
TYGODNIK PARAFII  

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  

MATKI KOŚCIOŁA  

30. Niedziela zwykła, 28 października 2018 roku (nr 132) 
Pierwsze czytanie: Jr 31,7-9; Drugie czytanie: Hbr 5,1-6; Ewangelia: Mk 10,46b-52 

LISTOPAD – MIESIĄC MODLITWY ZA ZMARŁYCH

 Halloween?

 W czwartek rozpoczniemy listopad – miesiąc, w którym 
szczególnie pamiętamy o tych, których nie ma już wśród 
nas. Zaczynamy od Uroczystości Wszystkich Świętych, 
dnia radosnego, przypominającego nam o naszym 
powołaniu do świętości. 2 listopada w Dzień Zaduszny 
pamiętamy o wszystkich wiernych zmarłych, którzy 
w czyśćcu czekają na ostateczne spotkanie z Panem 
Bogiem. Wiemy, że od 1 do 8 listopada możemy uzyskać 
odpust zupełny za zmarłych. Przez cały listopad są 
czytane tak zwane „wypominki”, które 
podobnie jak i inne zwyczaje, wywodzą 
się ze starożytnej liturgii. Warto wspom-
nieć, że wówczas były odczytywane tak 
zwane „dyptyki”, na których zapisywano 
tych, którzy składali ofiarę, jak również 
tych, za których ją składano. Niejed-
nokrotnie taka czynność trwała bardzo 
długo, dlatego zastąpiły ją krótsze 
„memento”, to znaczy wspomnienia. Kiedy dzisiaj 
w wypominkach piszemy imiona naszych bliskich, 
którzy zmarli, wyrażamy wiarę, że ich imiona są 
zapisane w Bożej księdze życia. Wypominki mają tym 
większe znaczenie, ponieważ w intencji wypisywanych 
osób, odprawiana jest Eucharystia.  
 Czy modlitwa za zmarłych jest naprawdę aż tak istotna? 
Niewątpliwie jest czymś najbardziej cennym, co może-
my im dać. Pomagamy im w ten sposób trafić do nieba, 
ale przez to też pokazujemy, że ich kochamy, a oni 

potrzebują naszej miłości wyrażonej w modlitwie. Każdy 
z nas prędzej czy później odejdzie z tego świata, a wtedy 
i my możemy potrzebować modlitwy, aby dotrzeć do 
Domu Ojca.   
 Przywołajmy na koniec słowa Jana Pawła II, pokazu-
jącego znaczenie modlitwy za zmarłych: „W pobożności 
ludowej listopad jest miesiącem poświęconym 
wspominaniu wiernych zmarłych. Za nich modlimy się 
z ufnością, wiedząc, że — jak mówi Jezus w  Ewangelii 

— Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz 
żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją 
(Łk 20,38). On dochowuje wierności 
przymierzu zawartemu z człowiekiem, 
przymierzu, którego nie może zerwać 
nawet śmierć. Ta umowa, przypieczę-
towana Paschą Chrystusa, jest nie-
ustannie odnawiana w sakramencie 
Eucharystii. W niej zatem znajduje swój 

najwyższy wyraz modlitwa za zmarłych. Ofiarując za 
nich Mszę świętą, wierni pomagają im w ostatecznym 
oczyszczeniu. Z wiarą przystępując do komunii św., 
umacniają więź duchowej miłości, jaka ich łączy z nimi. 
Niech Najświętsza Maryja Panna w niebie wstawia się za 
wszystkich naszych bliskich zmarłych i umacnia w nas, 
ziemskich pielgrzymach, wiarę w ostateczne zmar-
twychwstanie, którego zadatek daje nam sakrament 
Eucharystii”. 

Barbara Majkowska

W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z propa-
gowaniem w wielu środowiskach, szkołach, a nawet 
przedszkolach, tak zwanego święta Halloween, które 
obchodzi się 31 października. Swymi korzeniami sięga 
ono pogańskich obchodów święta duchów i celtyckiego 
boga śmierci. Jest zatem świętem z gruntu anty-
chrześcijańskim.  

