własnego
szczęścia, ale całkiem po prostu chciały uczynić dar z siebie, ponieważ dotarło do nich światło Chrystusa. W ten sposób wskazują nam one drogę, jak być
szczęśliwymi, ukazują, jak stać się osobami naprawdę ludzkimi.”
- Benedykt XVI

KAŻDE ŻYCIE JEST ŚWIĘTE

CZYTANIE I
Ap 7,2-4.9-14
Wielki tłum zbawionych
Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego
pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów,
którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: „Nie wyrządzajcie szkody
ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego”. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące
opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w
białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: „Zbawienie
Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi”. A wszyscy aniołowie
stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicze swe padli
przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: „Amen. Błogosławieństwo i
chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na
wieki wieków. Amen!” A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: „Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?” I powiedziałem do
niego: „Panie, ty wiesz”. I rzekł do mnie: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka”.
Oto lud wierny, szukający Boga.
Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją
napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.
Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.

Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.
On otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, co Go szukają,
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

CZYTANIE II
1 J 3,1-3
Ujrzymy Boga takim, jaki jest
Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani
dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna,
że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze
się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do
Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest. Każdy zaś, kto pokłada w
Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.

EWANGELIA
Mt 5,1-12a
Osiem błogosławieństw
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni,
którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni,
którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy
królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu.
Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.
Rozważanie
Radość ze współwyznawców
Nie muszą rozbrzmiewać fanfary, Bym stanął przed Bogiem Miłości, Wystarczy mi płomyczek wiary I serce otwarte na oścież. Modlitwa - to
przecież odpowiedź, Na Słowo, co budzi sumienia. Odpowiedź synowska,
serdeczna, Co życie na lepsze odmienia / Ks. Mieczysław Nowak, Siew natchniony, 2019, s. 219 /.

Człowiek Kościoła cieszy się w tym dniu swoimi współwyznawcami,
którzy „w ciągu wieków podobali się Bogu” / druga modlitwa Eucharystyczna /. „Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych o modlitwę, za mnie do Pana Boga naszego” / Akt pokutny /.
W dzisiejszej uroczystości Kościół oddaje cześć tym, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym wskazuje drogę, która prowadzi do
świętości. Eschatologiczne ukierunkowanie Eucharystii wyraża i wzmacnia
komunię z Kościołem zbawionych w niebie. Gdy sprawujemy ofiarę Baranka,
uczestniczymy w liturgii niebiańskiej i jednoczymy się z niezliczonym tłumem, który woła: Zbawienie w Bogu naszym, zasiadającym na tronie. A druga modlitwa eucharystyczna formułuje w ten sposób modlitwę o jedność Kościoła: „aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących Ciało i
Krew Chrystusa”. Człowiek Kościoła w pielgrzymce wiary doświadcza w czasie Eucharystii umocnienia, pełnego podziwu i radości, płynącego z odnalezionego zbawienia / Program duszpasterski 2019/2020 - Wielka tajemnica
wiary /.

