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Refleksja ewangeliczna na niedzielę /Mt 22,36–40/
Prawdziwa miłość oddaje wszystko. Nie
zatrzymuje niczego dla siebie. Jezus nie
boi się stawiać radykalnych, a nawet
wydawałoby się niemożliwych wymagań.
W Ewangelii wszystko jest czyste,
bez zniekształceń, radykalne, boskie.
„W połowie” jest określeniem nieewangelicznym. Wszystko ma być całe: całe
serce, dusza, umysł.
Przykazanie miłości zaczyna się od
Boga. Bóg nie może być na końcu
kolejki naszych wartości ani naszych „miłostek”. Bóg zawsze jest
pierwszy i tylko On jest Panem życia. Dlatego nie chce, byśmy Go kochali jedynie miłością sentymentalną, uczuciową, dewocyjną. On pragnie, byśmy Go kochali miłością
totalną, całkowitą.
Bóg jest wszędzie i Jego miłość rozciąga
się na wszystkie stworzenia i dary. Podobnie nasza miłość Boga powinna być
totalna i obejmować duchowość, umysł,
uczucia, zmysłowość, całą osobę i życie.

Z totalnej miłości Boga rodzi się głęboka
miłość bliźniego. Jeżeli nie kochamy Boga, źródła miłości, wówczas miłość bliźniego jest iluzją. I odwrotnie, jeżeli nie
kochamy bliźnich, to nie łudźmy się, że
kochamy Boga. Nie posiadamy dwóch
serc: jednego czystego, szlachetnego,
którym kochamy Boga i drugiego, które
przez doświadczenia życiowe stało się
podejrzliwe, egoistyczne, nieczyste. Mamy tylko jedno serce i nim kochamy Boga i ludzi. Dlatego relacja do ludzi jest
barometrem więzi z Bogiem.
Stanisław Biel SJ
Za: deon.pl

W środę Uroczystość Wszystkich
Świętych. Msze św. jak w każdą
niedzielę. O 18:00 nabożeństwo za
zmarłych w kościele, a po nim modlitewna procesja do dolnego kościoła
i Panteonu Narodowego z wypominkami za zmarłych. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej modlitwie
wszystkich, którzy zostają tego dnia
w parafii.
W czwartek, w Dniu Zadusznym,
Msze św. w kościele będą odprawione
o godz.: 6:30, 7:00, 8:00 i 9:00 oraz
po południu o godz. 17:00 i 18:30.
Zapraszamy także na procesję z nawiedzeniem dolnego kościoła o godz.
18:00.
1 i 2 listopada można zyskać odpust
zupełny ofiarowany za zmarłych na
zwykłych warunkach. W dniach od
1 do 8 listopada każdy, kto nawiedzi
cmentarz i pomodli się za zmarłych,
także może zyskać odpust zupełny,
ofiarowany za dusze czyśćcowe. Pamiętajmy jako ludzie wierzący, że
najlepszą pomocą dla zmarłych jest
nasza modlitwa i ofiarowana za nich
Komunia św.

KIEDY BLISCY ODCHODZĄ...
Nie od razu dostrzegamy ich nieobecność w naszym życiu. Świadomość utraty narasta powoli, powiększając stopniowo obszar ciszy, pustki i osamotnienia.
Wciąż usiłujemy żyć z nimi – bez nich.
Łapiemy się na codziennych gestach
i słowach, kierowanych od progu: Wróciłam! (?) / - - - /; na pytaniach bez odpowiedzi; na sztuce dialogu w monologu;
wybieraniu numeru w komórce… Nadal
parzymy herbatę w ulubionym kubku,
wchłaniamy znajomy zapach zatrzymany
w „ramionach” swetra…
Pomału, prawie niepostrzeżenie dostrajamy się ubiorem i zachowaniem
do naszych odczuć – by nikt nas nie
zranił, by uszanował... Wypatrujemy
na ulicy znajomej twarzy... Wsłuchujemy się w ciszę, by usłyszeć... Mówimy
szeptem, by nie nazwać głośno nieuchronnego... Ale gdy bezmiar ciszy

i smutku wypełnia nas po brzegi, a żal
i tęsknota z towarzyszącym im poczuciem opuszczenia przybierają kształt
rozpaczy – jak uchronić się przed
zwątpieniem?
Patrząc tak po ludzku, trudno nam,
żyjącym oderwać się od doczesności
i wznieść myślą ku wieczności. Jednak
godne przeżycie żałoby – etapu, przez
który każdy z nas przechodzi po stracie bliskiej osoby, jest koniecznym warunkiem, aby dojść do PRAWDY objawionej w Słowie Bożym. To czas dany
nam na zaufanie Bogu – obietnicy życia wiecznego po śmierci. Pogodzenia
się z wolą Stwórcy. NADZIEJĄ na
zmartwychwstanie. Jej rękojmią jest
wszechogarniająca MIŁOŚĆ Boga do
każdego człowieka...
Dokończenie na str. 3