Niepokojące jest praktykowanie tego święta pod 
płaszczykiem zabawy - przebierania się w kostiumy 
czarownic, upiorów, wampirów, kościotrupów. Tradycja 
żądania poczęstunku słodyczami bierze się z pogańskich 
wierzeń, że w zamian za smakołyki duchy mogą 
pobłogosławić obdarowującego. Wydrążona dynia to 
przypomnienie zwyczaju rzeźbienia portretu demonów,



1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej utworzyła Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który 
funkcjonuje przy al. Niepodległości 778 w Sopocie. Osoby potrzebujące wsparcia mogą zgłaszać się osobiście lub 
telefonicznie (nr telefonu: 58 555 78 78 oraz kom. 668 928 431). Działalność Ośrodka zapewnia miedzy 
innymi organizowanie i finansowanie szeroko pojętej pomocy prawnej, psychologicznej oraz zdrowotnej.  
2. Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, dlatego zachęcamy osoby potrafiące robić na 
drutach lub szydełku do wykonania szalików, które zostaną przekazane osobom samotnym i bezdomnym 
podczas spotkania wigilijnego. Wymiar szalika: 15 cm szerokości i 150 cm długości. Zrobione szaliki można 
przekazywać podczas dyżuru naszej Grupy Charytatywnej w każdą środę od 17:00 do 18:00 w biurze parafialnym. 
3. Mamy do oddania meble. Szczegóły u ks. Piotra.  

aby odstraszały nieszczęścia, to symbol dusz potępio-
nych. Warto też wspomnieć, że w starożytności 
podświetlone dynie lub czaszki umieszczano na 
dachach domów, co oznaczało, że mieszkańcy takiego 
domostwa czczą szatana i należą się im względy 
demonów. Tradycje te zostały również zawłaszczone 
przez satanistów, dla których noc Halloween jest 
szczególnym czasem - odbywają się wówczas "czarne 
msze" i orgie seksualne, związane z jednoczeniem się 
z demonami, składane są krwawe ofiary, a nawet 
dokonywane są rytualne zabójstwa, co potwierdzają 
świadectwa byłych satanistów. To właśnie oni uznali 
Halloween, obok nocy Walpurgii, za jedno z dwóch 
najważniejszych świąt satanistycznych, z kolei w po-
wieści "Harry Potter" Halloween celebrowane jako 
Noc Duchów jest jednym z najważniejszych świąt 
w szkole Hogwart. 
Halloween nie jest wspomniany w Biblii, ponieważ 
słowo to jest stosunkowo nowe. Jednak wszystkie sza-
tańskie rytuały związane z czarami, wywoływaniem 
duchów, okultyzmem i innymi diabelskimi praktykami, 
[włącznie z Halloween] są w Piśmie Świętym surowo 
zabronione. Bóg nie ma upodobania w nich i w tych, 
którzy to czynią. Nie będziecie się zwracać do 
wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie 
zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja 
jestem Pan, Bóg wasz!" (Kpł 19,31) 
Niektórzy mówią: Przecież my nie traktujemy tego 
poważnie. Co jest w tym złego? To tylko zabawa. 
Może tak! Ale Szatan bierze to na poważnie, i tak też 

