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10.00-12.00 i 15.00-18.00. 

Kancelaria	para�ialna

799-868-141
TELEFON DYŻURNY

(58) 558-33-93 Plac NMP 1, 80-384 Gdańsk
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Ogłoszenia dzuszpasterskie

I	czytanie

Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi 
Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. S�wiat 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.

Apokalipsa św. Jana (Ap 7, 2-4. 9-14)

II	czytanie

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".

Ewangelia

1 list św. Jana (1 J 3, 1-3)

Ewangelia wg. św. Mateusza (Mt 5,1-12a)
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 

4.	Decyzją Papieża Franciszka przez cały miesiąc listopad można codziennie uzyskać odpust	

zupełny i o�iarować za zmarłych w czyśćcu cierpiących. Aby uzyskać odpust należy: wykluczyć 

wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego oraz wypełnić 

następujące warunki: spowiedź sakramentalna (stan łaski uświęcającej), przyjęcie Komunii 

S�więtej, odmówienie modlitwy w intencjach Ojca S�więtego, wykonanie czynności obdarzone 

odpustem /	modlitwa	za	zmarłych/.

7.	W tym tygodniu przypadają dni	eucharystyczne:

-	1	czwartek	miesiąca	Godzina	Święta	o godz.18.00

-	1	piątek	m-ca – spowiedź podczas każdej Mszy św. oraz od 16:30, Msza św. o NSPJ 7.30, 

17.00, 18.30.

2.	 Kartki z wypominkami można składać w zakrystii i w biurze para�ialnym. Różaniec	

z	wypominkami	za	zmarłych będziemy odmawiać od 1 listopada codziennie o godz. 18:00. 

3.	 W poniedziałek będziemy obchodzić wspomnienie	 Wszystkich	 Wiernych	 Zmarłych 

(Dzień Zaduszny). Msze św. zostaną odprawione o godz. 6:30, 7:00, 7:30, 9:00, 17:00 i 18:30. O 

9:00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłych księży proboszczów, kapłanów, sióstr 

zakonnych, budowniczych kościoła i zmarłych para�ian. 

8.	Od przyszłej niedzieli (08.11) niedzielna	Msza	św.	o	6:30 będzie odprawiana w dolnym 

kościele.

-	1	sobota	m-ca – Msza św. wotywna o NSNMP w sobotę o godz. 7:30.

9:30 ++ Feliks Drewa i rodzice z obojga stron

1.	Dzisiaj obchodzimy Uroczystość	Wszystkich	Świętych.

5.	 Msza św. Wspólnoty Z�ywego Różańca we środę o godz.17.00. Intencja modlitewna na 

listopad: Za zmarłych ze wspólnoty różańcowej, para�ian, z naszych rodzin i w czyśćcu 

cierpiących.

12:30 ++ Jan Stawski w 1. rocznicę śmierci, zmarli z rodziny z obojga stron

11:00 ++ Łucja, Helena, Jan i zmarli z rodziny Szynszeckich 

6.	W związku z panującą pandemią comiesięczne odwiedziny chorych zostają zawieszone 

decyzją Kurii. Księża udadzą się z Komunią św. tylko na wyraźne zaproszenie ponawiane za 

każdym razem telefonicznie w biurze para�ialnym. 

Andrzej, Stefan 

9. Biuletyn	Para�ialny można nabyć dzisiaj po Mszy św. u ministrantów, w zakrystii oraz 

w sali św. Wojciecha, gdzie także do nabycia prasa katolicka.

10. Zmarli	nasi	para�ianie: Tadeusz Leszczyński l.91, Zbigniew Człapiński l.77, Józef Pawelski 

l.92, Eugeniusz Studziński l.87, Zo�ia Skrzypniak l.77, Franciszek Stencel l,84, Leontyna 

Ostrowska l.87, Halina Kowalczyk l.88, Jadwiga Janczewska l.88, Sylwia Augustyniak l.92.



Słowo na niedzielę

2. 7.