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 30.10
06:30 + Danuta Kurzec – msza gregoriańska
07:00 Za Parafian
07:00 + Alfred i Janina Baliccy
08:00 + Genowefa Glonek – 2. rocznica śmierci
08:00 + Maciej Antosiewicz (od kolegów i koleżanek z Urzędu
Marszałkowskiego)
18:30 + Robert Polański – msza gregoriańska
18:30 + Urszula i Joanna Piątek w 13. rocznicę śmierci
18:30 + Zdzisław Rogóż (od syna i żony)
WTOREK 31.10
06:30 + Elżbieta Tałach (od Bronisława z rodziną z Osielca)
07:00 Podziękowanie Jezusowi i Królowej Polski z prośbą o potrzebne
łaski i Boże błogosławieństwo dla rodziny Zawiejskich
07:00 + Stanisław Konecko
08:00 + Aleksandra, Józef, Janusz Wróbel, + Józefa
18:30 O zdrowie dla Katarzyny i siłę ducha
18:30 W intencji Hani i jej rodziców
18:30 + Julia Radwan
18:30 + Zdzisław Rogóż (od pracowników restauracji „Sosna”)
ŚRODA 01.11
06:30 + Anna i Stanisław Maroz oraz + Janina i Bolesław Madejscy
08:00 + Antonina, Sebastian i Józefa Gacek
09:30 + Maria i Władysław Kasperczyk i + rodzice, Emilia i Adam
Dasman oraz + rodzice i zmarli z rodziny Turzańskich, Wilgów i Pawłowskich
10:00 + Stanisław Mazurek (od Stanisławy Idzik)
11:00 Zmarli z rodziny Rychlickich, Trytków, Dymków, Mazurków, Car
12:30 + Tadeusz Chlipała, Helena, Stanisław, Jarosław Jurkin
17:00 + Maria i Kazimierz Krężel o miłosierdzie Boże i radość życia
wiecznego w rocznicę śmierci
18:30 + Józefa i Tadeusz Kumala, + Maria i Alojzy Rafacz oraz
+ Wincenty i Jan
20:30 + Józefa Wojtas w 34. rocznicę śmierci
CZWARTEK 02.11
06:30 O radość życia wiecznego dla zmarłych Sióstr Nazaretanek
07:00 + Maria i Władysław Kasperczyk, + Emilia i Adam Dasman,
Teresa Turzańska, Halina, Stanisława i Edward Pawłowski
08:00 + Stanisław Jankiewicz, jego rodzice: Teofila i Eugeniusz,
brat Jerzy, Franciszka i Edward Jastrzębski
08:00 + Edward i Hubert Dziadosz
09:00 + Bronisław Szura
17:00 + Stanisław, Natalia, Stanisław i Andrzej
18:30 + Małgorzata Elgiet – 38. rocznica śmierci
PIĄTEK 03.11
06:30 + Anna Okoń – pierwsza msza gregoriańska
06:30 + Marian Męcek – 21. rocznica śmierci oraz syn Ryszard
i zmarli z rodziny
07:00 + Krystyna Chochorowska – pierwsza msza gregoriańska
08:00 + Zbigniew Czaderski – 11. rocznica śmierci
17:00 + Karolina, Józef Sękara oraz Franciszka, Michał Korzonek
18:30 + Tadeusz Nowak w 2. rocznicę śmierci
18:30 + Józef Pacek – 38. rocznica śmierci oraz rodzice Waleria i Jan
20:00 Zmarli z rodziny Myszków, Kajmów, Tylków, Wilków
SOBOTA 04.11
06:30 + Krystyna Chochorowska – msza gregoriańska
07:00 + Stefan Mazur – 2. rocznica śmierci
08:00 + Anna Okoń – msza gregoriańska
08:00 + Daniela Kowalska – 16. rocznica śmierci
08:00 + Aniela i Feliks
08:00 + Wiktoria Nowak – 23. rocznica śmierci
18:30 + Maria, Karol, Władysław Owca oraz zmarli z rodziny
NIEDZIELA 05.11
06:30 + Anna Okoń – msza gregoriańska
08:00 + Krystyna Chochorowska – msza gregoriańska
09:30 + Jarosław Nowak

