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 Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - wbrew spotykanym niekiedy opiniom - "Świętem Zmarłych".
1 listopada Kościół cieszy się z faktu, iż bardzo wielu zmarłych przebywa u Boga w niebie. 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.
 Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu
do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi
życia: powołania do małżeństwa, do kapłaństwa czy zakonu, do
życia w samotności, jest powołany do świętości. Tej pełni czło-
wieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest
pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca
powołuje do świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi
pomaga swą łaską. Teologia wskazuje, iż każdy otrzymał dar
zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi.
Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmiemy od
Boga dar świętości.

a. W Uroczystość Wszystkich Świętych wierni mogą
zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za
zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do
grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu
pojednania i pokuty, przyjęcie Komunii świętej, pobożne
nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam
Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy
w intencjach Ojca Świętego.

W listopadzie możemy uzyskać odpust zupełny:
b. W miesiącu listopadzie: można w każdym dniu
zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie
cmentarz, gdzie należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę w
Boga oraz dowolną modlitwę za zamarłych i modlitwę
w intencjach Ojca Świętego. W dniach od 1 do 8 XI, od-
pust jest zupełny, w pozostałych zaś dniach odpust cząstko-
wy. Warunki zyskania odpustu zupełnego podano wyżej,
z tym, że spowiedź sakramentalna wystarczy dla zyskania
odpustów w wielu dniach.

 Papież Franciszek uważa, że należy zakazać zła, jakim
jest halloween. Ojciec święty jest przerażony rosnącą liczbą
opętań wśród dzieci, które wcześniej bawiły się w hallo-
ween.
 Podczas niedawnego spotkania egzorcystów w Rzymie
ks. Aldo Buonaiuto zauważył, że wbrew temu, co
sądzi wielu „halloween nie jest niewinną zabawą, lecz
stanowi przedsionek do czegoś znacznie bardziej
niebezpiecznego”. Wyjaśnił, że osoby biorące udział
w halloween nie muszą uczestniczyć w złych
rytuałach czy profanować cmentarze. Halloween to
najlepsza pora do rekrutacji nowych członków przez
różne sekty. To jest po prostu otwarcie się na działanie
diabła.
 Papież chce, by święto duchów i upiorów zastąpić
bezpiecznym dla dzieci świętem Holywins. W tym
dniu włoskie dzieciaki będę przebierać się za
świętych i uczestniczyć w czuwaniach modlitewnych
w kościołach w całym kraju.  Ojciec święty zachęca
inne kraje do podobnych działań.
 Przeciwko Halloween w 2009 r. wypowiedział się

Warto wiedzieć - Papież o halloween

Benedykt XVI. Stwierdził on, że halloween „promuje kul-
turę śmierci” i „popycha nowe pokolenia w kierunku
mentalności ezoterycznej magii, atakuje święte i duchowe
wartości przez diabelskie inicjacje za pośrednictwem
obrazów okultystycznych”. źródło: www.pch24.pl



 Ostatniego wieczoru w głowach niektórych osób z naszej
grupy zaczęła kiełkować myśl, aby następnego poranka
pojechać do Sanktuarium w Łagiewnikach, aby zobaczyć
jeszcze raz Ojca Świętego. Tym przemyśleniom towarzy-
szyły rozterki podyktowane wieloma czynnikami. Traci-
liśmy między innymi nadzieję, że uda nam się z bliska
zobaczyć papieża. Widzieliśmy już co prawda Ojca Świę-
tego, ale przed nami zawsze był wielki tłum. Nie mieliśmy
o to żalu, to było zupełnie natural-
ne, że tyle osób chce spotkać
papieża. Po dogłębnej analizie
wszystkich za i przeciw słowo się
rzekło - trzy osoby spośród naszej
grupy wstały wcześniej od innych
i pojechały do Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia.
 Po dotarciu na miejsce okazało
się, że to była dobra decyzja, aby
tu przyjechać. Udało nam się
podejść naprawdę blisko! Gdy Ojciec Święty przemierzał
trasę od kaplicy klasztornej do drzwi sanktuarium spojrzał
w naszą stronę, pobłogosławił i wtedy jego postać rozświe-
tliły promienie słońca. To był niezapomniany i cudowny
widok! Po wysłuchaniu krótkiego powitania, musieliśmy
szybko wracać, ponieważ mieliśmy zaplanowaną Mszę
w pobliskim Kościele. Mimo tłoku w tramwajach wszystko
przebiegło bez większych problemów.
 W tym dniu czekało na nas kolejne wyzwanie - podróż na
Campus Misericordiae w Brzegach, gdzie miało się odbyć
sobotnie czuwanie z Ojcem Świętym i niedzielna Msza
posłania. W czasie naszej pieszej wędrówki nie zabrakło
wspólnych rozmów, modlitw, śpiewów, a nawet zgubienia
drogi. Miejsce na Polu Miłosierdzia mieliśmy niezbyt dobre,
ponieważ nasz sektor znajdował się na samym końcu.
Podczas tego czuwania papież wygłosił przemówienie,
w którym odniósł się do świadectw młodzieży pochodzącej
z krajów dotkniętych wojną. Ojciec Święty tak bardzo rozu-

