
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili 
do Niego Jego uczniowie. 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, al-
bowiem 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 wiel-
ka jest wasza nagroda w niebie”.

Mt 5, 1-12
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Krzysztof Zanussi wspomina, jak w filmie o świętości w obo-
zie koncentracyjnym próbowano zmienić mu scenariusz, w imię 
„realizmu” przypisując bohaterowi także wady.

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

Przed beatyfikacją Giorgio Frassatiego twórca jego portretu ko-
rzytał z fotografii, na której stoi na tle gór, z czekanem i fajką  
w ustach, która jednak na obrazie się nie znalazła…

Wszystkich Świętych czy wszystkich zmarłych?
Dzisiejsza uroczystość błędnie nazywana jest czasem świętem zmar-
łych, gdyż w dzisiejszym dniu oddajemy cześć tylko tym zmarłym, któ-
rzy już zostali zbawieni. Mamy nadzieję, że są wśród nich nasi bliscy. 
Dzisiaj prosimy Wszystkich Świętych o modlitwę i wstawiennictwo. 
Jutro, wraz z nimi, będziemy modlić się za zmarłych, którzy przed pój-
ściem do nieba odbywają pokutę w czyśćcu.

ks. Eugeniusz Burzyk

,



Uroczystej sumie odpustowej ku czci św. Jana Pawła II – w 8. rocznicę konsekracji naszego kościo-
ła – przewodniczył ks. Filip Glanowski, który w latach 2010-18 pracował duszpastersko w naszej 
parafii. Podczas kazania, nawiązując do słów papieża Franciszka, stwierdził, że Jan Paweł II jest 
świętym bardzo nam bliskim, takim „świętym z sąsiedztwa”. Zachęcił, abyśmy również starali się 
być dla bliźnich „świętymi z sąsiedztwa”, a tym samym odblaskiem obecności Boga. Proboszcz pa-
rafii ks. Eugeniusz Burzyk wyraził radość z licznej obecności wiernych, mimo iż pandemia wzrasta 
i coraz bardziej zaostrzone są zasady sanitarne [w naszym kościele może przebywać jednocześnie 
278 osób]. Dziękując ks. Filipowi Glanowskiemu, przypomniał jego ośmioletnią pracę w parafii 
i zaangażowanie w prace remontowe. Podziękowania skierował również do Służby Liturgicznej, 
Kościelnego, Organisty, akcentując obecność górników z pocztem sztandarowym miejscowej kopal-
ni. Podczas Liturgii modlono się w intencji budowniczych, ofiarodawców i fundatorów naszej świą-
tyni, a także polecano Bogu intencje modlitewne wiernych. Pamiętano o wszystkich zakażonych, 
przebywających w izolacji lub na kwarantannie oraz o zmarłych na skutek pandemii.

Jan Paweł II – święty z sąsiedztwaJan Paweł II – święty z sąsiedztwa



 1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Wszystkich 
Świętych, jutro Wspomnienie Wszystkich Wier- 
nych Zmarłych.  W tych dniach o 17.30 odpra- 
wimy nieszpory za zmarłych. Od wtorku, bez- 
pośrednio przed Mszą św. wieczorną, odczyty- 
wane będą wypominki jednorazowe za zmar- 
łych. Prosimy, aby z racji pandemii nie odwie-
dzać cmentarzy podczas tych świątecznych 
dni. Przez cały miesiąc listopad można uzyskać 
odpust zupełny za zmarłych, nawiedzając cmen- 
tarz, modląc się za nich i spełniając zwykłe wa- 
runki odpustu: modlitwa w intencji Papieża, 
przyjęcie łaski sakramentalnej spowiedzi i Ko-
munii, zachowanie wolności od przywiązania 

do jakiegokolwiek grzechu. W poniedziałek – 
2 listopada Msze Święte o 7.00, 8.30 i 18.00. 
W tym dniu kancelaria parafialna będzie 
nieczynna.

 2. Z powodu pandemii przedłużamy o tydzień przyj- 
mowanie wypominków jednorazowych i rocz-
nych. Zapraszamy po każdej Mszy Świętej oraz 
w godzinach urzędowania kancelarii. Formu-
larze wypominkowe dostępne są na stolikach 
z prasą.