Uroczystość Wszystkich S�więtych pozwala na nowo obrać cel naszej ziemskiej 
wędrówki. Przeżywana bardzo często na cmentarzach, może odwieść od tego, co 
w niej najistotniejsze. Otóż nie żal, ani smutek, nie sentyment, ani zaduma, ale... radość 
chrześcijańska! Ona jest bohaterką dzisiejszej uroczystości. Chrześcijanie od początku 
świętowali to, że ich bracia i siostry znaleźli się u celu – w niebie. Spotykano się przy grobach 
zmarłych, zwłaszcza męczenników, aby radować się z ich „promocji” do życia wiecznego. 
Dodatkowo proszono ich o wstawiennictwo za tymi, co zostali na ziemi.

Dzisiejsze czytanie z Apokalipsy odsłania wielką akcję znakowania świętych Boga. Ich 

obecność na ziemi jest powodem cierpliwości i hamowania procesu zagłady. Symboliczna 

lektura tej księgi mówi nam, że Bóg jest miłosierny i że nie lubuje się w śmierci człowieka. 

Troszczy się o sprawiedliwych, a przez nich ocala ziemię

Niestety gdzieś przy grobach bliskich gubi się pierwotny charakter uroczystości 

Wszystkich S�więtych. Zrozumiały jest żal i smutek po utracie bliskich... choć jednocześnie 

ciężko jest je zrozumieć, kiedy jest się autentycznie wierzącym i oczekującym przyjścia Pana.

 Następnie Apokalipsa ukazuje liturgię niebiańską z jej główną postacią – żyjącym 

barankiem, który był zabity. Jemu kłaniają się wszyscy, którzy tam się znajdują za Jego sprawą. 

To Chrystus, który przeszedł przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie, aby ukazać nam, iż jest 

Panem życia, a śmierć nie ma nad Nim już żadnej władzy.

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".

S�więty Jan w swoim liście zaprasza do poznania Stworzyciela. Ludzi i Boga łączy 

wzajemna wiedza o sobie. I jak potra�imy zrozumieć, że On zna wszystkich i wszystko, to trzeba 

mocniej dodać, że i my mamy możliwość zbliżania się do niego. Nazwa „dzieci Bożych” nie jest, 

bynajmniej, sentymentalną i czułostkową nazwą Bożych pupilków. Dziecko Boże to ktoś równy 

Jego godności, to domownik Boga, to członek Jego rodu (por. Dz 17,28n). Jan pisze, iż już 

jesteśmy dziećmi Bożymi przez chrzest, ale zaraz wspomina, że to tylko przedsionek chwały, w 

której będziemy żyli w pełni. Pełnią chwały jest bycie jak Bóg – jak Boży Syn. Korzystał z tej 

nauki św. Ireneusz z Lyonu, uczeń św. Polikarpa, ucznia św. Jana Apostoła. Ireneusz wspomina, 

iż szczytem możliwości człowieka jest oglądanie Boga (AH, IV 20,7). Możliwe jest ono wtedy, 

gdy człowiek zostanie wzniesiony na Jego poziom. Do owego szczytu zmierzamy w ciągłym 

rozwoju siebie samych.

Kwintesencją liturgii słowa jest ewangeliczne osiem błogosławieństw. Nie ma 

świętości bez najdoskonalszego wzoru. Oto Jezus, wygłaszając Kazanie	na	górze prezentuje 

samego siebie, a w błogosławieństwach umieszcza swój autoportret. Warto przypomnieć 

sobie, że Ewangelia była spisywana w czasach ucisku i prześladowań. Autorzy umieścili w niej 

wszystkie narzędzia, umożliwiające przeżycie w chwale wszystkich trudów. Jezus, zatem, 

będzie wskazywał na prawdziwie szczęśliwych, kontrastując ich z prześladowcami, a także 

z tymi, którzy się z nimi układają dla doraźnych korzyści kosztem braci.

