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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”. Mt 5, 1-12a

PRZYJAŹŃ ZE ŚWIĘTYMI
W naszym wyznaniu wiary od chrztu powtarzamy: „Wierzę w świętych obcowanie” — tzn. wierzę w istnienie łączności między świętymi a mną,
wierzę w to, że mogę obcować ze świętymi,
a dzieje się to tylko wtedy, kiedy znam konkretnego świętego i mogę z nim zawrzeć przyjaźń.
To mnie wprowadzi w wielką wspólnotę ludzi,
którzy potrafili wygrać życie. Takim konkretem
ukazującym autentyczność wiary w obcowaniu ze
świętymi jest troska o to, by znać dokładnie życie
przynajmniej kilku świętych. Obecnie
w życiorysach ukazuje się konkretnych ludzi,
którzy wędrowali drogą naszego szarego życia
i potrafili wejść do domu Ojca Niebieskiego. Takie życiorysy dotyczą św. Maksymiliana Kolbego, św. Brata Alberta, św. Rafała Kalinowskiego.

W nich już nie kładzie się nacisku na cuda, lecz na
konkret życia, który w spotkaniu z tymi świętymi
pozwala uwierzyć, że droga Ewangelii jest drogą
możliwą do przebycia dla mnie.
Wejście w grono świętych jest wejściem we wspólnotę żyjącą miłością, która ma to do siebie, że zawsze promieniuje. Jeżeli ktoś otwiera swoje serce na
spotkanie z człowiekiem wielkiego formatu, to pozostaje pod działaniem doskonałej miłości wspólnoty ludzi świętych i w atmosferze ich miłości
o wiele łatwiej mu wędrować ewangeliczną drogą.
Trzeci ważny element, który decyduje o tym, byśmy sięgali w swoim życiu religijnym po spotkanie
z konkretnym świętym, to ułatwienie odkrycia
świętych ludzi, którzy dziś żyją na ziemi. Oni są
obok nas, a my ich nie dostrzegamy dlatego, że mamy jakieś dalekie od prawdy wyobrażenie
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o świętości i od rzeczywistych wymiarów świętego
wędrującego po ziemi. Dopiero autentyczne spotkanie ze św. Bratem Albertem czy św. Rafałem pozwala dostrzec wśród ludzi żyjących obok nas autentycznych świętych idących ewangeliczną drogą.
Wspominamy dziś świętych i wspominamy
zmarłych naszych bliskich, z których wielu jest już
w ich gronie. Wszyscy zbawieni są święci. Pomyślmy i o naszej świętości, o tym, że jesteśmy
w drodze do nieba. Chodzi o to, abyśmy za kilka,
kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, kiedy odprowadzą
nas na cmentarz, należeli do grona świętych. Sens

naszego życia leży w perspektywie należenia do grona ludzi szczęśliwych. To jest perspektywa nowego
świata, który jest oparty na prawie miłości Boga
i całego świata, który Bóg stworzył. Ta perspektywa
pozwala spokojnie patrzeć na wszystkie trudności,
niebezpieczeństwa, niesprawiedliwości, krzywdy,
nawet morderstwa, które mają miejsce w świecie.
Istnieje wspólnota ludzi żyjących miłością, a my
chcemy do tej wiecznej wspólnoty należeć.
Ks. Edward Staniek

