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Ewangelia (Mt 22, 34-40)
Największe przykazanie
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem,
a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu,
które przykazanie w Prawie jest największe?»
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie
samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».
———————————————————————————————————————
Jaką wartość ma modlitwa na Mszy św. gregoriańskiej, czy jest ona ważniejsza od tradycyjnej
zwykłej Mszy św.? Dlaczego mówi się, że tzw. gregorianka jest bardzo ważną i skuteczną modlitwą
w intencji dusz naszych bliskich?
Każda modlitwa za naszych bliskich jest bardzo cenna.
Jednak nasza modlitwa na Mszy św. nabiera szczególnej
mocy, ponieważ jest włączona w ofiarę Jezusa Chrystusa. Nasze prośby i modlitwy zanoszone do Pana Boga
jeszcze bardziej można „wzmocnić”, zamawiając tzw.
Mszę św. gregoriańską. Jest to 30-dniowy, nieprzerwany
łańcuch eucharystycznej modlitwy w intencji jednego
zmarłego. Dlatego gregorianka ma szczególną moc.
Można ją porównać do zwykłego wołania lub proszenia
o coś. Wprawdzie jednorazowe wołanie przynosi jakiś
skutek, ale wołanie ciągłe i bezustanne przez 30 dni
może przynieść skutek jeszcze większy. Przez nasze
„modlitewne natręctwo” możemy więcej wyprosić. Można
powiedzieć, że w Mszach św. gregoriańskich nasze
modlitwy są natrętne, a w nich permanentnie upominamy
się u Boga o duszę zmarłego. Te Msze św. są skuteczne,
ponieważ według tradycji pomagają zmarłemu szybciej
wyjść z czyśćca. Podczas gregorianki wierni natarczywie
modlą się do Boga w intencji jednej duszy. Jednak Pan
Bóg nigdy nie znudzi się naszą natarczywością. W Ewangeliach Chrystus mówi, że bardzo prosi nas o modlitwę.
Paradoksalnie Pan Bóg prosi nas, abyśmy modlili się do
Niego, prosząc w różnych intencjach. To jest taka Boża
pedagogika. Ta nasza modlitwa Jemu nie jest potrzebna.

Nie przysparza Mu sławy, chwały i splendoru. On prosi o nią z miłości do nas. Wie, że modlitwa jest nam potrzebna i czyni to dla naszego dobra. To jest Jego sposób na realizację
Bożej Miłości. Pan Bóg nie chce nas rozpuszczać darmowymi prezentami. On chce, abyśmy
trochę na swoje zbawienie zasłużyli. Dlatego ta modlitwa za zmarłych jest także nam
potrzebna.
Msze św. gregoriańskie są bardzo stare i wywodzą swoją nazwę od imienia papieża
Grzegorza Wielkiego, który żył w VI w. Istnieją także szczegółowe regulacje kościelne
dotyczące Mszy św. gregoriańskich. Określają one liczbę Mszy św. na trzydzieści, odprawianych codziennie w trybie ciągłym. Ponadto określa się jednoznacznie, że Msze św. gregoriańskie mogą być odprawiane za jednego tylko zmarłego, nigdy zaś zbiorowo za kilku zmarłych.Mylne jest przekonanie, że Msze św. gregoriańskie można odprawiać tylko w listopadzie. One mogą być sprawowane przez cały rok. Inną skuteczną formą modlitwy za zmarłych są wypominki, które składa się wieczorem we Wszystkich Świętych albo w Zaduszki.
One także mają większą wartość od modlitwy indywidualnej. Wprawdzie mogę się za zmarłych modlić indywidualnie, ale od modlitwy jednej osoby większą siłę ma modlitwa całej
wspólnoty. Dzięki wypominkom swoją indywidualną modlitwę w intencji zmarłych mogę
wzmocnić, ofiarowując ją całemu Kościołowi.
——————————————————————————————————————
Każdego roku pierwszego
i drugiego listopada spotykamy się
przy grobach bliskich. Zatrzymujemy się, aby ich wspominać, aby
oddać hołd swoją obecnością
przez ten ułamek czasu, choć na
chwilę zadumać się, zastanowić
nad życiem i jego przemijaniem.
Niewątpliwie jest to dla nas dzień
pełen refleksji i przemyśleń,
na które nie mamy czasu na co
dzień. Wspominamy wszystkich
tych, którzy odeszli i nie ma ich już
z nami. Przypominamy sobie ich
uśmiech, zabawne historie, które
uwielbiali opowiadać. Smutek miesza się z radością wspomnień. Zbieramy się przy grobach
tych, za którymi tak bardzo tęsknimy. Przypominamy sobie, jak wiele dla nas zrobili i żałujemy, jak mało my zrobiliśmy dla nich. To czas refleksji, ale może także przebaczenia. Sobie
i innym. Żywym i zmarłym. Tym, którzy wciąż są z nami i tym, którzy odeszli. Warto pomyśleć, jak kruche jest życie i jak wiele zawdzięczamy ludziom, którym zapalamy świeczki
na grobach. Wspominanie krzywd niczego już nie zmieni, wybaczenie sprawi, że sami staniemy się lepsi. Byśmy mogli przypomnieć sobie, jak kruche jest życie i jak bardzo nieważne
są te drobiazgi, którymi wciąż się zajmujemy. Jak bardzo jest to dla nas ważne święto mogą
świadczyć wielodniowe przygotowania. Sprzątanie grobów, kupowanie zniczy czy kwiatów.
Jednak w ferworze tych przygotowań wpadamy w tzw. „gorączkę przedświąteczną”, tak
dobrze znaną nam z grudniowych dni. Niestety niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego,
jak łatwo w ten dzień przejść ze świata zadumy w świat bylejakości. Potem okazuje się,
że odwiedziliśmy kilka cmentarzy, zapaliliśmy kilkanaście/dziesiąt zniczów – jako wyraz naszej pamięci i światła Chrystusa; postawiliśmy kwiaty – symbol naszej miłości i przemijania.
Owszem, wydaje się nam, że to wiele. Uspokoiliśmy nasze sumienie, wypełniliśmy obowiązkową tradycję. Ale ilu z nas w tym dniu nie będzie wcale uczestniczyć we Mszy św., chociaż
jest obowiązek. I wtedy warto siebie zapytać: po co to wszystko skoro nie potrafię ofiarować
zmarłym tego, co najcenniejsze i czego najbardziej potrzebują – modlitwy. Czy ja kiedyś,

