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Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni
ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni,
którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami
Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią
kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie,
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Mt 5, 1-12a

Krzysztof Zanussi wspomina, jak w filmie o świętości w obozie koncentracyjnym, w imię
„realizmu” próbowano zmienić mu scenariusz, przypisując bohaterowi również i wady.

O

świętości człowieka decyduje nie tyle ilość posiadanych zalet czy brak wad, co jego wysiłek, zaangażowanie i skuteczność w realizacji ewangelicznych błogosławieństw.

Przed beatyfikacją Giorgio Frassatiego twórca jego portretu korzystał ze zdjęcia, na
którym stoi na tle gór , z czekanem i fajką w ustach , na obrazie jednak się nie znalazła.
Kim są święci?
Sztuka i literatura przedstawiają często świętych jako osoby śmiertelnie poważne, zazwyczaj
z aureolą nad głową, ze złożonymi rękami, wzrokiem skierowanym ku niebu; opisując ich życie
jako niezwykłe i cudowne. Tak rozpowszechniło
się przekonanie, że świętość nie jest dla przeciętnego człowieka; niejako „zawodowo” mogą
ją osiągnąć niektórzy kapłani, zakonnice i zakonnicy. Tymczasem do świętości powołani są wszyscy, ponieważ Duch Święty rozlewa miłość Bożą
w sercach wszystkich ludzi. Dzięki tej miłości są

zdolni miłować Boga i bliźnich, bez względu na stan czy
wykonywany zawód. Ludzie,
którzy w szczególny sposób
wyróżnili się w czynieniu miłości czy poświęcili życie w obronie wiary mogą
zostać przez Kościół kanonizowani, czyli oficjalnie ogłoszeni świętymi. Jest jednak wielu ludzi,
którzy prowadzą święte życie, ale wiedza o ich
dobrych czynach nie jest powszechnie znana.
Również i oni są świętymi.
ks. Eugeniusz Burzyk

Wszystkich Świętych czy Święto Zmarłych?
Co się dzieje z człowiekiem po śmierci?
Kościół naucza, że dusza ludzka jest bezpośrednio stworzona przez
Boga. Nie jest ona «produktem» rodziców, jest nieśmiertelna, dlatego nie ginie po oddzieleniu się od ciała w chwili śmierci. Połączy
się na nowo z ciałem podczas zmartwychwstania. W chwili śmierci
dusza ma trzy możliwości – w zależności od tego, w jakiej sytuacji
moralnej był umierający człowiek. Może od razu zaznać szczęścia
oglądania Boga [śmierć w stanie łaski uświęcającej]; dostąpić potępienia [śmierć w grzechu ciężkim]; przejść proces oczyszczenia
w czyśćcu [śmierć w grzechu lekkim]. Marek Skwarnicki wspomina, jak po śmierci Jana Pawła II, z dachu Sukiennic oglądał kroczący w ciemnościach ulicami Krakowa, pochód tysięcy młodych ludzi
ze świecami w dłoniach. Angielski dziennikarz zapytał go: – Co pana zdaniem powiedziałby Jan Paweł II, gdyby to widział? – Przecież
on na to patrzy! – odpowiedział.

Jaka jest różnica między 1. a 2. listopada?
Od lat niektórzy dziennikarze i osoby występujące publicznie błędnie nazywają 1. listopada – Świętem Zmarłych. Jednak w tym dniu oddajemy cześć, nie wszystkim zmarłym, ale Wszystkim Świętym,
czyli ludziom zbawionym, którzy już cieszą się oglądaniem Boga i mogą wstawiać się za nami. Święto
Zmarłych czy też Dzień Zaduszny, a dokładnie: Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, obchodzimy 2. listopada. Wtedy to modlimy się za ludzi, którzy przed spotkaniem z Bogiem muszą
odpokutować za swoje grzechy w czyśćcu.