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych - nie jest
dniem smutku i żałoby,
ale jednym z najbardziej radosnych dni dla
chrześcijan, którzy uroczyście świętują powszechnie znanych, ale
i anonimowych świętych wszystkich wieków i lat. W ciągu roku niemal każdego dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku świętych znanych z imienia. Jednak ich liczba jest znacznie
większa. Wiele osób doszło do świętości w zupełnym ukryciu. 1 listopada Kościół oddaje chwałę
wszystkim świętym, tym oficjalnie uznanym i wyniesionym na ołtarze, jak i tym, których nikt nie zna
z imienia. Tego dnia szczególnie zapraszamy do
zadumy modlitewnej przy świętych.
Kościół cieszy się, że bardzo wielu zmarłych przebywa u Boga w niebie. Podkreśla w tym
dniu, że wszyscy są powołani do świętości i każdy z
nas ma na to szansę. Od nas tylko zależy, w jakim
stopniu przyjmiemy od Boga dar świętości. Pamiętajmy przy tym, że Stwórca powołując do świętości
wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga
swą łaską. To wskazuje na hojność Pana Boga i pogłębia nadzieję, że wszelkie rozstanie nie jest ostateczne, bo wszyscy są zaproszeni do domu Ojca.
O dusze święte, które już cieszycie się
szczęśliwością waszą i bezustannie śpiewacie Panu
hymny uwielbienia; jakiż błogi los przypadł wam
w udziale! Jakże słusznie wznosicie bez przerwy
wasze pienia chwały! Jakże wam szczęścia waszego
zazdrości dusza moja, iż już jesteście wyzwolone od
tej boleści, jaką tu cierpieć musi kto miłuje Pana, na
widok tych ciężkich zniewag zadawanych Bogu
mojemu w tych nieszczęśliwych czasach! Na widok
tej brzydkiej niewdzięczności, jaką Mu ludzie za
dobrodziejstwa Jego odpłacają, i tej martwej obojęt-

ności na zgubę tylu dusz, które Szatan w przepaść
wieczną porywa.
O błogosławione dusze niebieskie! wspomóżcie nędzę naszą, wstawcie się za nami do miłosierdzia Boga naszego, aby nam dał do serca kropelkę jaką waszych rozkoszy i zesłał do naszych dusz
promień jaki tego jasnego poznania, którym wy się
cieszycie!
Ty sam, Boże mój, daj nam choć w cząstce
zrozumieć tę ogromną wiekuistą chwałę, zgotowaną
tym, którzy mężnie potykają się w walkach tego
nędznego żywota! Uproście nam światło, o dusze
miłością wieczną płonące, abyśmy choć z daleka
pojąć zdołali rozkosz i to szczęście, które was wciąż
nową radością upaja na myśl, że radość ta nigdy się
nie skończy!
O wy dusze błogosławione, które tak dobrze
umiałyście z życia korzystać i za tę cenę najdroższą
takie sobie rozkoszne i niespożyte kupiłyście dziedzictwo: nauczcie nas przykładem waszym, jak mamy cenić nad wszystko to dobro nieskończone, jak
z niego korzystać! Wspomóżcie nas waszą przyczyną i kiedy tak blisko jesteście Źródła Żywota, zaczerpnijcież z Niego i dla nas wody żywej, bo giniemy tu z pragnienia! (Św. Teresa od Jezusa: Wołania
duszy do Boga 13, 1-2.4).
Jestem najmniejsza ze stworzeń, znam moją
nędzę i moją słabość, wiem również, jak bardzo serca szlachetne i wspaniałomyślne lubią czynić dobrze. Błagam was więc, błogosławieni mieszkańcy
nieba, błagam was, przyjmijcie mnie za swoje dziecko, a chwała, jaką z waszą pomocą pozyskam, będzie waszą chwałą. Zechciejcie wysłuchać moją modlitwę; wiem, że jest ona zuchwała, ale mimo to
ośmielam się was prosić, byście mi wyjednali waszą
podwójną miłość (św. Teresa od Dz. Jezus: Dzieje
duszy, r. 9 ).
O. Gabriel, karmelita bosy
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Dzień Zaduszny - Wspomnienie wiernych zmarłych
Z kolei Dzień Zaduszny - czyli Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych, przypadające na 2
listopada - to czas poświęcony pamięci zmarłym
spośród krewnych i przyjaciół. Od wieków w tym
dniu nawiedzano groby bliskich. Nie wolno jednak
zapomnieć, że jest to dzień modlitwy za tych, którzy
w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba. Dlatego nasza aktywność tego dnia nie powinna
ograniczać się do pamięci o najbliższych czy wyłącznie do wizyty na cmentarzu, ale przede wszystkim powinna zawierać dar naszej modlitwy, w tym
również za nieznane nam dusze w czyśćcu cierpiące.
Możemy skutecznie pomóc tym duszom, uzyskując
w ich intencji odpust zupełny. Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową już tradycję. Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co
do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust
zupełny dla siebie, uniknie kar czyśćcowych. Kto
uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z
czyśćca.
Oto okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu
w najbliższych dniach:
1. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną, lub półpubliczną 1 listopada od południa i
przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu
zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko
jeden raz w ciągu dnia.
2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się
mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku
jest cząstkowy.
Warunki uzyskania odpustu są następujące:
1.
Wykonanie powyższych czynności obdarzonych
odpustem.
2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest
brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do
jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy).
3. Spełnienie trzech warunków: - spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej
- przyjęcie Komunii Świętej - odmówienie modlitw:
"Ojcze nasz..." i "Wierzę..." oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
WAŻNE:
Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy
mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub
po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można
uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Ko-