czyni Bóg. A Pismo Święte mówi: "Badajcie, co jest 
miłe Panu.  I nie miejcie udziału w bezowocnych 
czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie 
[tamtych]!"  (Ef 5,10-11) Znaczna część postaci 
wykorzystywanych podczas rzekomej "zabawy" to 
symbole szatana i jego pomocników. Oznacza to 
dotykanie rzeczywistości niebezpiecznej duchowo, 
gdyż identyfikacja z tymi postaciami nie musi być 
wyłącznie psychologiczna, ale może dotyczyć 
wymiarów duchowych. Przywołując w ten sposób złe 
moce, nawet nie do końca świadomie, można się 
otworzyć na zniewolenie demoniczne czy nawet 
opętanie. Egzorcyści potwierdzają ciągle rosnącą ilość 
opętań wśród dzieci. Słowo Boże mówi: Unikajcie 
wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Sam Bóg pokoju 
niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch 
wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyj-
ście Pana naszego Jezusa Chrystusa. (1Tes 5,22-23) 
W związku z tym osoby wierzące nie powinny w tym 
święcie uczestniczyć, nawet w formie zabawy, 
a rodzice i wychowawcy powinni chronić dzieci 
i młodzież przed obrazami grozy i strachu związanymi 
z tym pseudoświętem. Zdecydowanie krytyczne 
podejście do święta Halloween jest tym bardziej 
niezbędne, że łączy się ono z kultem szatana, ojca 
wszelkiego zła, grzechu i śmierci. Jako wierzący 
chrześcijanie, uczyńmy te dni czasem dziękczynienia 
i uwielbienia Boga za zwycięstwo nad szatanem 
i śmiercią oraz czasem modlitwy za zmarłych. 
                                   Ks. Jan 

Stadion Młodych - włącz pełnię WIARY!

OGŁOSZENIA GRUPY CHARYTATYWNEJ ŚWIĘTEGO OJCA PIO

Wcześnie rano, w sobotę 6 października, z naszej 
parafii wyruszył autokar wypełniony po brzegi 
młodzieżą. Znaleźli się w nim zarówno „weterani” ze 
wspólnoty Ucho Igielne jak i nadzieja naszej parafii, 
tegoroczni bierzmowani. Do grupy dołączyła jeszcze 
młodzież z Przymorza. Wszyscy oni wybierali się na 
Stadion Młodych, jednodniowe rekolekcje odbywające 
się na Stadionie Narodowym. Podróż przebiegła 

bardzo sprawnie i w Warszawie byliśmy już o 1030. 
Zgodnie z planem rekolekcje zaczynały się o 1200. Cała 
grupa ustawiła się w kolejce do wejścia na stadion. 
Niektórzy już podczas kontroli na bramie stadionu 
mogli poczuć się ewangelizowani ze względu na to, że 
musieli pozbyć się niektórych dóbr doczesnych, 
ponieważ okazało się, że nie wolno wnosić żadnych 
metalowych przedmiotów. W związku z tym, 
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wszystkie puszki z napojami należało zostawić przed 
bramą aby móc przejść dalej. Na szczęście wszyscy 
przeszli wzorowo przez pierwszą próbę ognia. 
Zgodnie z zapowiedziami, wszystko rozpoczęło się 
„w samo południe”. Powitał nas przejazd motocyklistów 
oraz … sióstr zakonnych na skuterach. Za nimi 
wprowadzono relikwie bł. Karoliny Kózkówny. Na końcu 
procesji jechała monstrancja z Najświętszym Sakra-
mentem. Modlitwę rozpoczęliśmy śpiewem i tańcem. 
Jako pierwszy modlitwę prowadził bardzo znany zespół 
TGD. Dzięki osłuchaniu nabytemu w trakcie rekolekcji, 
uważam, że najlepszy był Exodus 15. Program spotkania 
był bardzo bogaty: wiele świadectw, konferencji, 
uwielbienia i animacji. Swoją wiarą dzieliły się z nami 
takie „sławy” jak abp Grzegorz Ryś, Marcin Zieliński, 
Andrzej Sowa, Tomasz Terlikowski, Dariusz Malejonek 
i wielu innych. Wszystkie te „czynności operacyjne” 
miały przygotować uczestników do najważniejszego 
punktu rekolekcji, czyli Mszy Świętej pod przewod-
nictwem kardynała Kazimierza Nycza. Po niej miały 
miejsce kolejne świadectwa oraz modlitwa uwielbienia, 
a na zakończenie rekolekcji odbył się pokaz sztucznych 
ogni.  
 To krótkie sprawozdanie jedynie w niewielkim stopniu 
oddaje to, co wydarzyło się na stadionie w Warszawie. 
Dla mnie najważniejsze były dwa momenty: świadectwo 