Na czym polega czyściec?
To stan, w jakim znaleźli się ludzie, którzy zmarli pojednani z Bogiem, ale przed wejściem do nieba
ich miłość musi zostać oczyszczona, by mogli uzyskać odpowiednią świętość. Takim oczyszczeniem
może być tęsknota za Bogiem, wyrzuty sumienia, żal czy wstyd za popełnione grzechy. Pismo święte nie używa słowa „czyściec”, jednak wskazuje na miejsce, w którym po śmierci można dostąpić
oczyszczenia. Juda Machabeusz zebrał 2000 drachm, by złożyć ofiarę za grzechy żołnierzy, którzy
zginęli w boju (zob. 2 Mch 12, 39-44). Jezus przestrzegał, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu
nie zostanie odpuszczony ani w tym wieku, ani w przyszłym (zob. Mt 12, 32), czyli są grzechy, które
mogą zostać odpuszczone po śmierci. O istnieniu czyśćca pisał św. Paweł: „Ten zaś, którego dzieło
spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień” (1 Kor 3, 14-15).

Czym jest niebo?
Nie jest bujaniem w niebieskich obłokach, nic nie robieniem czy zażywaniem wyrafinowanych przyjemności. Niebo to wspólnota życia i miłości z Trójcą Świętą, Maryją i wszystkimi zbawionymi (zob.
J 14, 1-14). Nie jest konkretnym miejscem w czasie i przestrzeni, ale stanem. Niebo jest tam, gdzie
jest wszechobecny Bóg. Święty Paweł twierdzi: „Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego
z nas. Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (zob. Dz 17, 27-28).

Kto znajdzie się w piekle?
Bóg nie przeznacza nikogo do piekła. Można znaleźć się tam tylko dobrowolnie, rezygnując z Jego
miłości i umierając w grzechu śmiertelnym. Nawet w ostatniej sekundzie życia człowiek może szczerze żałować za swoje grzechy i uniknąć potępienia, podobnie jak jeden ze złoczyńców ukrzyżowanych
razem z Jezusem (zob. Łk 23, 39-43). Piekło to wieczne oddalenie od Boga, a jedynie w Bogu człowiek może – jako Jego stworzenie – przeżywać szczęście.

Ogłoszenia duszpasterskie
1 – 8 listopada 2015

1. Zarówno dzisiaj – w Uroczystość Wszystkich
Świętych, jak i jutro – w dniu wspomnienia
Wszystkich Wiernych Zmarłych o godz. 17.30
odprawimy nieszpory za zmarłych. Dzisiaj od
południa oraz przez cały jutrzejszy dzień można uzyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące, nawiedzając pobożnie kościół, odmawiając Ojcze Nasz i Wierzę, modlitwy w intencji Papieża, przyjmując łaskę
sakramentalnej spowiedzi i Komunii Świętej,
zachowując wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Odpust zupełny można także uzyskać w dniach od 1 do 8 listopada
nawiedzając pobożnie cmentarz, modląc się
choćby tylko w myśli za zmarłych, spełniając
przy tym zwykłe warunki odpustu.
2. Jutro – 2 listopada, w Dzień Zaduszny, czyli
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Msze Św. o godz. 6.30, 8.00 i 18.00.

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w czwartek i piątek od 17.00 do 18.00.
4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę mieszkańcom bloku nr 6 z Osiedla
Paderewskiego. W bieżącym tygodniu prosimy mieszkańców bloku nr 7 z tego osiedla.
5. Dziękujemy za wszelkie ofiary, które składacie na cele remontowe, a także na ogrzewania naszego kościoła.
6. W przyszłą niedzielę – 8 listopada bp ordynariusz Roman Pindel zaprasza na tradycyjne
nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Oświęcimiu
Brzezince. Rozpoczęcie o 14.00 przy Bramie
Śmierci. Nabożeństwo zostanie odprawione
w intencji ofiar obozów koncentracyjnych,
gułagów i wszystkich systemów totalitarnych,
a także o sprawiedliwość i pokój na świecie.