munii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko
jeden odpust zupełny.
Zatem Uroczystość Wszystkich Świętych - wbrew
spotykanym wciąż dzisiaj opiniom - nie jest żadnym: "Świętem Zmarłych". Taka wersja obchodzenia tej uroczystości jest dziedzictwem epoki komunizmu, kiedy wszelkimi sposobami walczono z tradycjami chrześcijańskimi i próbowano je wykorzystać do swoich celów. Niestety, wciąż w wielu mass
mediach oraz w powszechnym obiegu funkcjonuje
to przekłamanie.
Podsumowując, pamiętajmy że w porządku wiary
Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie
różni się od Dnia Zadusznego, czyli tzw. "Święta
Zmarłych". Razem jednak obydwa te dni przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej
świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych trzech stanów
Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć
czy ofiarę, ciągła wymiana dóbr duchowych. W tej
łączności, komunii wyraża się Świętych Obcowanie.
O. Gabriel, karmelita bosy
OGŁOSZENIA

Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze
św. o godz. 7.00; 9.00; o 10.30 procesja na
cmentarzu a o godz. 11.00 Msza św. na
cmentarzu; i o godz. 17.00 Msza św. oktawalna za zmarłych w Kościele. W Cementowni Msza św. o godz. 8.00; Przy wyjściu
z Kościoła i na cmentarzu w tym dniu będzie można złożyć ofiarę do puszki na
utrzymanie naszego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W Dzień Zaduszny
w czwartek, Msze św. o godz. 7.00; 9.00 i
o godz. 16.00 w kościele wypominki za zm.
procesja na cmentarz, po procesji na
cmentarzu w kaplicy Msza św. oktawalna
za zm. o godz. 17.00 Wierni którzy nabożnie
odwiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących. Odpust w dniach od 1- 8 listopada jest odpustem zupełnym, pod zwykłymi warunkami: * być w stanie
łaski uświęcającej, czyli po spowiedzi św.,* przyjąć
Komunię Świętą. * wyznać wiarę " Credo ". * pomodlić się według intencji Ojca Świętego. Odpust
zupełny można zyskać tylko dla jednej duszy w
czyśćcu cierpiącej, jeden raz na dzień. W pozostałe
dni roku zyskujemy odpust cząstkowy