Istniejemy dlatego, że Bóg tak chciał. I nasze życie będzie tak długie,
jak On tego chce. Historia naszego życia to ciągłość Opatrzności Bożej. Nikt
nie jest zapomniany. „Chociażbym chodził ciemna doliną, zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną”, ps. 23. Jan Paweł II mówił w homilii: czyż tajemnica
Odkupienia nie mówi nam szczególnie wiele o Bożej Opatrzności? O Bogu,
który tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, ażeby każdy,
kto w Niego wierzy, miał żywot wieczny. / Homilie 2011, s. 412 /.
Adrienne von Sppeyr - „Jak modlą się święci?” 2017 r.: Na podstawie
wybranych 596 świętych na przestrzeni dwudziestu wieków Kościoła formułuje następujące tematy modlitwy świętych:
1.Posłuszeństwo
7.Modlitwa z Kościołem
2.Wcielenie
8.Modlitwa ze świętymi
3.Spowiedź
9.Cierpienie
4.Dziecięctwo
10.Teologia wielkiej Soboty
5.Teologia mistyki w ogólności
11.Nauka o Trójcy
6.Apokalipsa
Prof. Andrzej Święcicki, socjolog, mawiał: Błogosławieni, którzy nie
idą na ostentację konsumpcyjną. W kazaniu św. Bernarda na dzisiejszy dzień
czytamy: Do tej chwały podążajmy bezpiecznie i z całą usilnością. Aby zaś
dane nam było pragnąć i dążyć do tak wielkiego szczęścia, powinniśmy się
starać o pomoc świętych. Za ich łaskawym wstawiennictwem otrzymamy to,
co przerasta nasze możliwości.
„Niełatwo być lub chcieć być ubogim, cichym, czystym, niełatwo być
prześladowanym, nawet z powodu sprawiedliwości. Ale królestwo niebieskie
jest dla nonkonformistów. Wielki dzień Kościoła pielgrzymującego na całej
ziemi. Dzień szczególnego zbliżenia z tymi, którzy również przez tę ziemię
przeszli, a teraz stoją przed Barankiem. Serca ich pełne są chwały Boga. W
tym uroczystym dniu Kościół pielgrzymujący po ziemi kieruje wzrok ku niebu. Święci to ci, którzy w każdej epoce potrafili odważnie żyć swoją wiarą,
wytrwale składając bezkompromisowe świadectwo o Chrystusie. Dwa święta,
które obchodzimy, łączą radość i łzy w jedną całość, która w Chrystusie ma
swój fundament i niezawodne źródło pociechy. Królowa Świętych i Matka
Chrystusa wstawia się za członków Kościoła, którzy potrzebują jeszcze Bożego Miłosierdzia” / Jan Paweł II Homilie 2011, s. 733 /.
4. Szczęśliwi tacy, co pragną i łakną
Sprawiedliwości, jak wody i chleba.
Bóg ich nasyci i spełni marzenia,
Zmarnieć bezpłodnie na pewno im nie da.
7.Szczęśliwi pokój czyniący dokoła,
Już są na ziemi dziećmi Najwyższego.
Świat przetwarzają cicho i skutecznie
I właśnie oni pracują dla Niego / Ks. Mieczysław Nowak, j. w. s. 102 /

W 1948 r. byłem w celi O. Maksymiliana Kolbe, a później na jego kanonizacji w Rzymie w 1982 r. Święty Papież Jan Paweł II śnił mi się kilka dni
temu - usiadł przy moim biurku. Mam różaniec od Niego. Usiadł po tej stronie biurka, gdzie w ramkach koloru złota jest wycięty przeze mnie fragment
artykułu - Na spotkanie, Encykliki Jana Pawła II, Jan Paweł II podpisuje
„Veritatis splendor”, i pod tym zdjęciem jest słowo: Szczęście.
Jako kleryk czytałem Listy O. Beyzyma z Madagaskaru. Klasę VIII
ukończyłem u Salezjanów w Lądzie nad Wartą, codziennie była
„dobranocka” o Św. Księdzu Janie Bosko, a klasę IX w Liceum Św. Augustyna, blisko, bo przy ul. Naruszewicza. Pierwsza parafia, po dwunastu latach
kapłaństwa, jako parafia proboszcza u Sióstr Rodziny Maryi, Teraz jestem u
Bł. Franciszki Siedliskiej, czyli u Nazaretanek.
Modlitwa - to przecież odpowiedź
Na Słowo, co budzi sumienia
Odpowiedź synowska, serdeczna
Co życie na lepsze odmienia / Ks. Mieczysław Nowak j. w. s. 219 /
Ks. Stanisław Stradomski
***
Apel Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

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 obronić Kościoła i
obiektów sakralnych niż wspólnota wierzących. Dziękujemy także służbom
porządkowym. Kościół chce pozostać otwarty dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich przynależności w życiu społecznym i politycznym.
4. 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 solidarność i
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wyrażamy wdzięczność
wszystkim służbom medycznym za ich pracę i heroiczne poświęcenie.
5. 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.