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
zdrowia i potrzebnych łask Bożych.
W

naszym kościele przyjmujemy na wypominki
roczne i jednorazowe. Przy wyjściach z kościoła są
jeszcze specjalnie przygotowane kartki, na których prosimy wpisywać osoby zmarłe. Kartki można oddawać
w zakrystii lub w kancelarii. Dzisiaj Siostry zbierają na
wypominki również przed kościołem.
 We wtorek ostatnie październikowe nabożeństwo różańcowe o godz. 18:00. Dziękujemy wszystkim grupom i wspólnotom, które prowadziły rozważania podczas tych nabożeństw.
 Zapraszamy na różaniec za zmarłych z wypominkami, który odmawiać będziemy od piątku codziennie do
końca listopada w kościele o godz. 18:00.
 W niedzielę za tydzień Zespół Charytatywny przeprowadzi przed kościołem po Mszach św. zbiórkę do puszek
na działalność kuchni św. Jadwigi dla ubogich.
 W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Piątek i Pierwsza Sobota miesiąca. W czwartek spowiedź od godz. 18:00. Natomiast w piątek spowiadamy
od godz. 16:30, o 17:00 Msza św. dla dzieci, a o 20:00
dla młodzieży.
 W sobotę zapraszamy wszystkich chorych i osoby
starsze na Mszę św. w dolnej kaplicy o godz. 11:00,
a po niej na spotkanie w sali pod plebanią.
 Akcja Katolicka proponuje zakup nowych książek
w promocyjnej cenie. Książki są dostępne po Mszach
św. przy stoliku obok głównego wejścia do kościoła lub
w zakrystii.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w tym tygodniu odeszli do wieczności. Są to śp.: Michał Banach, Izabela Kosień-Piechowicz, Małgorzata Wójcik oraz Helena Dziobek.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 30.10

Rz 8,12–17; Ps 68;
Łk 13,10–17
WTOREK 31.10

Rz 8,18–25; Ps 126;
Łk 13,18–21
ŚRODA 01.11

Uroczystość Wszystkich
Świętych
Ap 7,2–4.9–14; Ps 24;
1 J 3,1–3; Mt 5,1–12a
CZWARTEK 02.11

Wspomnienie wszystkich
wiernych zmarłych

Dn 12,1–3; Ps 42, 43;
Rz 6,3–9; J 11,32–45
PIĄTEK 03.11

Rz 9,1–5; Ps 147B; Łk 14,1–6
SOBOTA 04.11

św. Karola Boromeusza,
biskupa
Rz 11,1–2a.11–12.25–29;
Ps 94; Łk 14,1.7–11

NIEDZIELA 05.11

Ml 1,14b–2,2b.8–10;
Ps 131;
2 Tes 2,7b–9.13;
Mt 23,1–12

10:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Bartłomieja
w 21. rocznicę urodzin
11:00 + Jolanta, Maria, Stefan i Mieczysław Gawor
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
17:00 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo
Boże dla Heleny z okazji 88. urodzin
18:30 + Krystyna Haber w 3. rocznicę śmierci
20:30 + Jarosław Turecki (od rodziców i rodziny)

KIEDY BLISCY ODCHODZĄ
Dokończenie ze str. 1
Tak bowiem Bóg umiłował świat [nas], że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne (J 3,16–18).
Okres żałoby, wyciszenia jest właśnie próbą naszej WIARY.
Na ile silna jest nasza wiara, by w modlitwie podjąć dialog
z Chrystusem na krzyżu?... By zrozumieć moc Jego zbawczej
męki?... By odpowiedzieć miłością na Jego Miłość?
Nasi bliscy zmarli tak naprawdę nie odchodzą, a prze-chodzą
poza nasze ziemskie bytowanie – w obcowanie świętych.
I wciąż nas potrzebują. Im większa jest nasza łączność
z Bogiem w modlitwie, tym większe doświadczenie obecności naszych bliskich wśród nas. Ofiarując codzienną modlitwę
za dusze naszych zmarłych, uczestnicząc w Eucharystii i często przyjmując Komunię św. w ich intencji, pomagamy naszym bliskim w przejściu do wieczności. W obietnicy ponownego spotkania się z nimi u kresu czasu. Dopełnieniu zmartwychwstania.