Boska kultura bycia
Dzień dzisiejszy jest uroczystością połączoną z nawiedzeniem cmentarza i to już wystarczy, aby kazanie
ograniczyć w czasie, bo każdy krok mądrego człowieka po cmentarnej ziemi jest kazaniem. Ziemia ta mówi o kruchości i krótkości życia doczesnego, mówi o wartości cierpienia, które często poprzedziło odejście
bliskich z tej ziemi, mówi o tajemnicy śmierci i o bólu rozstania. Trzeba tylko otworzyć serce, aby usłyszeć
prawdę, którą kryje każdy cmentarz i każda mogiła.
Kościół przyprowadza nas przed pozostawiony przez Jezusa Chrystusa model, najwyższego szczytu, jaki można osiągnąć tu na ziemi, model wysokiej góry, która sięga nieba i każe przypatrzyć się szlakom,
które na nią prowadzą. Jest osiem tych szlaków, które Chrystus nazwał błogosławieństwami, osiem różnych szlaków prowadzących na ten sam szczyt doskonałości. Jedne krótkie i bardzo trudne, jak męczeństwo w czasie prześladowania, inne długie nastawione na posługę potrzebującym: „błogosławieni miłosierni”, albo na wędrówkę w samotności ducha: „błogosławieni czystego serca”.
Kościół przypominając nam ten ewangeliczny model, pragnie, abyśmy wybrali jeden z tych szlaków i zdecydowali się na wędrówkę nim. Na tych szlakach można odkryć w pełni sens swojego życia.
Równocześnie w Uroczystość Wszystkich Świętych Kościół ukazuje nam rzeszę ludzi, którzy już zdobyli
ten szczyt. Wszyscy oni przestrzegają nas przed jednym błędem, przed tym, by nie sądzić, że świętość polega na wielkich rzeczach. Świętość to miłość objawiona w rzeczach małych. To matka i ojciec z miłością
i dobrocią pochyleni nad dzieckiem od poczęcia, czasami aż do trumny. Świętość to troska o dobry posiłek,
to codzienna posługa w kuchni, to uśmiech życzliwości i dobroci dla sąsiada, to odpowiedzialne obsługiwanie klientów w sklepie, to dobroć w biurze, w szkole. Święci nie muszą mieć studiów, nie muszą robić
żadnej kariery, nie muszą posiadać żadnych wielkich talentów, ale jedno muszą posiąść w stopniu doskonałym — kulturę codziennego życia. To ona decyduje o wielkości człowieka, kultura codziennego życia,
kultura słowa, ubierania, dyskusji i rozmowy, modlitwy. Można powiedzieć, że świętość to Boska kultura
bycia, którą tu na ziemi może osiągnąć człowiek. Bo tylko człowiek o Boskiej kulturze bycia, dobroci, miłości, życzliwości może zamieszkać w domu Ojca Niebieskiego. Bez tej kultury nikt nie osiąga szczęścia
wiecznego. Takich świętych nieznanych z imienia, którzy mieszkali wśród nas, dziś wspominamy i takich
winniśmy naśladować wiedząc, że i o naszej wieczności decyduje ewangeliczna kultura naszego bycia. Żyjemy w świecie, w którym brak kultury, a nasze zadanie polega na tym, by promieniować w nim tą kulturą,
której oczekuje od nas Bóg.
Ks. Edward Staniek

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 01.11.2018-02.11.2018r
01 listopad - I Czwartek
Uroczystość Wszystkich Świętych
7.00+ Zenobia Czerniszew
- od siostry Heleny
9.00+ Barbara Nicia w 2 r. śm.
11.00* Msza Św. na Cmentarzu
8.00* Cementownia
17.00* Msza Św. oktawalna za zmarłych
02 listopad - I Piątek
Dzień Zaduszny
7.00+ Wit, Marianna i Henryk Piątek;
+ Stanisław Pilarczyk
7.00+ Za zmarłych z Koła
Różańcowego w Ogrodzieńcu
9.00+ Za zmarłych
z III - Zakonu Św. Franciszka
17.00* Msza św. oktawalna i
ZBIOROWA za zm.

WYPOMINKI

Można zgłaszać wypominki za zm. roczne
i półroczne na określoną godzinę
w Niedzielę.
Również ci zmarli wypomniani
w Niedzielę są polecani przez cały rok
Miłosierdziu Bożemu
w piątkowych Mszach św. zbiorowych
o godz. 17.00
/w sezonie letnim o godz. 18.00/
Msze św. oktawalne za zmarłych są
połączone z Koronką do Miłosierdzia
Bożego, od 01.11.- 08.11.2018r.
w Kościele o godz. 17.00
Przypominamy że, Pismo Św. głosi, iż:
"słuszną i zbawienną rzeczą jest,
modlić się za zmarłych,
aby od win zostali wybawieni".