dzień po dniu

DZIEŃ SZÓSTY - SOBOTA, 30 LIPCA 2016 r.
CAMPUS MISERICORDIAE

miał ich ból i cierpienie, ale powiedział też że: “Nie chcemy
pokonać nienawiści większą nienawiścią, przemocy wię-
kszą przemocą, pokonać terroru większym terrorem.
A nasza odpowiedź na ten świat w stanie wojny ma imię:
nazywa się przyjaźnią, nazywa się braterstwem, nazywa
się komunią, nazywa się rodziną. Świętujemy fakt, że po-
chodzimy z różnych kultur i łączymy się, żeby się modlić.
Niech naszym najlepszym słowem, naszym najlepszym

przemówieniem będzie zje-
dnoczenie w modlitwie”.
Papież Franciszek, nawiązu-
jąc do innej kwestii, w swoim
przemówieniu posłużył się
oryginalnym porównaniem,
a mianowicie porównał brać
chęci do działania z wygod-
nym życiem na kanapie.
Ojciec Święty zachęcał nas
do odważnego pójścia przez

życie i stawiania czoła przeciwnościom losu, ponieważ po-
wiedział, że: “Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeń-
stwa i wygody. Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę
odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę
butów, które pomogą ci chodzić po drogach, o jakich ci się
nigdy nie śniło, ani nawet o jakich nie pomyślałeś, po dro-
gach, które mogą otworzyć nowe horyzonty, nadających
się do zarażania radością, tą radością, która rodzi się z mi-
łości Boga, radością, która pozostawia w twoim sercu
każdy gest, każdą postawę miłosierdzia”.
 Po płomiennym przemówieniu papieża odbył się koncert,
na którym różni artyści wykonali chrześcijańskie utwory.
Tej nocy nie wracaliśmy już do Krakowa, lecz zostaliśmy
w swoim sektorze. Stopniowo na polu zapanowała cisza,
a młodzi ludzie zmęczeni odpoczywali po całym dniu pełnym
wrażeń. Nadszedł najwyższy czas, aby oswajać się z my-
ślą, że jutro Światowe Dni Młodzieży w Krakowie na
zawsze przejdą do historii... Barbara Majkowska

 Z Ewangelii wg św. Marka: "Wówczas Piotr powiedział
"Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą".
Jezus wielokrotnie mówi w Ewangelii: "Pójdź za Mną".
On jest ciągle w drodze, dlatego kto chce Mu towarzyszyć,
musi za Nim podążać z miejsca na miejsce, wszędzie tam,
dokąd się uda. A nie da się tak podróżować z dobytkiem.
Dlatego Apostołowie zostawili wszystko, by być stale
z Jezusem.
 Dzisiaj też jest tak samo. Jeśli pewnego dnia przyjdzie do
Ciebie Jezus i powie: "Pójdź za Mną", to będzie to
wezwanie, któremu trudno się oprzeć. Być może nie
pobiegniesz tak od razu, rzucając niedokończoną robotę,

