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Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 

2 listopada 2014 r. 
 
Św. Ambroży napisał: „Nie należy wierzyć jedynie oczom ciała: bardziej wi-
dzialne jest to, co niewidzialne, gdyż ono jest wieczne, tamto zaś doczesne. 
Lepiej pojmuje się nie to, co oglądają oczy ciała, ale co dostrzega dusza i 
umysł”. 
Tajemnica śmierci budzi we mnie strach zmieszany z szacunkiem. Wiara wy-
daje się w tym przypadku ukojeniem, ale ciągle mam wrażenie, że mogłaby 
być silniejsza. Wielu tęskni za taką wiarą, która pozwoli zobaczyć, co kryje się 
pod zasłoną śmierci. Czy byłbym spokojniejszy mogąc zobaczyć choć trochę 
wieczności? Może byłoby mi prościej nie wpaść w szaloną gonitwę, która za-
gmatwaną codzienność próbuje rozszerzyć do granic wieczności. 
„To, co niewidzialne jest wieczne”. Tajemnica to coś więcej niż tu i teraz. Nie 
potrafię podejść do śmierci jak do równania w matematyce, wzoru w chemii, 
czy usterki w samochodzie. Mogę za to uklęknąć w zadumie, bo przecież 
„lepiej pojmuje się nie to, co oglądają oczy ciała, ale co dostrzega dusza i 
umysł”. 
Za zasłoną śmierci są moi bliscy. Żyją, ale inaczej niż ja. Na szczęście miłość 
przenika przez tajemniczą granicę, między tym co widzialne i niewidzialne. 
Ubogacę moją zadumę modlitwą i Komunią Świętą. Wówczas to, co niewidzial-
ne stanie się oswojone miłością.  
 

Św. Jan Paweł II o rodzinie 
 

„Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą uspołecznienia: w niej, jako we 
wspólnocie miłości, uczynienie z siebie daru jest prawem, nadającym kierunek 
i warunkującym wzrost” (FC 37). 
Lata dzieciństwa są „ładowaniem akumulatorów” miłości. Jeśli tworzymy w do-
mu piękną atmosferę i staramy się nawzajem sobie pomagać, to pokazujemy 
młodemu pokoleniu, że kochać znaczy dawać. 



Rodzinny święty – św. Pulcheria  
Pulcheria urodziła się 19 stycznia 399 r. w Konstantynopolu jako jedno z pięciorga 
dzieci cesarza Arkadiusza. 14 lipca 414 r. jej brat, Teodozjusz, został cesarzem. 
Natychmiast do współrządów powołał Pulcherię i nadał jej tytuł Augusty 
(cesarzowej). Złożyła ślub dozgonnej czystości, składając na odpowiednim doku-
mencie własnoręczny podpis. Skłoniła do tego samego również dwie swoje sio-
stry. Oddawała się w wolnym czasie pilnie studiom Pisma świętego, modlitwie i 
dziełom miłosierdzia. Jej osobistą zasługą było to, że stosunki pomiędzy Rzymem 
a Konstantynopolem ułożyły się bardzo pomyślnie. Korespondowała z papieżem 
św. Leonem I Wielkim i sama także otrzymywała od niego listy. Popierała rozwój 
kultury, wspierała budowę nowych świątyń. 
Po pewnym czasie na zaplecze władzy cesarskiej dostał się ambitny minister 
Chryzapiusz. Miał on tak wielki wpływ na cesarza, że stał się niemal wszechwład-
ny. Swoimi intrygami doprowadził do tego, że Pulcheria musiała opuścić dwór ce-
sarski i zamieszkać w pałacu w Hebdomon, gdzie wiodła życie na pół klasztorne. 
Wspierała  św. Cyryla w sporze z Nestoriuszem i jego nieprawowiernymi pogląda-
mi. 
Po śmierci cesarza w 450 roku Pulcheria natychmiast powróciła na dwór cesarski, 
usunęła Chryzapiusza i objęła rządy. Niedługo potem poślubiła prawie 60-letniego 
i chorowitego dowódcę wojska, senatora Marcjana, który jako cesarz objął z nią 
współrządy. Przez to Pulcheria staje się bliska wszystkim, którzy w dojrzałym wie-
ku decydują się na małżeństwo. 
Ostatnim wielkim dziełem św. Pulcherii było zwołanie Soboru Chalcedońskiego w 
roku 451, na którym została definitywnie i ostatecznie potępiona nauka Nestoriu-
sza. 
Pulcheria zmarła w roku 453, mając 54 lata. Czczona jest jako święta zarówno 
przez katolików, jak i prawosławnych. 
Wspomnienie świętej żony przypada w kalendarzu liturgicznym 10 września. 
 