 3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. W czwartek i piątek 
spowiedź od 17.00 do 18.00.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

Wypominki to tradycyjna modlitwa za zmarłych, którzy odeszli 
pojednani z Bogiem, ale muszą jeszcze odpokutować za grzechy 
w czyśćcu. Jest wyrazem naszej miłości i odpowiedzialności za 
nich; może skrócić im cierpienia czyśćcowe i przyspieszyć spotka-
nie z Bogiem w niebie.
Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, w chwili śmierci dusza 
może od razu zaznać szczęścia oglądania Boga [śmierć w stanie 
łaski uświęcającej]; dostąpić potępienia [śmierć grzechu ciężkim]; 
przejść proces oczyszczenia w czyśćcu [śmierć w grzechu lekkim]. 
Mimo iż Pismo Święte nie używa słowa „czyściec”, to jednak mówi 
o miejscu, w którym po śmierci można dostąpić oczyszczenia. Juda 
Machabeusz zebrał dwa tysiące drachm, by złożyć ofiarę za grze-
chy 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), 
tym samym sugerując, że są grzechy, które mogą zostać odpuszczo- 
ne po śmierci. O istnieniu czyśćca pisał św. Paweł: „Ten zaś, któ-
rego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz 
tak jakby przez ogień” (1 Kor 3, 14-15).
Lista zmarłych wypominanych zostanie umieszczona w gazetce 
parafialnej i na naszej stronie internetowej, co zapewne zwiększy 
ilość modlitw w ich intencji, a tym samym skróci im pokutę. Wielu 
osobom mieszkającym poza parafią taka lista może przypomnieć 
o modlitwie w intencji naszych zmarłych. Często wpisuje się w wy-
szukiwarce internetowej różne słowa czy nazwiska, a wtedy przez 
przypadek można trafić na kogoś znajomego, o którego śmierci nie 
wiedzieliśmy, a który być może czeka na modlitwę w czyśćcu.
Zmarłych wypominanych odczytujemy w każdą niedzielę, 15 minut 
przed Mszą Świętą o godz. 7.00 i 10.00, w formie czytania ciągłego, 
czyli po kolei. W tym czasie można skorzystać ze świecznika wo-
tywnego, zapalając świeczki w intencji poszczególnych zmarłych.
Z racji panującej pandemii, w tym roku o tydzień przedłużamy przyjmowanie wypominków 
jednorazowych oraz rocznych. Zapraszamy po każdej Mszy Świętej oraz w godzinach urzę-
dowania kancelarii. Na stolikach z prasą są do zabrania wypominkowe formularze.

Komu potrzebne są wypominki?Komu potrzebne są wypominki?Znaczenie modlitwy wypominkowej
Wypominki to tradycyjna modlitwa za zmarłych, którzy odeszli 
pojednani z Bogiem, ale muszą jeszcze odpokutować za grzechy 
w czyśćcu. Jest wyrazem naszej miłości i odpowiedzialności za 
nich; może skrócić im cierpienia czyśćcowe i przyspieszyć spotka-
nie z Bogiem w niebie.
Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, w chwili śmierci dusza 
może od razu zaznać szczęścia oglądania Boga [śmierć w stanie 
łaski uświęcającej]; dostąpić potępienia [śmierć grzechu ciężkim]; 
przejść proces oczyszczenia w czyśćcu [śmierć w grzechu lekkim]. 
Mimo iż Pismo Święte nie używa słowa „czyściec”, to jednak mówi 
o miejscu, w którym po śmierci można dostąpić oczyszczenia. Juda 
Machabeusz zebrał dwa tysiące drachm, by złożyć ofiarę za grze-
chy 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), 
tym samym sugerując, że są grzechy, które mogą zostać odpusz-
czone 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).
Lista zmarłych wypominanych zostanie umieszczona w gazetce pa- 
rafialnej i na naszej stronie internetowej, co zapewne zwiększy 
ilość modlitw w ich intencji, a tym samym skróci im pokutę. Wielu 
osobom mieszkającym poza parafią taka lista może przypomnieć 
o modlitwie w intencji naszych zmarłych. Często wpisuje się w wy-
szukiwarce internetowej różne słowa czy nazwiska, a wtedy przez 
przypadek można trafić na kogoś znajomego, o którego śmierci nie 
wiedzieliśmy, a który być może czeka na modlitwę w czyśćcu.

Po każdej Mszy Świętej oraz w godzinach urzędowania kancela-
rii, przyjmujemy wypominki jednorazowe oraz roczne. Na stoli-
kach z prasą są do zabrania specjalne wypominkowe formularze.

 1. We wtorek – 22 października obchodzić będzie-
my 7. rocznicę konsekracji naszego Kościoła. 
W tym dniu przypada również liturgiczne wspo- 
mnienie św. Jana Pawła II, patronującego na- 
szej parafii. Msze Święte o 7.00, 8.30 i uroczy-
sta suma odpustowa o 18.00. Mszy Świętej prze- 
wodniczyć będzie ks. dr hab. Wojciech Medwid, 
który również wygłosi kazanie. Zapraszamy chór 
parafialny, panie z Koła Gospodyń Wiejskich  
w strojach regionalnych, górników i strażaków ze 
sztandarami. Będziemy polecać Bogu budowniczych, 
ofiarodawców i fundatorów naszej świątyni oraz 
wszystkie intencje Mszy wotywnej ku czci św. Ja- 
na Pawła II, przyjęte na ten miesiąc. Intencje na 
tę Mszę można jeszcze dzisiaj zamawiać w za- 
krystii. Spowiedź przed tą uroczystością będzie 
w poniedziałek i wtorek od 17.00 do 18.00. 