1. 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 wzywał 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”.
2. 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 wymaga 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 wspólnotom i instytucjom, które od lat to robią i zwracamy się z apelem do parafii, ruchów katolickich i innych organizacji kościelnych, o podejmowanie konkretnych inicjatyw wychodzących naprzeciw tym, którzy takiej pomocy, tak indywidualnej, jak i instytucjonalnej, potrzebują i będą potrzebować. Kościół zawsze
będzie opowiadał się za życiem i wspierał chroniące je inicjatywy.
3. Z wielkim bólem obserwujemy eskalację napięcia społecznego i agresji.
Niepokojem napawają również wulgarny język, którym posługuje się część
protestujących, niszczenie mienia społecznego, przypadki dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianie sprawowania w nich
liturgii. Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego,

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 nadziei; niosą pokój, nie wywołują agresji.
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.

w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego

Wszystkim rodakom z serca błogosławimy
Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, 28 października 2020 r.

Intencje mszalne
Poniedziałek 2 XI – Wspomnienie
Wiernych Zmarłych
6.30 Za zmarłych z rodzin Sióstr Nazaretanek
8.00 + Józefa TADAJEWSKIEGO
(greg 2)
9.00 + Teofila RUMIEŃCZYK w 20
rocz. śm. + Wypominki
17.30 + Teresę SARZYŃSKĄ w miesiąc
po śmierci
18.00: Różaniec + Wypominki
18.30 + Janinę KIERSNOWSKĄ(greg 2)
18.30 + Marię i Franciszka JAWORSKICH
Wtorek 3 XI
6.30 +Janinę KIERSNOWSKĄ (greg 3)
6.30 + Jana i zm. z rodz. RZEPCZYK i
NIEMCZYK
8.00 + Józefa TADAJEWSKIEGO (g 3)
8.00 + ks. Radosława CHAŁUPNIAKA
(greg 1)
17.30 Za zmarłych członków Legionu
Maryi
17.30 + z rodz. MAJCHRZAKÓW,
WARTÓW, MASZCZYKÓW, BIAŁASÓW i WOSZCZYŃSKICH
18.30 + Marię i Stanisława RÓŻALSKICH, Katarzynę, Wojciecha i Teresę,
Janinę, Józefa i Stanisławę
18.30 Rocznicowa – za wszystkich
zmarłych powierzonych modlitwom naszego kościoła
Środa 4 XI – św. Karola Boromeusza
6.30 + Marka SZULARZ
8.00 + Józefa TADAJEWSKIEGO (g 4)
8.00 +ks. Radosława CHAŁUPNIAKA
(greg 2)
17.30 + Janinę DROZDOWSKĄ oraz
Elżbietę i Przemysława HNIEDZIEWICZ oraz o zdrowie i dar mądrości dla
Ani DROZDOWSKIEJ
17.30 + Mieczysława i Mariannę SYKUŁA oraz Władysława, Antoniego i Marię
SYKUŁA oraz Marię i Wawrzyńca RUT
18.30 + Karola LIWIŃSKIEGO i zm. z
rodziny
18.30 +Janinę KIERSNOWSKĄ (g 4)
Czwartek 5 XI
6.30 O Boże błog. w rodzinie i pokój
serca i zgodę