jak święty Piotr. Proces wyzbywania się wszystkiego może
chwilę trwać, ale w końcu spostrzeżesz się, że już nie masz
nic. Że wszystko inne, co nie jest Nim, nie ma już dla
Ciebie najmniejszego znaczenia.
 On jest wszystkim i wszystko sobą wypełnia. Jest Bogiem.
Kiedy trochę lepiej Go poznasz, to zrozumiesz, że nic nie
jest w stanie Go zastąpić. I ani przez chwilę nie pożałujesz
żadnej z tych rzeczy, które zostawiłeś, by móc być blisko
Niego. Bo przecież On, Twój Bóg, stworzył Cię z wielkiej
miłości i bardzo pragnie Ci tę miłość okazać, na milion
różnych sposobów. Jak nikt inny nie potrafi. Już tu, na
ziemi, a potem na zawsze w wieczności.

Asia Czech

Wszystko



 Jakiś czas temu z ciekawą inicjatywą wystąpiła
grupa naszych parafian - mieszkańców budynku przy
ul. Zielony Trójkąt 4. W tym roku przypada bowiem
dokładnie 40. rocznica oddania tego obiektu do u-
żytku. Mieszkańcy w piękny sposób postanowili
uczcić wspomnianą okazję zamawiając Mszę świętą
w intencji obecnych i byłych, żyjących i zmarłych
lokatorów budynku. Na blok mieszkalny można
przecież patrzeć tylko jako na obiekt budowlany, ale
można też dostrzec konkretnych ludzi z nim
związanych oraz wspólnotę sąsiedzką, jaką ludzie razem
tworzą. Nawet jeśli nie wszyscy się znają czy utrzymują
ze sobą kontakty, nie przeszkadza to, żeby sąsiedzi modlili
się za siebie wzajemnie i za wszystkich tych, których drogi
życia kiedyś zetknęły się z ich drogami. Wśród inicjatorów
obchodów rocznicy są oczywiście ci, którzy pamiętają
wprowadzenie się do wymarzonego mieszkania w 1976 r.,
w czasach kiedy tereny te podlegały jeszcze parafii świętej
Brygidy. Wydaje się, że mieszkańców z 40-letnim stażem
jest jeszcze stosunkowo wielu, choć oczywiście są też
osoby mające staż krótszy, w tym takie, które przy ul. Zie-
lony Trójkąt 4 mieszkają może całkiem od niedawna. Damian Zelewski

 Niezależnie od tego do której grupy mieszkańców się
zaliczasz, jeżeli czujesz się w jakikolwiek sposób związany
z jednym z 90 mieszkań w jednej z 6 klatek w tym 4-pię-
trowym budynku i chcesz się pomodlić za swoich byłych
i obecnych sąsiadów (a także za siebie) - serdecznie
zapraszamy na Eucharystie, które odbędą się w niedzielę,
6 listopada o godzinie 8.00 (za zmarłych mieszkańców)
oraz tydzień później, o godzinie 10.00 (za żyjących mie-
szkańców) w naszym kościele.
 Mieszkańców innych budynków również zachęcamy do
modlitwy za swoich sąsiadów, nie tylko przy okazji okrągłych
rocznic.

40 lat minęło…

 Dorocznym zwyczajem zapraszamy w Uroczystość
Wszystkich Świętych na godz. 20.00 na modlitewne spot-
kanie Gdańszczan u stóp Trzech Krzyży na Placu
Solidarności.
 Tego roku z racji kończącego się Jubileuszu Miłosierdzia
tradycyjną Litanię do Wszystkich Świętych będziemy
łączyć z wołaniem o Boże Miłosierdzie dla nas i całego
świata, a także dla naszych bliskich zmarłych.
 Spotkanie to będzie kontynuacją i nawiązaniem do
lipcowych wydarzeń, które przeżywaliśmy na Placu
Solidarności w ramach Światowych Dni Młodzieży
w Gdańsku. Dlatego szczególnie zapraszamy młodych,
wolontariuszy i rodziny, które gościły pielgrzymów.
 Tradycją tego spotkania jest również przyniesienie zniczy.
Zapalimy je na koniec naszej modlitwy.