 2. W sobotę – 26 października od godz. 9.00 odwie- 
dzimy chorych przed uroczystością Wszystkich 
Świętych. Ks. Dawid, z powodu wyjazdu na kurs 
ewangelizacyjny, odwiedzi swoich chorych dzień 
wcześniej – w piątek, 25 października, od 9.00.

 3. Codziennie po każdej Mszy Świętej oraz w godzi- 
nach urzędowania kancelarii, przyjmujemy wy-
pominki listopadowe oraz roczne. Na stolikach 
z prasą są do zabrania specjalne wypominkowe 
formularze.

 4. Przy stolikach z prasą są jeszcze do nabycia „Ka- 
lendarze Rolników” na rok 2020.

 5. Dziękujemy za pomoc przy sprzątaniu kościoła 
i ofiarę mieszkańcom ulic: Obozowa (lewa stro- 
na), Jaśminowa, Storczykowa, Irysowa i Dwor-
cowa. W tym tygodniu prosimy mieszkańców 
ulic: Obozowa (prawa strona) i Liliowa.

Ogłoszenia parafialne
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 1 listopada 
Uroczystość Wszystkich Swiętych
  7.00 † Piotr Kopeć
  8.30 † Leszek i Józef Piskorscy
10.00 † Janina i Józef Szczerba
11.30 † Józef Mikołajek w 4 r. śmierci  

z rodzicami i teściami
18.00 † Zofia Włoszczyk w 12 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 2 listopada 
Wspomnienie Wiernych Zmarłych
  7.00 † Wanda Ptaszek
  8.30 † Józef Pawlus
18.00 † Antoni Plata
18.00 † Marian Góra
18.00 † Janina Szaflarska
WTOREK – 3 listopada
  6.30 † Irena i Eugeniusz Kraus
18.00 † Kazimierz Górny w 21 r. śmierci
ŚRODA – 4 listopada
  6.30 † Stanisław Kudłacz
  6.30 † Maria Stokłosa
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: o błogo-
sławieństwo Boże dla mieszkańców 
ul. Daszyńskiego; † za zmarłych pole- 
canych naszej modlitwie w wypomin-
kach rocznych; † Jadwiga Gomularz; 
† Janina Zielińska w 8 r. śmierci z 
mężem Janem i synem Zbigniewem; 

† Magdalena i Adam Jęczalik; † Jadwi-
ga Turczyńska-Nagi; † Eugenia Jarnot 
z mężem Edwardem; † Józef Krzak; 
† Wiesław Pysz; † Maria Wilk

CZWARTEK – 5 listopada
  6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
  6.30 † Anna Liszka
18.00  Za żywych i zmarłych członków 

parafialnego Koła Radia Maryja
18.00 † Aleksandra Kufta
PIĄTEK – 6 listopada
  6.30 † Jerzy Kolber w 4 r. śmierci
18.00 † Ks. Franciszek Janczy; † kapłani, któ- 

rzy pracowali w naszej parafii; † czci-
ciele NSPJ (NSPJ)

18.00 † Maria Nycz w 1 r. śmierci
18.00 † Maria Stokłosa
SOBOTA – 7 listopada
  6.30 † Piotr Kopeć
  6.30 † Maria i Stanisław Jeleń oraz  

Genowefa Bodziony
  6.30 † Maria Stokłosa
18.00 † Anna i Norbert Oleś z rodzicami
NIEDZIELA – 8 listopada
  7.00 † Wojciech Pilarski z dziadkami
  8.30 † Zdzisław Żak w 1 r. śmierci
10.00 † Stanisław Kolasa w 24 r. śmierci
11.30  Roczki: Józef Krawczyk.
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Maria i Stanisław Jarzyna

 4. W sobotę od godz. 9.00 odwiedzimy jedynie tych 
chorych, którzy zostaną zgłoszeni w zakrystii, 
czyli na wyraźne życzenie rodziny.

 5. Przy stolikach z prasą do nabycia różańce za-
pachowe o. Pio, różańce w formie bransole-
ty, opaski odblaskowe z biblijnymi cytatami, 
a także „Kalendarze rolnicze”.

 6. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary. Również 
wpłacane na konto bankowe parafii: Bank Spół- 
dzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 

8446 1016 2002 0075 5825 0001. Jak w każdy 
poniedziałek, lista ofiarodawców będzie umie-
szczona w gablocie.

 7. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy Starych Bloków nr 
4, 5 i 6. Mieszkańcy tych bloków proszeni są 
o złożenie ofiar na sprzątanie i kwiaty w zakry-
stii lub wpłatę na konto parafii. Dziękujemy 
mieszkańcom Starych Bloków nr 1, 2 i 3 za 
ofiary złożone w ubiegłym tygodniu. Również 
zostaną wpisani na listę ofiarodawców.