8.00 +Józefa TADAJEWSKIEGO(g 5)
8.00 + ks. Radosława CHAŁUPNIAKA (greg 3)
17.30 + Mieczysława PALMOWSKIEGO w 35 rocz. śm.
17.30 + Elżbietę OBOJSKĄ (greg 1)
18.30 + Janinę KIERSNOWSKĄ (g 5)
18.30 +Teresę w 4 rocz. śm. i Franciszka i zm. z rodz. LITKOWSKICH
Piątek 6 XI
6.30 Za zmarłe siostry Nazaretanki
8.00 +Józefa TADAJEWSKIEGO(g 6)
8.00 + ks. Radosława CHAŁUPNIAKA (greg 4)
17.30 + Stanisława w 18 rocz. śm.
17.30 + Elżbietę OBOJSKĄ (greg 2)
18.30 + Janinę KIERSNOWSKĄ (g 6)
18.30 + Janinę i Wacława GAŁECKICH oraz Marię, Władysława i Czesława JACZYŃSKICH
Sobota 7 XI
6.30 + Marię, Roberta, Martę, Jerzego i zm z rodz. LIPPOK i GLOMB
8.00 W Intencji wynagradzającej z
zniewagi i bluźnierstwa skierowane
przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi
8.00 +Józefa TADAJEWSKIEGO(g 7)
17.30 + Leszka DZIEŻYC w 1 rocz.
śm. oraz zm. z rodz. DZIEŻYCÓW i
BOJKÓW
17.30 + ks. Radosława CHAŁUPNIAKA (greg 5)
18.30 + Elżbietę OBOJSKĄ (greg 3)
18.30 + Janinę KIERSNOWSKĄ (g 7)
XXXII Niedziela Zwykła – 8 XI
7.00 + Antoniego WOLANOWSKIEGO w 50 rocz. śm. i Stefanię WOLANOWSKĄ oraz Janinę i Witolda
7.00 + z rodziny: MALKÓW, SOBKOWICZÓW, SZWARCÓW i GŁODKÓW
8.30 + Elżbietę OBOJSKĄ (greg 4)
10.00 ZA PARAFIAN
11.30+Józefa TADAJEWSKIEGO(g 9)
13.00 + Janusza i Krzysztofa MROKOWSKICH oraz Stanisławę i Kazimierza, Tadeusza KRÓL
17.00 Żywy Różaniec
17.00 + Janinę KIERSNOWSKĄ (g 9)
19.00 + ks. Radosława CHAŁUPNIAKA (greg 6)

Ogłoszenia Parafialne

Uroczystość Wszystkich Świętych
1 listopada 2020
1.W związku z zaistniałą w naszej Parafii sytuacją epidemiologiczną, w porozumieniu z władzami kościelnymi i sanitarnymi, podjęliśmy decyzję o przedłużeniu kwarantanny, jakiej będzie podlegać kościół, kancelaria i plebania
do dnia 07 listopada. Mamy nadzieję, że w następną niedzielę (08 XI) będziemy mogli się normalnie spotkać na liturgii w naszej świątyni.
2.Do tego momentu Kapłani odprawiają prywatnie (bez udziału wiernych)
wszystkie zamówione intencje w dniach, kiedy miały być sprawowane w
kościele. Ta sama zasada dotyczy modlitwy wypominkowej w dniach 1 i 2
listopada, którą każdy z kapłanów odprawia samodzielnie.
3.Wszystkich, którzy powierzyli nam pamięć o swoich bliskich, Zmarłych,
zapewniamy, że po ponownym otwarciu kościoła, do końca listopada, zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka, będziemy codziennie modlić się
za Zmarłych wieczorem o godz. 18.00.
4.Chcemy zaproponować wszystkim Parafianom udział we wspólnej modlitwie „Różaniec do granic nieba” w wersji on-line. Ze zrozumiałych względów będziemy się łączyć jedynie duchowo, ale za to przez całe 8 dni (do 8
XI) w modlitwie, która ma być błaganiem w intencji ekspiacyjnej za szerzącą się powszechnie obrazę Boga oraz o obronę ludzkiego życia według świętej woli Boga. Na naszej stronie publikujemy zestaw modlitw, które mogą
być pomocne w realizacji tego wezwania. W domu, sami czy z rodziną, w
odpowiednim miejscu i dogodnym czasie, odmawiajmy różaniec, stosując
najprostszą i najsilniejszą broń, jaką dysponujemy, aby przebłagać Boga i
zadośćuczynić Jego obrażanej i wzgardzonej Miłości.
5.Wyrażamy wdzięczność wszystkim osobom, które w ostatnim, trudnym dla
całego Kościoła czasie, kierują pod naszym adresem wyrazy pamięci, sympatii i jedności w modlitwie. Dziękujemy za to duchowe wsparcie. Sami też
zapewniamy posługując się słowami św. Pawła Apostoła z Listu do Filipian:
„Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony
miłością Jezusa Chrystusa.” (Flp 1, 8) Szczęść Boże!
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