Tradycyjne spotkanie Gdańszczan u stóp Trzech Krzyży

ŚWIATŁO SŁOWA

 Bóg jest życiem. On jedyny ma w sobie życie i może go
udzielać. Życie to światło, to istnienie, to dobro, to pewność,
to prawda, to "jest" w odróżnieniu od "nie jest", to pozy-
tywne i pełne nad negatywnym i pustym. Bóg jest Bogiem
żyjącym i żyjących: "Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz
żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją" (Łk 20,38).
W swojej nieskończonej miłości zechciał się tym życiem
podzielić ze swoim stworzeniem. Dlatego uczynił czło-
wieka zdolnego do życia i umieścił w nim swoje tchnienie
(ducha, ruah). Odtąd żyjemy dzięki Bogu. A nawet jak
wybieramy grzech, to On nie cofa daru życia, natomiast
pokazuje jego wyższość nad śmiercią, przebaczając i oczy-
szczając ludzi żyjących dla grzechu i przywraca ich życiu.
Taki jest Bóg - nie może być "nie-sobą" i przestać udzielać
życia.
 Nie jest w tym jednak naiwny. Daje szansę na poprawę

dopóki człowiek żyje i wybiera życie. Ci zaś, którzy trwają
w grzechu i nie wołają o ratunek sami oddzielają się od
życia. I choć żyją, to jednak zmierzają ku śmierci. Dlatego
Pan w swojej cierpliwości, daje nam jeszcze czas, o czym
pisze św. Paweł. Choć to może nas uspokoić, a nawet
zniechęcić do działania, to jednak nie należy zapominać
o wezwaniu Chrystusa: "Czas się wypełnił i bliskie jest
królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!"
(Mk 1,15). Zatem cierpliwość Boga ma swoje granice.
I choć miłosierdzie jest nieskończone, to jednak kto nie
chwyci go w porę, ten nie doświadczy go i umrze
potępiony.
 Bóg dzisiaj objawia się nam jako cierpliwy poszukiwacz
człowieka. Nie jest jednak nachalny, ani bezmyślny.
Wychodzi nam naprzeciw w Chrystusie i daje odczuć moc
swojego przebaczenia. Postać Zacheusza jest dobrym
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1. Ostatnie nabożeństwa różańcowe dzisiaj o godz. 18.00 oraz w poniedziałek o godz. 17.30. Przy wejściu do zakrystii
można podziwiać różańce wykonane przez dzieci i młodzież.
2. Spotkanie oazowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 16 lat, w poniedziałek o godz. 17.00 w domu parafialnym.
3. Katecheza biblijna w poniedziałek o godz. 18.40 w domu parafialnym.
4. We wtorek, 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych. Mimo wizyt na cmentarzach pamiętajmy w tym dniu
o Mszy Świętej, gdyż jest to jedno z największych świąt. Msze Św. w naszym kościele o 8.00, 10.00, 12.00 oraz 18.30.
5. W środę 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, wszystkich naszych zmarłych w minionym roku parafian (czyli zmarłych od
1 XI 2015 roku do teraz). Prosimy również rodziny zmarłych o przyniesienie znicza z przyklejoną karteczką z imieniem
i nazwiskiem zmarłego i postawienie go przed ołtarzem. Wieczorną Mszę Świętą poprzedzi modlitwa różańcowa za
wszystkich naszych bliskich zmarłych, którą rozpoczniemy o godz. 17.30.
6. W okresie od 1 do 8 listopada możemy codziennie uzyskać odpust zupełny za zmarłą osobę. O warunkach tych
odpustów przeczytamy w naszej gazetce parafialnej.
7. Wypominki możemy jeszcze składać w zakrystii lub biurze parafialnym. Na stołach z gazetami są jeszcze wyłożone
karteczki. W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych będziemy polecać w modlitwie po każdej Mszy Świętej
naszych zmarłych wymienionych w wypominkach jednorazowych. Od przyszłej niedzieli przed sumą parafialną będziemy
wymieniać zmarłych, podzielonych na 2 grupy, na przemian, w wypominkach rocznych.
8. W I czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00, okazja do spowiedzi w I czwartek
i I piątek miesiąca pół godziny przed każdą Mszą Świętą. W I piątek rano udamy się do chorych, a w I sobotę Godzinki
o 7.00, a nabożeństwo maryjne po porannej Mszy Świętej.
9. Godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy zakończona Nieszporami w czwartek po wieczornej Mszy.
10. Kolejny Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia" odbędzie się w naszym kościele w przyszłą niedzielę 6 listopada.
O godz. 18.30 Msza Święta, a po niej modlitwa uwielbienia. Serdecznie zapraszamy.
11. Na potrzeby misji zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 801 zł.
12. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.