Rodzaje kościołów
Kościół – budowla niezwykle ważna dla każdego katolika.
Ze względu na swoją wielkość, okazałość stanowi charakterystyczny element każdej niemal miejscowości. Od momentu konsekracji, czyli poświęcenia przez biskupa staje
się dla społeczności wiernych miejscem skupiającym ich
szczególną religijną uwagę. Od wieków niektórym kościołom nadawane były specjalne tytuły, jak bazylika, kolegiata czy katedra. W powszechnej komunikacji często
używamy tych określeń, a mają one z hierarchicznego
punktu widzenia dość ważne znaczenie. Warto zatem poznać, jakie obowiązki i przywileje wiążą się z nadanym
kościołowi tytułem.

Przed nami kolejne, jakże ważne dni, upamiętniające tych,
którzy odeszli – Dzień Wszystkich Świętych i następujący po
nim Dzień Zaduszny. Ten pierwszy niesie radość z osiągniętego już zbawienia i przebywania w obliczu Boga w gronie
świętych. Dzień Zaduszny to czas modlitwy za spokój duszy
i wspominanie naszych bliskich zmarłych, wyrażane w pokornej prośbie kierowanej do Boga: Wieczne odpoczywanie racz
im dać Panie...
W czasie tych Świąt odwiedzając cmentarze, zapalając lampki na grobach, modląc się, ożywiamy pamięć o naszych bliskich, ofiarowując im naszą wiarę, nadzieję i naszą miłość...
Pomyślmy przez chwilę: jaka jest moja wiara? Czy moja miłość zdoła dopomóc bliskiej osobie w osiągnięciu zbawienia?
D.G.

WYPOMINKI W NASZEJ PARAFII
Wypominki jednorazowe
czytamy w czasie procesji 1
i 2 listopada oraz przez cały
listopad podczas różańca za
zmarłych o godz. 18:00.
Wypominki roczne czytamy w każdą niedzielę
roku przed Mszami św.
o godz.: 6:30, 9:30,
10:00 (w kaplicy), 12:30 i 17:00. Za zmarłych
zgłoszonych na wypominki roczne odprawiamy
także co miesiąc Msze święte zbiorowe, w każdy
trzeci piątek miesiąca o 18:30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i dziękujemy za ofiary składane przy okazji
wypominków.

Bazylika św. Jana na Lateranie
Szczególną rolę liturgiczną pełnią bazyliki. W starożytnej
Grecji i Rzymie były to sale wykorzystywane do celów
politycznych, gospodarczych oraz rozpraw sądowych.
W czasach chrześcijańskich mianem bazylik zaczęto określać kościoły o szczególnym znaczeniu religijnym. Obecnie
wyróżniamy bazyliki większe i mniejsze.
Bazylik większych jest na świecie tylko 6, z czego cztery znajdują się w Rzymie: Św. Jana na Lateranie,
Św. Piotra w Watykanie, Św. Pawła za Murami i Matki
Bożej Większej. Tylko dwie bazyliki większe znajdują się
poza Rzymem: Św. Franciszka i Matki Bożej Anielskiej –
obie w Asyżu. Najważniejszym kościołem na świecie, matką wszystkich kościołów jest Bazylika Św. Jana na Lateranie. Warto podkreślić, że do 2006 roku rzymskie bazyliki
większe nazywane były bazylikami patriarchów. Decyzją
papieża Benedykta XVI zmieniły swój status na bazyliki
papieskie. Cechą wyróżniającą bazyliki większe od pozostałych jest to, że tylko w tych świątyniach jest tron oraz
ołtarz papieski, na którym tylko papież lub osoba przez niego wskazana może sprawować Najświętszą Eucharystię.
Dokończenie na str. 4