po śmierci, nie będę oczekiwał od bliskich
modlitwy, która jest ogromną pomocą; Mszy
św. i odpustu, które są największą łaską dla
zmarłych. Zanim pierwszego listopada wybierzemy się na cmentarz, powinniśmy pomyśleć
w jakim celu tam idziemy: czy aby mieć (ten
najmodniejszy grób, najładniejszy znicz, czy
kwiat, a może święty spokój), czy być
(przeżywać duchowo ten dzień, modlitewnie)?
…………………
=================================
UŚMIECH TYGODNIA

i w zakrystii. Prosimy podać nazwę ulicy,
by móc modlić się w poszczególne dni ulicami.
Za złożone ofiary serdecznie dziękujemy!
5. Msza św. i katecheza dla Rodziców dzieci
przygotowujących się do spowiedzi i Komunii
Świętej w środę 28 października o godz.
18.00.
6. W związku ze zbliżającą się Uroczystością
Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym
prosimy wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny
grobów swoich bliskich na całą oktawę uroczystości. Wobec ograniczeń sanitarnych dotyczących liczby osób mogących uczestniczyć
w zgromadzeniach publicznych, nie będzie
1 listopada Mszy św. na cmentarzu.

Kardynał Micara spóźniwszy się kiedyś
na audiencję u Jana XXIII tłumaczył się tym,
że z górą kwadrans musiał szukać miejsca
na zaparkowanie samochodu. Okazało się, że
papież ma zrozumienie dla tego typu kłopotów,
bo powiedział dobrotliwie:
7. W piątek 30 i w sobotę 31 października
- To odwieczny problem. Noe musiał szukać o godz. 15.00 na cmentarzu będzie możliwość
czterdzieści dni, zanim znalazł miejsce dla arki. poświęcenia nowych nagrobków.
==================================

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

1.Nabożeństwa różańcowe codziennie o godz.
17.30. Serdecznie zapraszamy. Nabożeństwa
w poszczególne dni poprowadzą: poniedziałek
Róża św. Teresy od Dzieciatka Jezus, wtorek
Róża św. Anny, środa Róża św. Barbary,
czwartek Róża św. Elżbiety, piątek Róża
św. Antoniego.

8. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych w różnych potrzebach naszego życia,
o rozwiązanie trudnych spraw, z okazji imienin,
urodzin, jubileuszy i za bliskich zmarłych.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej,
Gościa Niedzielnego i Gazetki Parafialnej.
10. Przypominamy, że w kościele, mamy obowiązek zakrywania ust i nosa, zachowujemy
dystans między sobą, zalecane jest udzielanie
Komunii św. na rękę.

2. Nabożeństwo różańcowe dla dzieci od po- Za każdą ofiarę, wszelką pomoc, życzliwość i dar modlitwy składamy serdeczne
niedziałku do piątku o godz. 17.00.
Bóg zapłać! Solenizantom i Jubilatom skła3. Zapałka nie ogrzeje – pomóż ogrzać się damy najserdeczniejsze życzenia i zapewubogim. CARITAS Parafialna dzisiaj przed niamy o modlitewnej pamięci. Parafianom
kościołem oraz w Uroczystość Wszystkich i Gościom życzymy pięknych i błogosławioŚwiętych na cmentarzu prowadzić będzie kwe- nych dni w nowym tygodniu.
stę na zakup opału dla najbardziej potrzebująks. Tomasz Jaskółka — proboszcz
cych. Jako podziękowanie otrzymamy opakoks. Przemysław Gracek — wikariusz
wanie zapałek. Bóg zapłać!
=================================
W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI
4. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych
DO
WIECZNOŚCI:
oraz Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych. W najbliższych dniach otrzymamy
† Irena HACZKOWSKA
kopertę z kartką na wypominki. Za zmarłych
z naszych rodzin będziemy modlić się przez
Wieczny odpoczynek racz JEJ
cały listopad. Wypominki składamy na tacę
dać Panie…

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH
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08.00

†† Jadwiga (46 r. śm), Anna, Marian,
Andrzej BOGUCCY

12.00

W 40 rocznicę sakramentu małżeństwa
Haliny i Stanisława

18.00

† Ireneusz MARCINIAK (3 r. śm) i
†† z rodziny KRAWIEC i LEŚNICZEK
PONIEDZIAŁEK 26.10.2020

18.00

† Bogusław (25r. śm.), † Marek JADWIŻYC, †† z rodziny JADWIŻYC

Dziękczynna w 4 urodziny
wnuka Michała o opiekę
Anioła Stróża

09:15
POMIERZYN

†† Wojciech, Józefa GAŁKOWSCY, † Adam GLIWIŃSKI

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

10:30
GIŻYNO

ŚRODA 28.10.2020
18.00

W intencji próśb i podziękowań
do MB Nieustającej Pomocy

18.00

Dziękczynna z okazji 85 rocznicy urodzin Anny, z prośbą o Boże błogosł.
CZWARTEK 29.10.2020

18.00

†† Zofia, Mieczysław BORUTA, † Józefa CŁAPIREK
PIĄTEK 30.10.2020

18.00

† Józef TRUNK (intencja od Krystyny
i Józefa Martensów z rodziną)
SOBOTA 31.10.2020

18.00
18.00

† Mieczysław (14 r. śm), † Genowefa
(1r. śm.) SZPURA, †† z rodziny

14:00
SUCHOWO

BIAŁY ZDRÓJ
CZWARTEK
16.30
29.10.2020

††
Józefa,
KOWALCZYK

Stanisław

†† Maria, Irena, Barbara,
Tadeusz, †† z rodziny
JANICKICH
† Barbara RUŚKIEWICZ
Dziękczynno—błagalna za
Agnieszkę i Zenona Zubek
w rocznice ślubu
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01.11.2020
SOBOTA
31.10.2020
16:30
POŹRZADŁO
09:15
DĘBSKO

09:15
POMIERZYN

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

INTENCJA WOLNA
† Józef DZIERZGWA
† Anna BARTCZAK
† Bolesław ŻABICKI (5r.
śm) i † Irena ŻABICKA

† Mieczysław JASIULEWICZ (30 r. śm.)
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
01.11.2020

08.00

INTENCJA ZAJĘTA

09:15
DĘBSKO

† Jan PRZYGIĘDA (16 r. śm.)
WTOREK 27.10.2020

18.00

SOBOTA
24.10.2020
16:30
POŹRZADŁO

10:30
GIŻYNO

INTENCJA WOLNA

14:00
SUCHOWO

INTENCJA WOLNA

†† Stefan, Jan, Stefania KRYSTOPIK

12.00

Za zmarłych

18.00

† ks. Paweł RUSAK
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