Darowanie winy a kara za grzech

ta sakramentalna, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego, spełnienie
czynu, z którym związany jest odpust, na przykład nawiedzenie kościoła i odmówienie tam
nakazanych modlitw, uczestnictwo w nabożeństwie, modlitwa za zmarłych na cmentarzu.

Podczas spowiedzi człowiek uzyskuje przebaczenie grzechów: Bóg daruje mu przewinienia
i uwalnia od kary wiecznego piekła. Jednak to
przebaczenie nie uwalnia go od kar doczesnych,
czyli czasowych, które musi ponieść na ziemi lub
w czyśćcu. Odpust może być zupełny [uwalnia od
kary doczesnej w całości] lub cząstkowy [uwalnia od kary doczesnej w części]. Można uzyskać
go dla siebie lub ofiarować za zmarłych przebywających w czyśćcu [między innymi w dniach
od 1 do 8 listopada].

Odpust zupełny
Znosi wszystkie kary za grzech. Warunki uzyskania tego odpustu: spowiedź, Komunia świę-

Odpust cząstkowy
Odpustu cząstkowego dostępuje człowiek, który
nie spełnia wszystkich warunków koniecznych
do uzyskania odpustu zupełnego, na przykład
jest przywiązany do jakiegoś grzechu lekkiego
i nie bardzo chce z nim zerwać. Teologia nie
mówi w jakiej mierze odpust ten skraca kary
czyśćcowe. Nie można tego przeliczać na lata,
miesiące czy dni.

Intencje mszalne
1 – 8 listopada 2015

NIEDZIELA – 1 listopada
7.00
8.30
10.00
11.30
18.00

† Jerzy Tuszyński w 1 r. śm.
† Fryderyk Moskała
z rodzicami i teściami
† Ireneusz i Helena Sojka
† Jan Nowak w 1 r. śm. z rodzicami
† Mieczysław Halski w 7 r. śm.

PONIEDZIAŁEK – 2 listopada
6.30

† Zmarli z rodziny Rączków
i Grybosiów
6.30 † Bożena Augustyńska
8.00 † Małgorzata Kurek
8.00 † Franciszek Lubecki
18.00 † Rozalia Macura
18.00 † Marian Zając

WTOREK – 3 listopada
6.30
6.30
18.00
18.00

† Kazimierz Górny w 16 r. śm.
† Janina Zielińska w 3 r. śm.
oraz Jan i Zbigniew
† Anna Bryła
† Jan Kucharski

ŚRODA – 4 listopada
6.30 †
6.30 †
6.30 †
18.00		
		

Mieczysław Pulak
Maria Noga
Franciszek Lubecki
Msza Św. wotywna do MB Bolesnej:
o Boże błogosławieństwo dla sprzątających z bloku 44, za †† wypominanych, † Teresa Cader, † Franciszek
Lubecki, † Karol Finster z rodzicami,
† Teofila Gawlik, † Maria Korycińska
z rodziną, † Eugeniusz Kapuściński

CZWARTEK – 5 listopada
6.30		 Za kapłanów i misjonarzy
6.30 † Mieczysław Pulak
18.00 † Czesław Jasiewicz

PIĄTEK – 6 listopada
6.30 †
6.30 †
6.30 †
18.00		

Maria Noga
Joanna Ciągała
Ryszard Uziembło
Za †† kapłanów pracujących w naszej parafii i zmarłe czcicielki NSPJ
[NSPJ]

SOBOTA – 7 listopada
6.30 †
6.30 †
6.30 †
6.30 †
18.00 †

Maria Noga
Joanna Ciągała
Stanisław Jawor z synami
Kazimierz Czopkiewicz
Edward Kojm

NIEDZIELA – 8 listopada
7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30 †
12.30		
18.00 †

Wojciech Pilarski z dziadkami
Stanisław Walusiak
Julia Włoszek w 30 r. śm.
Jan Heflich z rodzicami i teściami
Msza Święta chrzcielna
Anastazja Gacek w 4 r. śm.
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