Marcina najważniejsza część procesu uzdrowienia 
polegała na tym, że odważył się wejść do profesorskiego 
gabinetu, do „jaskini lwa”,  z propozycją, że pomodli się 
za niego. Po trzech dniach profesor wyzdrowiał. Ilu z nas 
poszłoby do swojego „profesora”? Kto z nas wierzy aż tak 
mocno, że jego modlitwa zostanie wysłuchana? 
 Podobne wnioski płyną z kazania biskupa Dajczaka, 
który powiedział, że aby wierzyć nie wystarczy jedynie 
przyjąć do wiadomości istnienia Jezusa. Wiedza posia-
dana przez człowieka, bez odświeżania, ma tendencję do 
bycia zapominaną, tak jak koszula blaknie po wielu 

praniach. Istotą wiary jest doświadczenie Boga, osobista 
relacja z Nim. Bez tego nasza wiara pozostaje doktryną, 
systemem filozoficznym, a nie czymś, czemu można 
poświęcić życie. Człowiek nie poświęca się dla prze-
dmiotów, lecz dla innych ludzi. 
Pragnę, aby te całodniowe rekolekcje trwale oddziaływały 
na moje życie. Życzę tego wszystkim uczestnikom. Wia-
domo, że nietrudno było tańczyć, śpiewać, radować się 

Marcina Zielińskiego (autora książki pt. „Rozpal wiarę”) 
oraz Eucharystia. 
Podczas swojego świadectwa Marcin Zieliński opowie-
dział jak uzdrowił pewnego profesora, którego bali się 
wszyscy studenci, a nawet inni naukowcy. Z perspektywy 

się i modlić w doborowym towarzystwie. Teraz trzeba iść 
i zastosować zdobytą mądrość w codzienności. 

Jacek Kupiec

Połącz kropki i zobacz,  
co przedstawia rysunek!
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INTENCJE MSZALNE

