
Święci często są nam bardziej potrzebni, niż przypuszcza-
my! „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem 
a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup 
za wszystkich” (1 Tm 2, 5-6). To właśnie z powodu tych słów św. Paw-
ła nasi bracia protestanci nie chcą słyszeć o tym, że święci modlą się 
za  nas w  niebie. Jezus jest „jedynym pośrednikiem”, jakiego mamy 
u Ojca. „Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, 
niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższo-
nego ponad niebiosa” (Hbr 7, 26). Cała Biblia głosi jednak, że  Bóg 
bierze pod uwagę najmniejsze nawet błaganie, jakie kierują ku Niemu 
Jego dzieci (Ps 31, 23; Łk 11, 9). To dlatego apostoł nie waha się prosić 
wiernych o modlitwę za inne wspólnoty i za siebie samego (Ef 6, 18-
20; Kol 4, 3-4). A w niebie anioł zanosi przed oblicze Boga „modlitwy 
wszystkich świętych” (Ap 8, 3). Oczywiście, chrześcijanie nie zapomi-
nają nigdy o tym, że to przez Chrystusa i w Chrystusie ich modlitwy 
mają jakąkolwiek wartość. Jak jednak ukazać nam owocność modlitwy 
wszystkich tych, którzy są już w raju, jeśli nie możemy mówić o „zasłu-
gach” ich modlitwy, jak wówczas, gdy żyli na ziemi?

Święci – przykłady dla wszystkich chrześcijan. Trzeba stwierdzić 
na początku, że Bóg z pewnością docenia pokorę i zaufanie, z którymi 
zwracamy się do naszych starszych braci. Być może to właśnie jeden 
z powodów, dla których w czasie egzorcyzmu objawia On swoją moc 
dopiero wtedy, gdy kapłan i ci, którzy mu towarzyszą, zwracają się wy-

trwale z błaganiem do świętych i aniołów, prosząc o ich pośrednictwo 
i pomoc dla nieszczęśnika sponiewieranego przez demona. Ponadto, 
prosząc o wstawiennictwo świętych, siłą rzeczy wznosimy nasz wzrok 
ku górze i nie możemy nie podziwiać ich hojności i miłości do Pana. 
A On jest szczęśliwy, widząc, że zamiast im zazdrościć, cieszymy się 
ich świętością. Gdy o nich myślimy, pojawia się w nas chęć, by stać się 
podobnymi do nich. Wzrasta miłość w naszych biednych, grzesznych 
sercach i choćby z tego powodu trochę bardziej „zasługujemy”, by zo-
stać wysłuchanymi, choć dary Pana zawsze są całkowicie za darmo.

Możemy przyczynić się do ewentualnej beatyfikacji lub kano-
nizacji. Pojawia się w nas również wielka pokora, ponieważ zdajemy 
sobie sprawę z ogromu drogi, jaką musimy jeszcze pokonać, by do nich 
dołączyć – a to kolejne zwycięstwo nad naszą pychą. To również zwy-
cięstwo nad naszym zniechęceniem, ponieważ Duch tchnie nam do 
ucha: „Ty też jesteś do tego zdolny!”. I w końcu, odprawiając nowen-
nę modlitewną, by prosić o uzdrowienie za wstawiennictwem osoby 
zmarłej „w opinii świętości”, stwarzamy okazję do tego, by Kościół mógł 
doprowadzić do beatyfikacji lub kanonizacji tej osoby, w przypadku, 
gdyby uzdrowienie nastąpiło na skutek naszej nowenny. Wszystko to, 
mając w pamięci, że Bóg zawsze wysłuchuje najpokorniejszych mo-
dlitw swoich dzieci, jednak odpowiada na nie zgodnie ze swoim kalen-
darzem, który znacznie różni się od naszego!

Źródło: https://pl.aleteia.org/
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Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: Uroczystość Wszystkich 
Świętych, wtorek: wsp. wszystkich wiernych zmarłych (Dzień 
Zaduszny), czwartek: wsp. św. Karola Boromeusza.

2. W  Uroczystość Wszystkich Świętych można zyskać odpust 
zupełny i ofiarować za zmarłego. Warunkiem koniecznym jest 
wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego, przyjęcie 
Komunii Świętej, odmówienie Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz 
jakiejkolwiek modlitwy wg intencji Ojca Świętego. Również od-
pust zupełny związany z dniem 2 II – wspomnieniem wszystkich 
wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę 
lub cmentarz i odmawiają tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga.

3. W Dzień Zaduszny dodatkowa Msza Święta będzie odprawiana 
o godz. 1000. 

4. W  listopadzie będziemy odmawiać Różaniec wypominkowy 
o  godz. 1715 przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. 
Dzisiaj Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 1500. 