INTENCJE MSZALNE www.matkakosciolagd.pl

Niedziela, 30 października 2016 r.; 8.00 + Bożena i Zenon Bartel; 10.00 + Eugeniusz, Zbigniew Jabłoński, Henryk
Egert, Weronika Borowska, Agnieszka, Stanisław Dziuban; 12.00 + Halina Meien (greg.); 18.30 + Genowefa Bucior,
rodzice z obu stron
Poniedziałek, 31 października; 7.30 + Halina Meien (greg.); 18.00 - w intencji Łukasza - o dary Ducha Świętego w
maturalnej klasie
Wtorek, 1 listopada - Wszystkich Świętych; 8.00 + Jadwiga i Stanisław Izdebscy, Jolanta Baran; 10.00 + mąż
Wiesław, córka Jolanta, rodzice z obu stron, siostra Irena, krewni, ks. Henryk i jego rodzice; 12.00 + rodzice z obu stron,
mąż Antoni, +z rodziny; 18.30 + Halina Meien (greg.)
Środa, 2 listopada - Wszystkich Wiernych Zmarłych; 7.30 + Czesław w 2. rocznicę śmierci i Maria w 22. rocznicę
śmierci; 9.00 + Halina Meien (greg.); 18.00 + Wanda Delke, +w czyśćcu; 18.00 + Parafianie w 2015/2016 roku
Czwartek, 3 listopada - I Czwartek m-ca; 7.30 + Czesław w 2. rocznicę śmierci, + rodzice z obu stron;
18.00 + Halina Meien (greg.)
Piątek, 4 listopada - Św. Karola Boromeusza, I piątek m-ca; 7.30 + Maria w 23. rocznicę śmierci, Józef, Janina,
Czesław, Robert; 18.00 + członkowie wspólnoty Żywego Różańca
Sobota, 5 listopada - I sobota m-ca; 7.30 + mąż Jan, + rodzice: Zofia i Lucjan Hetmańscy, rodzeństwo i rodzice
chrzestni; 18.00 + Feliks i Helena w rocznicę śmierci

przykładem nawrócenia w konkretnych czynach, przy
doświadczeniu Bożej dobroci. Wystarczy, że postawił się
w obecności Jezusa i od razu poczuł co należy robić, gdzie
są przestrzenie niejasne i obłudne w jego codzienności.
 Imiê Zacheusz oznacza 'Bóg szuka'. Ostatnie zdanie
Jezusa wydaje się być dokonaniem tego połączenia - Boga
z człowiekiem. Zacheusz (każdy z nas) szukał Boga,
a Bóg przyszedł w swoim Synu i dał się odnaleźć. Nic ani
nikt nie musi już ginąć. Wystarczy uwierzyć Jezusowi "na

słowo" i iść pewnie w Jego stronę. Prowadzi nas po tej
drodze Duch Święty, który nagradzając nas lub na-
pominając nadaje jej właściwy kierunek.
 A Ty?... Kiedy słyszysz słowo Boga, co Ci w Tobie nie
pasuje? Co najbardziej pcha się na myśl? I czego chcesz
się z siebie wyzbyć? On przychodzi i chce Ci to zabrać,
aby zbawienie (odwrócenie skutków grzechów) stało się
udziałem Twojego domu - czyli Ciebie samego.