7:30 ++ Z� ona Irena Michalak zd. Rażniak w 8. rocznicę śmierci, rodzice i rodzeństwo 

z obojga stron

6:30 + Władysława (ona) Kowalik (5)

6:30 ++ Zo�ia Szweda, rodzice i rodzeństwo 

18:30 ++ Michał Durajczyk w 15. rocznicę śmierci i zmarli rodzice

7:00 ++ Tadeusz Niedzielski w 11. rocznicę śmierci, zmarli rodzice z obojga stron

7:30 ++ Zmarli członkowie Róży św. Wincentego a Paulo 

SOBOTA	7.11.2020	PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

18:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla członków i sympatyków Straży 

Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa i jej opiekuna Ks. Piotra

6:30 ++ Rodzice: Marianna i Czesław, i zmarli z rodziny

7:00 + Tadeusz Przeor w 2. rocznicę śmierci

7:00 ++ Stefan, rodzice, dziadkowie z obojga stron, Zbigniew i zmarli z jego rodziny 

6:30 + Władysława (ona) Kowalik (6)

7:00 ++ Feliks i Klara Klein

7:30 O Boże błogosławieństwo dla Ojca św. Franciszka, biskupów, kapłanów – 

szczególnie z naszej para�ii

7:30 ++ Zmarli z rodziny Przewoźnych, Dubisz, Sembereckich

7:30 ++ Urszula, Edward i zmarli z rodziny

7:30 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusowemu za grzechy własne, naszych 

rodzin, Ojczyzny, całego świata i o nawrócenie grzeszników

18:30 ++ Władysława(ona), Franciszek, Jan, Józef 

18:30 ++ Romualda (ona), Czesław, Jarosław

PIĄTEK	6.11.2020	PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

6:30 ++ Aniela w 29. rocznicę śmierci i Jan Waniewscy, Stanisław Szyszko i zmarli 

z rodziny

19:00 + Władysława (ona) Kowalik (7)

9:30 ++ Marian, rodzice, siostra i siostrzeniec i wszyscy zmarli z rodziny i za wszystkie 

dusze w czyśćcu cierpiące 

GÓRNY	KOŚCIÓŁ

DOLNY	KOŚCIÓŁ

11:00 Za para�ian 

8:00 ++ Alfons Szwach w 13. rocznicę śmierci i Kazimiera Szwach 

16:00 ++ Maria, Franciszek, Roman Kwiatek, Leokadia, Władysław, Kazimierz Zdunek 

NIEDZIELA	8.11.2020	DZIEN�  SOLIDARNOS�CI Z KOS�CIOŁEM PRZES�LADOWANYM

18:30 Za Ojca św. Franciszka, naszą Ojczyznę, Radio Maryja, TV Trwam i założyciela 

o. Tadeusza Rydzyka

12:30 ++ Stanisława (ona) Małysz w 5. rocznicę śmierci i zmarli z rodzin Małyszów 

i Pan�ilów

8:00 ++ Ignacy, Bronisława(ona), Kazimierz, Joanna, Stefania, Roman, Ewa, Stefan, 

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Matemblewo

Ogłoszenia dzuszpasterskie

Cudowna Matemblewska Pani!
Tyś największą po Bogu naszą pociechą.

Zbliżamy się do Ciebie z całą naszą ufnością,
jak dzieci do Matki przychodzimy do Ciebie,

korzymy się przed Tobą, błagając o pomoc Maryjo!
Tyle cudów zdziałałaś na tym miejscu przez siebie wybranym,

tylu nieszczęśliwych wysłuchałaś i uleczyłaś ich z chorób duszy i ciała,
tylu rodzinom dałaś upragnione dziecko.

Matko Matemblewska!
Bądź siłą dla matek oczekujących potomstwa,

by nie lękały się trudów macierzyństwa.
weź w opiekę nasze rodziny i prowadź je do swego Syna,

który z Ojcem i Duchem S�więtym żyje i króluje
na wieki wieków. Amen.

MODLITWA	DO	MATKI	BOŻEJ	BRZEMIENNEJ



3.6.