5. W tym tygodniu wypada I czwartek i I piątek miesiąca – spowiedź 
od godz. 1630. Po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakra-
mentu do godz. 2000, I sobota miesiąca – od godz. 800 – odwie-
dziny chorych, o godz. 1700 – Nabożeństwo I soboty miesiąca.

6. W związku z prowadzonymi przygotowaniami do remontu na-
szej świątyni, zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie in-
formacyjne, które odbędzie się w najbliższą sobotę, 6 listopada 
o godz. 1840 w kościele.

7. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i mo-
dlitwa do św. Józefa. Zachęcamy do składania próśb do Matki 
Bożej i Św. Józefa w koszyczku na stoliku z gazetami jak również 
poprzez stronę internetową parafii. 

8. Dostępna jest książeczka pt.: ABC pomocy duszom w  czyśćcu 
cierpiącym. Dobrowolna ofiara, złożona do skarbonki przy ksią-
żeczkach przeznaczona będzie na kolejne publikacje.

9. W zakrystii są do odebrania kartki wypominkowe.
10. Przypominamy, że  w  naszej Parafii Komunię Świętą na  rękę 

przyjmujemy tylko w kaplicy Matki Bożej. 
11. Dziękujemy parafianom z ul. Krakowskiej 18 G za złożone ofia-

ry na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian 
z  ul.  Mikołajczyka 1, kl. 1. Bóg zapłać! Dziękujemy również 
za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofia-
romat, na tacę on-line oraz na konto parafialne. Dziś składka do 
puszek jako jesienna pomoc dla WSD w Rzeszowie.

12. Zapraszamy na  spotkania: środa: chór parafialny „Soli Deo”, 
KSM o godz. 1900, sobota: teatr „Paradiso” – godz. 1000, schola 
„Pod wezwaniem” – godz. 1100.

13. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej oraz gazetki parafial-
nej. W dzisiejszym numerze m.in. artykuł o Apostolstwie Po-
mocy Duszom Czyśćcowym.

14. Parafianom, Gościom i Sympatykom życzymy wielu łask Bo-
żych w rozpoczętym tygodniu.

15. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Anna Cha-
łupczak, + Zofia Dobrzańska. Dobry Jezu…

OgłOszenia Duszpasterskie
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OtO DlaczegO pOtrzebujemy świętych!
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Niedziela: 31.10
7.00 1) + Krystyna Pałęcka – od P. Taźbir
 2) + Janina Gaweł w 3 r. śmierci
8.30 1) + Tadeusz Drymajło – od Małgorzaty i Reginy Wilczek
10.00 1) + Emilia Małek – od syna Marka, córek: Barbary 

i Małgorzaty z rodzinami
11.30 1) Za wszystkie dzieci i wnuki Stanisławy prosząc o wiarę 

i opiekę Bożą nad nimi
12.45 1) + Anna, Janusz, Helena, Stanisław
 2) W 10 r. ślubu Sylwii i Michała
 3) Dziękczynna za 95 lat życia Czesławy z prośbą o dalsze 

łaski na każdy następny dzień życia (poza parafią)
18.00 1) + Stanisław Kumor – od syna Józefa z żoną
Poniedziałek: 01.11
7.00 1) + Maria Pokusa – rozpoczęcie gregorianki 
8.30 1) + Marian i Andrzej
10.00 1) + Władysław Tomczyk
 2) + Bolesław i Anna Wesołowscy – od córki Heleny 

Owczarskiej (poza parafią)
11.30 1) + Anna i Stanisława Bełżek, Mikołaj i Jan Bełżek, 

Stanisława i Józef Prucnal
12.45 1) + Gerhard Bauerfeind – rozpoczęcie gregorianki
 2) Za Dusze Czyśćcowe
18.00 1) + Izydor Guzik
Wtorek: 02.11
6.30 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Maria Pokusa – greg.
10.00 1) + Danuta Flak w 1 r. śmierci
18.00  1) + Za zmarłych z rodziny Surniak: Stefan, Bronisława, 

Marian, Władysław i Krystyna
 2) + Za dusze zmarłych: Stanisław, rodziców, teściów, 

rodzeństwo i dziadków
 3) Za Dusze Czyśćcowe
 4) + Leonarda Pelc – od wnuka z rodziną (poza parafią)