1. Z racji kończącego się tygodnia misyjnego przy wyjściu z kościoła zbiórka, którą przekażemy na dzieła misyjne. 
2. Nabożeństwa różańcowe do środy pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą. Ostatni różaniec dla dzieci we wtorek 
o godz. 17.00. Ostatnie spotkanie różańcowe dla dzieci we wtorek o godz. 17.00. 
3. Katecheza biblijna dla dorosłych w poniedziałek o godz. 18.50 w domu parafialnym. 
4. Spotkanie rodziców dzieci komunijnych połączone z zamówieniem alby dla dziecka we wtorek po nabożeństwie 
różańcowym dla dzieci w salce parafialnej.  
5. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza młodzież pracującą oraz dorosłych na spotkanie modlitewno-formacyjne we 
wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym. 
6. Dyżur Grupy Charytatywnej św. Ojca Pio w środę od 17 do 18.00 w biurze parafialnym. Zapraszamy tych, którzy 
potrzebują pomocy lub wiedzą o kimś potrzebującym.  
7. W czwartek, 1 listopada - uroczystość Wszystkich Świętych. Mimo wizyt na cmentarzach pamiętajmy w tym dniu 
o uczestnictwie w Eucharystii, gdyż jest to jedno z największych świąt w roku. Msze Święte w naszym kościele 
o 8.00, 10.00, 12.00 oraz 18.30. 
8. W piątek, 2 listopada - Dzień Zaduszny. Msze Święte o 7.30, 9.00 oraz 18.00. Na wieczornej Mszy Świętej 
polecimy Panu Bogu, wyczytując imiona i nazwiska, naszych parafian, zmarłych w minionym roku (od 1 XI 2017 
roku do teraz). Prosimy rodziny zmarłych o przyniesienie znicza z przyklejoną karteczką z imieniem i nazwiskiem 
tego zmarłego i postawienie go przed ołtarzem. Wieczorną Mszę Świętą poprzedzi modlitwa różańcowa za wszystkich 
naszych bliskich zmarłych, którą rozpoczniemy o godz. 17.30. 
9. Codziennie od 1. do 8. listopada możemy uzyskać odpust zupełny za zmarłą osobę. 
10. Wypominki możemy składać w zakrystii lub biurze parafialnym. W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych 
w modlitwie po Mszach Świętych, będziemy polecać zmarłych wymienionych w wypominkach jednorazowych. Od 
przyszłej niedzieli przed sumą parafialną będziemy wymieniać zmarłych, podzielonych na 2 grupy, na przemian, 
w wypominkach rocznych.  
11. W I piątek ks. Jan uda się do chorych od godz. 10.00, ks. Piotr natomiast w kolejny piątek 9 listopada. 
12. W I sobotę miesiąca zapraszamy na Mszę świętą o godz. 7.30, a po niej różaniec fatimski. W każdą sobotę o godz. 
7.00 śpiewane są w naszym kościele Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. 
13. Wieczór Chwały „Droga do uwolnienia” odbędzie się w naszej parafii w przyszłą niedzielę. Modlitwę uwielbienia 
poprzedzi Msza Święta w intencji uzdrowienia duszy i ciała o godz. 18.30. Przychodźmy z naszymi chorobami, 
cierpieniami, by Pan Bóg mógł nas uzdrawiać, uwalniać i napełniać Swoim Duchem. 
14. Po raz kolejny organizujemy w naszej parafii rekolekcje ewangelizacyjne – Kurs „Nowe Życie” w dn. 23-25 
listopada. Serdecznie zachęcamy do zapisów - w zakrystii lub u kapłanów.  
15. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o 8.50.

Poniedziałek, 29 października; 7.30 + Alfons Okuniewski; 18.00 + Piotr Adamczewski w 2. rocznicę śmierci 
Wtorek, 30 października; 7.30 + Irena w 1. rocznicę śmierci; 18.00 + Alfons Okuniewski 
Środa, 31 października; 7.30 + Edyta, Alfons i +z rodziny z obu stron; 18.00 - dziękczynna za 80 lat życia Władysławy, z prośbą 
o zdrowie i dalsze błogosławieństwo 
Czwartek, 1 listopada, Wszystkich Świętych; 8.00 + z rodzin Worzała i Czaja; 10.00 + Jadwiga i Stanisław Izdebscy, Kazimierz 
Izdebski, Jolanta Baran; 12.00 + z rodzin Janickich i Franckowskich; 18.30 + mąż Wiesław, córka Jolanta, rodzice z obu stron, 
siostra Irena, krewni, ks. Henryk i jego rodzice, ks. abp Tadeusz Gocłowski 
Piątek, 2 listopada, Wszystkich Wiernych Zmarłych; 7.30 + Wanda Delke oraz +w czyśćcu; 9.00 - za zmarłych;  
18.00 + członkowie wspólnoty Żywego Różańca; 18.00 - w intencji parafian zmarłych w minionym roku 
Sobota, 3 listopada; 7.30 - w intencji członków wspólnoty Żywego Różańca 
18.00 + Czesław w 4. rocznicę śmierci, Maria w 25. rocznicę śmierci, Józef, Janina, brat Czesław, Robert 
Niedziela, 4 listopada; 8.00 + Gabriela Sulewska w rocznicę śmierci, +z rodziny; 10.00 + rodzice Stefania i Franciszek Blum; 
12.00 + Tadeusz oraz rodzice; 18.30 + Alicja; 18.30 - w intencji uzdrowienia


