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DZIEŃ ZADUSZNY

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W miniony piątek zakończyliśmy nabożeństwa październikowe. Dziękujemy tym wszystkim,
którzy gorliwie na Różaniec uczęszczali, a zwłaszcza dzieciom, z których ok. 24 nigdy nie
opuściło Różańca, a kolejne 25 było prawie zawsze. Otrzymały za to różne nagrody.
Dziękujemy także rodzicom i babciom, które dzieci przyprowadzały, a także paniom z Legionu
Maryi, które przez cały miesiąc pełniły dyżury, aby rozdawać dzieciom specjalne wyklejanki
oraz pomagały przygotować nagrody.
2. Rozpoczynamy natomiast miesiąc listopad – miesiąc szczególnie poświęcony pamięci o
zmarłych. Wprawdzie w każdym czasie powinniśmy o nich pamiętać, ale w tym miesiącu
kładziemy szczególny nacisk na modlitwę w intencji zmarłych – szczególnie za naszych
bliskich, ale także za te dusze w czyśćcu cierpiące, o których inni zapomnieli i nie mają znikąd
nadziei. W naszym kościele codziennie będziemy się modlić za zmarłych, czytając wypominki
o godz. 17.30, połączone z Koronką do Bożego Miłosierdzia. Natomiast po mszy św.
wieczornej odmówimy w intencji zmarłych Różaniec. Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył
wypominek, to przy wyjściu z kościoła są karteczki, które można od razu wypisać. Trochę się
niepokoimy, że w tym roku złożono mało kartek z wypominkami – nawet mniej niż tamtego
roku. Zapewne jeszcze wielu zapomniało albo co gorsza nie wierzy, że to jest tak bardzo ważne.
Zmarli naprawdę z utęsknieniem czekają na te dni modlitwy. To jest jedyna dla nich nadzieja
wybawienia z czyśćca – i dziękujmy Bogu, że daje nam taką możliwość pomagania zmarłym –
więc pomagajmy. Uczmy także swoje dzieci, że należy się modlić za zmarłych – bo jeżeli dzieci
nie będą widzieć, że mama i tata modlą się za zmarłą babcię, wujka czy ciocię, to i one nigdy
się nie pomodlą za swoich rodziców – czyli za was. Tej troski i wrażliwości też trzeba się
uczyć. Można to pozytywnie zauważyć w niektórych regionach Polski (np. na południu) gdzie
właściwie cały rok pamięta się o zamawianiu mszy św. przy różnych okazjach, a ta troska o
zmarłych przechodzi niejako z ojca na syna – bo widać to w zaangażowaniu także młodzieży.
Przy okazji pogrzebu zamawianych jest tam od razu kilkadziesiąt, a nawet do stu Mszy św.,
przez różne osoby spośród rodziny czy znajomych – tylko pozazdrościć takiemu zmarłemu (bo
u nas zaledwie jedna lub dwie msze – choć jest coraz lepiej i pojawiają się także gregorianki –
więc idzie ku dobremu, ale ciągle musimy się uwrażliwiać na ten obowiązek modlitwy za
zmarłych. Wieńce i kwiaty składane na grobie są ładne i miłe, ale nie pomogą zmarłemu. Tylko
modlitwa, Msza św., post i odpusty. Zachęcamy więc do modlitwy i przychodzenia na
nabożeństwa. Co prawda w nabożeństwie wspominkowym nigdy nie wiadomo dokładnie, w
którym dniu będzie odczytywana wasza kartka z wypominkami, ale to nie jest takie istotne, bo
zawsze modlimy się za wszystkich, którzy zostali zapisani, bez względu na to, kiedy zostali
odczytani. Każda karta jest odczytana mniej więcej 2 lub 3 razy w tygodniu – ale zawsze
modlimy się za wszystkich – czyli jedni drugich wspomagają w modlitwie - i tak powinno być.
To ogłoszenie przypomina może bardziej kazanie, ale myślę, że musimy sobie o tym
przypominać i zachęcać – przynajmniej raz w roku, a dziś jest dzień szczególny. Robię to dla
dobra dusz w czyśćcu cierpiących, bo gdy czyta się i słyszy z różnych objawień jak te dusze
bardzo cierpią, ogromne męki cierpią za różne swoje winy, a jedynym ratunkiem teraz są nasze
modlitwy i posty, to trzeba by być ogromnie nieczułym, żeby im nie pomóc – tym bardziej, że
cierpią może nasi najbliżsi (mama, tata, przyjaciel) – tego nie wiemy, ale lepiej się pomodlić.
Jeżeli nasi bliscy są już zbawieni, to nasze modlitwy przejdą na innych, najbardziej
potrzebujących – żadna modlitwa się nie zmarnuje. Warto pomóc – bo oni się nam też
odwdzięczą, jak się dostaną do nieba.

Przypomnę jeszcze, że dzisiaj i do 8 listopada można zyskać odpust zupełny dla
zmarłych.
3. W tym tygodniu przypadnie pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek wieczorna
adoracja Najświętszego Sakramentu. W piątek odwiedzimy chorych. W środę natomiast grupa
modlitewna Matki Bożej Skalnej z Kalabrii zaprasza na specjalne nabożeństwo.
4. Mimo iż dzisiaj jest I niedziela miesiąca zmiana Tajemnic różańcowych będzie dopiero za
tydzień.
5. Klub Dyskusyjny i jego założyciel Stanisław Brzozowski zaprasza dzisiaj na kolejne spotkanie
o g. 19.00. Tym razem gościem specjalnym będzie pan Stanisław Michalkiewicz, pisarz i
wykładowca, z referatem pt: "Etyka w ekonomii, a światowy kryzys gospodarczy”.
6. W następna niedzielę Caritas ogłasza dodatkową składka do puszki na akcję pod nazwą „Pomoc
Kościołowi w Potrzebie”.

7. Dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym miesiącu październiku wsparli budowę
naszego kościoła. Zebraliśmy łącznie 4170 zł. Dziękujemy także za dzisiejsze ofiary.
8. Dziękujemy za piękne kwiaty ofiarowane do kościoła na Wszystkich Świętych przez
rodzinę Ćwikła i Mydlarz z kwiaciarni przy ul. Gen. Ducha.
9. Ponieważ robi sie zimno, od jutra nabożeństwa w dni powszednie będą odprawiane w
bocznej kaplicy, którą łatwiej jest ogrzać. Prosimy zatem wchodzić do kościoła
bocznymi drzwiami.
10. Życzymy wam miłej niedzieli, a za chwilę Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą
poświęcamy w intencji zmarłych.