Środa: 03.11
6.30 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Maria Pokusa – greg.
18.00 1) Dziękczynna z okazji 25 r. urodzin dla Mateusza 

z prośba o Boże błogosławieństwo na dalsze lata
 2) Za dzieci poczęte
 3) + Maria – od pracowników Przedszkola Nr 12 (poza 

parafią)
Czwartek: 04.11 
6.30 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Emilia Małek – od rodziny Liszczów z Głogowa
 3) + Bronisława, Władysław
18.00 1) + Maria Pokusa – greg.
 2) + Stanisław Kumor – od wnuka Krzysztofa z rodziną
Piątek: 05.11
6.30 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Emilia Małek – od chrześniaka Władka z rodziną
15.30 1) Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 1) + Maria Pokusa – greg.
 2) + Stanisław Kumor – od wnuka Macieja z rodziną
 3) + Maria – od pracowników Przedszkola Nr 12 (poza 

parafią)
Sobota: 06.11 
6.30 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Emilia Małek – od kolegów z pracy syna Marka
 3) + Stanisław Kumor – od swatowej Zofii
 4) + O pokój duszy dla Gustawa
18.00 1) + Maria Pokusa – greg.
Niedziela: 07.11
7.00 1) + Emilia i Józef Cyrek
 2) W intencji Róż różańcowych
8.30 1) + Katarzyna, Maria, Józef – od wnuczki Teresy z rodziną
10.00 1) + Maria Pokusa - greg.
11.301) + Helena, Kazimiera, Janina Kornaś
12.45 1) + Gerhard Bauerfeind – greg.
 2) + Krzysztof Baron w 1 r. śmierci
18.00 1) + Stanisław Kumor – od wnuka Łukasza z rodziną

intencje mszalne
31.10 – 7.11.2021 r.

Apostolskie Dzieło Pomocy Dla Czyśćca jest to działająca 
przy Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych 
katolicka grupa modlitewna pomagająca nieść pomoc grupom 
czyśćcowym oraz poznawać i pogłębiać naukę Kościoła Katolic-
kiego na temat życia wiecznego i rzeczy ostatecznych człowieka, 
a więc śmierci, sądu życia po śmierci, nieba, czyśćca i piekła.

Wszyscy członkowie ADPC stanowią duchowną rodzinę 
Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, które 
założone zostało w 1889 roku przez bł. O. Honorata Koźmińskie-
go kapucyna przy udziale Wandy Olędzkiej. Niesie ono pomoc 
zmarłym będącym w stanie czyśćca poprzez całokształt swojego 
życia zakonnego łącząc wszystkie modlitwy i prace z odkupień-
czą ofiarą Chrystusa. Członkiem może zostać każdy praktykujący 
katolik, który pragnie pomagać cierpiącym zmarłym w czyśćcu 
przez dostępne dla siebie środki jak modlitwę, ofiarę, jałmużnę, 
dobre uczynki, post itp. Każdy poniedziałek jest dniem wzajemnej 
duchowej i modlitewnej łączności wszystkich członków ADPC 
oraz Sióstr Wspomożycielek. Jest też dniem szczególnej pamięci 
o zmarłych. Za ADPC i formacje jego członków z ramienia Zgro-
madzenia odpowiedzialna jest siostra moderatorka. W centrum 

ADPC wydawany jest kwartalnik „Do Domu Ojca”. Patronami 
ADPC jest Matka Boża Pośredniczka Łask (7V) św. Józef (19 III), 
bł. Honorat Koźmiński (13X) i bł. Maria od Opatrzności (7III). 
Siostry prowadzą rekolekcje dla członków ADPC w Domu Ge-
neralnym w Sulejówku oraz w wielu miejscach w Polsce i za gra-
nicą. Centrum ADPC znajduje się w Duszpasterstwie Powołań 
Sióstr Wspomożycielek w Kobyłce.
Działalność w naszej parafii

W  naszej parafii grupa ADPC została zawiązana 7 II 1999 
roku przez ks. proboszcza Franciszka Kołodzieja i  ks. Janusza 
Burego przy współudziale osób świeckich. Wspólnota liczy obec-
nie około 120 osób. W naszej parafii opiekunem grupy jest ks. 
Kamil Sowa, zaś odpowiedzialną osobą świecką P. Anna Dziki. 
Dniem wspólnotowym i dniem szczególnej pamięci za zmarłych 
jest każdy poniedziałek miesiąca. W tym dniu o godzinie 18.00 
odprawiana jest Msza Święta za zmarłych, po której odbywa się 
spotkanie modlitewno-formacyjne pod opieką kapłana-opieku-
na grupy. Wszystkich chętnych do współpracy w  Apostolskim 
Dziele Pomocy Dla Czyśćca zapraszamy na nasze spotkania.

apOstOlstwO pOmOcy DuszOm czyśćcOwym