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Lourdes

Intencje Mszalne 2-8.11.2020

6:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Bożej dla syna Macieja Pestki w 50. Rocznicę urodzin oraz potrzebne łaski dla 

synowej Martyny i wnuka Michała 

17:00++ Stefania i Bernard Reclaw

7:30 ++ Za zmarłych braci i siostry Zakonu Franciszkańskiego

18:30 ++ Zmarłe członkinie z Róży św. Jana Pawła II i zmarli z ich rodzin

18:30 ++ Józef w 18. rocznicę śmierci, Antonina Gordon, Irena, Helena, Czesław i Urszula 

i zmarli z rodziny Noskowiak Antonina, Tadeusz Józef

7:00 + Wiesława Wołk w miesiąc po pogrzebie

18:30++ Rodzice: Salomea i Mieczysław Graszek oraz krewni z rodziny Adamskich, Graszek i 

Janowskich

6:30 + Władysława (ona) Kowalik (2)

18:30++ Antoni Kołtun w 2. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny

7:00 ++ Zbigniew , rodzice, dziadkowie i rodzeństwo z obojga stron

6:30 + Władysława (ona) Kowalik (3)

7:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Katarzyny w dniu jej urodzin 

i dla całej rodziny

7:30 ++ Roman, Stefania, Joanna, Kazimierz, Bronisława (ona), Ignacym, Stefan, Ewa, 

Andrzej, Stefan

18:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Michała Archanioła, w intencji 

animatora generalnego Ks. Piotra Rusakiewicza, kapłanów z naszej para�ii, rycerzy 

i ich rodzin 

18:30 + Urszula Bączkowska w 12. rocznicę śmierci

WTOREK	3.11.2020

CZWARTEK	5.11.2020	PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

6:30 ++ Rodzice: Leokadia i Józef Kryńscy oraz rodzeństwo: Tadeusz, Stanisława (ona) 

i Jadwiga

7:00 ++ Karol, Anna, Marian, Agnieszka

ŚRODA	4.11.2020	S�WIĘTEGO KAROLA BOROMEUSZA

7:00 ++ Henryk Wąsowski w 12. Rocznicę śmierci i zmarli z rodziny

7:30 ++ Dziadkowie z obojga stron

9:00++ Za zmarłych księży proboszczów, kapłanów, budowniczych kościoła i za zmarłych 

para�ian

7:30 ++ Zygmunt Formella i rodzice z obojga stron

7:00 ++ Waldemar Zarecki w 16. rocznice śmierci i zmarli z rodziny

6:30 ++ Za dusze zmarłych Stanisław, Zbigniew, Regina, Mieczysław, Alicja i rodzice 

z obojga stron

6:30 + Władysława (ona) Kowalik  (4) 

7:00 ++ Rodzice: Stefan i Stefania Czoska, rodzeństwo: Andrzej, Małgorzata, Jerzy, 

Stefania oraz zmarli z rodziny

Zauważamy te postawy w różnych proporcjach we wszystkich świętych Pańskich. Ich 

chcemy naśladować w naszych czasach i według naszego powołania. Radujmy się wraz z nimi, 

że droga ukazana przez Jezusa jest skuteczna, pewna i co najważniejsze dla nas – mocno 

wydeptana!	 	 	 	 	 	 ks.	Krystian	Wilczyński

	 Wspomnienie	 wszystkich	 świętych	 ma	 źródło	 w	 kulcie	 męczenników. 
W rocznicę śmierci, która dla chrześcijan jest dniem narodzin dla nieba, odprawiano na 
grobach męczenników Eucharystię i czytano opisy męczeństwa. Pamięć o tych, którzy krwią 
potwierdzili swoją wiarę, była w pierwszych gminach chrześcijańskich pieczołowicie 
przechowywana. Każda z lokalnych wspólnot posiadała spis swoich męczenników, którzy 
przez sam fakt męczeństwa stawali się bliskimi Chrystusa, dlatego ich wstawiennictwo 
nabierało szczególnej mocy. Stopniowo do tych list dopisywano imiona nie tylko 
męczenników, ale też innych osób odznaczających się szczególną świętością. Pierwszym 
świętym spoza grona męczenników był zmarły w 397 r. biskup Marcin z Tours.

 Znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych świętych Kościół katolicki 

uroczyście wspomina 1 listopada. Uroczystość Wszystkich S�więtych winna być jednym 

z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan. 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.

	 Dzień	1	listopada	przypomina	prawdę	o	powszechnym	powołaniu	do	świętości. 
Wskazuje na hojność Pana Boga i pogłębia nadzieję, że wszelkie rozstanie nie jest ostateczne, 
bo wszyscy są zaproszeni do domu Ojca. Razem jednak Dzień Wszystkich S�więtych i Dzień 
Zaduszny 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 o�iarę, ciągła wymiana dóbr duchowych. W tej 
łączności (komunii) wyraża się świętych obcowanie.