Rodzaje kościołów
Dokończenie ze str. 3
Przywilejem bazylik większych jest prawo używania tintinnabulum, tj. specjalnego dzwonka na drążku, na którym jest
umieszczony wizerunek patrona bazyliki, oraz konopeum,
czyli ozdobnej tkaniny zasłaniającej drzwiczki tabernakulum.
Szczególnym wyróżnikiem kościołów papieskich są drzwi
święte, które otwierane są przez papieża podczas uroczystości Roku Jubileuszowego.
Tytułem bazyliki mniejszej określane są kościoły o szczególnej wartości zabytkowej, pielgrzymkowej, duszpasterskiej
czy liturgicznej. Tytuł nadawany jest przez papieża w porozumieniu z watykańską Kongregacją Obrzędów na wniosek biskupa danej diecezji. Bazyliki mniejsze szczycą się licznymi
przywilejami, wśród których najważniejsze jest uzyskanie odpustu zupełnego na zwykłych warunkach w czasie ich nawiedzenia w dniach: uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła
(29 VI), święto tytułu bazyliki, święto „Porcjunkuli” – Matki
Bożej Anielskiej (2 VIII) i jeden raz w ciągu roku w dniu określonym według uznania. Dodatkowo możliwe jest używanie
odznaki papieskiej (kluczy ukośnie złożonych) na chorągwiach
procesjonalnych, szatach liturgicznych i na pieczęci bazyliki.
Dla podkreślenia szczególnej więzi z kościołami papieskimi
w Rzymie, w bazylikach mniejszych są obchodzone w sposób
szczególnie uroczysty święto katedry św. Piotra, uroczystość
Św. Apostołów Piotra i Pawła, rocznica wyboru papieża.
Za matkę i głowę wszystkich kościołów w danej diecezji
uznać należy katedrę. Zgodnie z Caeremoniale Episcoporum, Roma 1984, kościół katedralny jest tym kościołem,
w którym postawiona jest katedra biskupa (krzesło-tron).
Przywilej ustanowienia katedry przysługuje tylko biskupowi
miejsca, nie może tego uczynić biskup tytularny. Erygowanie
katedry wraz z utworzeniem nowej diecezji zatwierdza papież. Zazwyczaj każda diecezja posiada jedną katedrę, ale
wiele diecezji może się szczycić drugim kościołem katedralnym, zwanym konkatedrą. Z prawnego punktu widzenia
obie świątynie cieszą się taką samą godnością i przywilejami.
Stanowienie dwóch katedr na terenie jednej diecezji zazwyczaj spowodowane jest ważnymi racjami – połączeniem
dwóch diecezji w jedną, istnieniem na terenie diecezji
kościoła, który obok katedry stanowi centrum życia liturgicznego i duchowego przynajmniej dla znacznej części wiernych, czy faktem, że obecny kościół katedralny znajduje się
w miejscowości, która kiedyś stanowiła centrum życia
w rejonie, a obecnie straciła na znaczeniu. O ile katedra stanowi miejsce sprawowania urzędu biskupiego, o tyle archikatedra jest symbolem władzy arcybiskupa metropolity.
W szczególnych sytuacjach, gdy właściwa katedra nie może
pełnić swojej roli (budowa, remont), role tymczasowej katedry przejmuje inny kościół, zwany prokatedrą.

REKLAMA na pokrycie kosztów druku

Funkcję głównej świątyni w parafii pełni kościół parafialny.
W imieniu biskupa liturgię i władzę duszpasterską sprawuje
proboszcz. W dużych parafiach możemy spotkać kościół filialny – świątynię podporządkowaną kościołowi parafialnemu
umożliwiającą udział wiernym w mszach i nabożeństwach tak
jak w kościele parafialnym. Kościół parafialny dawniej określany był kościołem farnym (fara), obecnie mianem tym jest
określany najstarszy kościół w miejscowości, a w miastach
będących siedzibą biskupa jest to drugi kościół po katedrze.
Należy również wspomnieć o kolegiacie, przy której znajduje się kapituła kanoników, erygowana przez papieża na prośbę lub za wiedzą ordynariusza. Zazwyczaj określa się ją jako
miejsce modlitwy zgromadzenia kanoników. Dawniej kolegiaty tworzone były z inicjatywy władców, szlachty i biskupów,
a ich wielkość uzależniona była od zamożności fundatora.
Kaplica to mały obiekt sakralny. Może mieć charakter obiektu wolnostojącego, ale może też być wydzielonym pomieszczeniem w budynku kościelnym, jak i świeckim. Cechą charakterystyczną kaplicy jest ołtarz.
Specjalnym rodzajem kościoła jest sanktuarium. Nazwa
pochodzi z języka łacińskiego i oznacza ‘miejsce święte’. Kodeks Prawa Kanonicznego definiując sanktuarium odwołuje
się do pielgrzymowania: przez sanktuarium rozumie się ko-

ściół lub inne miejsce święte, do którego – za aprobatą ordynariusza miejscowego – pielgrzymują liczni wierni, z powodu
szczególnej pobożności. Cechą charakterystyczną właściwą
jedynie sanktuariom jest to, że przybywają tam wierni w pielgrzymce przyciągani przez konkretną przyczynę pobożności:
cuda, objawienia, miejsce upamiętniające jakieś ważne wydarzenie z historii zbawienia czy związane z życiem świętych,
obrazy, figury albo relikwie, które cieszą się specjalną czcią.
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