Oto błogosławionymi, a więc świętymi, są: ubodzy w duchu – szukający pomocy 

u Boga; smucący się – nie mający doczesnego powodu do radości; cisi – wiedzący, że ich głos nie 

przemoże krzyku wrogów; łaknący i pragnący sprawiedliwości – zewnętrznie przyjmujący 

ucisk, ale wolni w sercu; miłosierni – których stać na pomoc, pomimo ryzyka; czystego serca – 

którzy są nadzieją i przyszłością wolnego świata; wprowadzający pokój – w codzienności, 

między sobą, a nie czekający aż „struktury” czymś się zajmą; cierpiący prześladowania – czyli 

niepasujący do tego świata, będący dla niego jakby ciałem obcym; wreszcie szkalowani 

i prześladowani z powodu Chrystusa – wskazujący Zbawiciela i prostą drogę nawrócenia, 

ale i świadkowie prawdy o Jezusie, czasem w sposób męczeński. Oto święci! Wpatrzeni 

w Chrystusa i naśladujący Go we wszystkim, doskonale upodobnieni do Zbawiciela, który 

dzielił ich los i sam najpierw przeszedł drogę ośmiu błogosławieństw.

Początki	święta	sięgają	IV	w.	W	Antiochii	czczono	wtedy	wielu	bezimiennych	

Uroczystość Wszystkich S�więtych nie jest - wbrew spotykanym niekiedy opiniom - 
"S�więtem Zmarłych" ale przypomina wszystkim wiernym o ich powołaniu do świętości. 
W odróżnieniu od tej uroczystości, następnego dnia - 2 listopada - wspomina się wszystkich 
wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do 
chwały nieba.

Uroczystość Wszystkich Świętych 

Uroczystość Wszystkich Świętych



4. 5.

Listopadowa data była już znana w Irlandii oraz Anglii a od VIII w. rozprzestrzeniło się 
w całej Europie. Po ostatniej reformie liturgii teologowie podkreślają, że "uroczystość 
obejmuje nie tylko świętych kanonizowanych, ale wszystkich zmarłych, którzy osiągnęli 
doskonałość, a zatem także zmarłych krewnych i przyjaciół".

 Odpusty w Kościele katolickim mają wielowiekową tradycję. Szczegółowe informacje 
na temat odpustów możemy uzyskać w dokumencie Penitencjarii Apostolskiej Enchiridion	
indulgentiarum z 2004 r. Wykaz wszystkich odpustów można znaleźć również w Internecie.

Odpust jest częściowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary za grzechy w 

części lub całości. Aby można było uzyskać odpust, powinno się mieć przynajmniej ogólną 

intencję zyskania odpustu oraz wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane 

czynności.

https://deon.pl/wiara/duchowosc/1-listopada-uroczystosc-wszystkich-swietych,187683

W najbliższym czasie możemy zyskać następujące odpusty zupełne (jeśli zabraknie 

pełnej dyspozycji lub nie zostaną wypełnione trzy wyliczone wyżej warunki - odpusty	

cząstkowe): 

Do uzyskania odpustu	zupełnego, oprócz wykluczenia przywiązania do wszelkiego 

grzechu nawet lekkiego i wykonania dzieła obdarzonego odpustem, wymagane są trzy 

warunki: 1) spowiedź sakramentalna, 2) Komunia eucharystyczna, 3) modlitwa w intencjach 

Ojca S�więtego.Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych. 

Natomiast po jednej Komunii eucharystycznej i po jednej modlitwie w intencjach Ojca 

S�więtego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny. Te trzy warunki można spełnić wiele dni 

przed lub po wypełnieniu czynu odpustowego. Wypada jednak, by Komunia eucharystyczna 

i modlitwa w intencjach Ojca S�więtego spełnione były w dniu odpustu. Modlitwą w intencjach 

Ojca S�więtego może być recytacja modlitwy Ojcze	nasz i Zdrowaś Maryjo lub jakakolwiek inna 

modlitwa, zgodnie z własną pobożnością. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w 

ciągu dnia. Drugi raz można uzyskać odpust zupełny tego samego dnia tylko w godzinę śmierci.

	 Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co 

do winy w  Sakramencie Pokuty, którego dostępuje wierny odpowiednio usposobiony i pod 

pewnymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który rozdaje je i prawomocnie przydziela 

ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. Kto więc uzyska odpust zupełny dla siebie - uniknie kar 

czyścowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych na sposób wstawiennictwa - ratuje dusze 

z czyśćca.

męczenników, których wspominano w niedzielę po Zesłaniu Ducha S�więtego. W Rzymie w VII 
wieku papież Bonifacy IV poświecił dawny Panteon i uczynił go kościołem ku czci Bogurodzicy 
oraz wszystkich Męczenników. Polecił przy tej okazji umieścić tam kamienie przywiezione 
z katakumb chrześcijańskich męczenników. Historycy przekazują, iż przywieziono wtedy aż 
28 pełnych wozów. Z rocznicą tych wydarzeń związane było rzymskie święto Wszystkich 
S�więtych. Czczono wtedy jedynie Maryję i męczenników. W późniejszych wiekach dołączono 
kult "wszystkich doskonałych Sprawiedliwych". Obchody przeniesiono z 13 maja na 1 
listopada. Powodem były prawdopodobnie trudności z wyżywieniem rzesz pielgrzymów 
przybywających do Rzymu na wiosnę.

a) Za nawiedzenie kościoła lub kaplicy w dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych 

(2 listopada). Nawiedzając kościół lub kaplicę należy tam odmówić pobożnie modlitwę Ojcze	

nasz i Wierzę. Odpust ten można o�iarować tylko za zmarłych;

b)  Za pobożne nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 listopada połączone z modlitwą choćby 

myślą za zmarłych. Odpust ten można o�iarować tylko za zmarłych.

1	listopada	–	to	Uroczystość	Wszystkich	Świętych;

Uwaga.	W tym roku Penitencjaria Apostolska wydała dekret (z dnia 22.10.2020 r.), iż ze 

względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19 odpusty zupełne za zmarłych 

można uzyskiwać przez cały	listopad. Zatem możliwość zyskania odpustu zupełnego dla osób 

odwiedzających cmentarz oraz modlących się za zmarłych choćby w myślach zostaje 

przedłużony do końca listopada. Te dni mogą być dowolnie wybrane przez wiernych, mogą być 

również od siebie oddzielone.

2	listopada	–	to	Wspomnienie	Wszystkich	Wiernych	Zmarłych	(Zaduszki).

oprac.	ks.	Marcin	Gałczyński

PONIEDZIAŁEK	2.11.2020	WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

6:30 + Władysława (ona) Kowalik (1)

Na koniec przypomnijmy:

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić 

domu, np. ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, 

będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy 

pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do 

jakiegokolwiek grzechu i mają intencję - kiedy to tylko będzie możliwe - spełnić trzy zwyczajne 

warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca 

S�więtego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za 

zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (np. Jutrznię i Nieszpory z 

o�icjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne 

modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów 

Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez o�iarowanie 

Bogu swoich cierpień.

 Warto więc przyjmować w tych dniach Komunię S�więtą w intencji zmarłych (jeden 

odpust - za jedną zmarłą osobę). O�iarujmy za zmarłych odpusty, żeby i po naszej śmierci „ktoś” 

za nas się modlił.

6:30 ++ Marta i Hipolit Piwkowscy

7:30++ Za zmarłych podopiecznych Zgromadzenia Sióstr Sera�itek

7:00++ Zmarli z rodziny Lemańczyków, Grzybowskich,Czapiewskich, Dąbrowskich, 

Namiotków i Puniszków

7:30++ Stefania i Jan oraz zmarli z rodziny Koźlica i Sadeckich

7:00 ++ W intencji zmarłych rodziców, dziadków, zmarłych z rodziny Kończal i Kosickich 

o łaskę przebaczenia i wieczne zbawienie

Kilka słów o odpustach

Intencje Mszalne 2-8.11.2020
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