Opowiadanie - W nagłym wypadku 
- Co ludzie ratują w pierwszej kolejności w jakimś nagłym przypadku? 
Przy dużym, okrągłym stole przyjaciół, spotykających z okazji Sylwestra, pytanie 
to wywołało ożywioną dyskusję. 
- Książeczkę czekową - powiedział jeden z panów. 
- Cenne przedmioty, kosztowności - odpowiedziała jedna z pań. 
- Dzieci! - zdecydowanie dodał ktoś inny. I wszyscy się zgodzili. 
W przypadku nagłego kataklizmu wszyscy pomyśleliby najpierw o dzieciach. 
W tejże chwili w kuchni z sykiem odskoczyła pokrywka garnka ciśnieniowego i 
chmura pary zalała jadalnię. W ciągu kilku sekund wszyscy uciekli wywracając 
krzesła i kieliszki. Za wyjątkiem dzieci, które wcześniej hołubione teraz zapomnia-
ne, bawiły się w mieszkaniu na podłodze. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

● W dzisiejszą niedzielę przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. 
Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im 
przyjść z pomocą przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a 
przede wszystkim Ofiarę Chrystusa uobecniającą się we Mszy św.  
● Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można zyskać od południa Uroczy-
stości Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny przez pobożne nawiedzenie ko-
ścioła, odmówienie Ojcze nasz, Wierzę ..., modlitwy w intencjach Ojca Św. oraz Spo-
wiedź św., przyjęcie Komunii św. i zachowanie wolności od przywiązania do jakiego-
kolwiek grzechu. 
● Zapraszam na różaniec za dusze zalecane dziś o godz. 1630, w tygodniu do sobo-
ty o godz. 1730.  
● We wtorek - 4 listopada - po Mszy św. wieczornej spotkanie z rodzicami dzieci 
przygotowujących się do I Komunii św. 
● Msza św. szkolna w środę o godz. 800.  
● W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota nowego miesiąca. Zapra-
szam do Komunii św. wynagradzającej, a członków Bractwa „Żywego Różańca” na 
Mszę św. w sobotę oraz na modlitwę różańcową za dusze w czyśćcu cierpiące. 
● Spowiedź św. dla dzieci szkolnych w środę o godz. 730, dla młodzieży w czwartek 
o godz. 1700, a dla dorosłych codziennie przed Mszą św.  
● W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na XIX Przegląd Piosenki  
Religijnej "Pieśnią Chwalmy Pana" w niedzielę - 9 listopada - do Domu Kultury o 
godz. 1600. Nieszporów w tym dniu nie będzie. 
● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
- Modlitwa za wstawiennictwem świętych jest w Kościele mocno zakorzeniona. Już 
w IV w. natrafiamy na wyraźne ślady kultu męczenników. Chrześcijanie modlą się 
wówczas za wstawiennictwem św. Hilarego, św. Marcina czy św. Ambrożego. Trady-
cja oddawania czci świętym jest w pełni uzasadniona. Nie przykuwają oni uwagi na 
sobie, tylko stoją po drugiej stronie reflektora, kierując snop światła na Wszechmoc-
nego. Są znakiem Jego obecności. 
Ponadto w Gościu: 
- „Pan Jezus przytulił mnie w momencie, kiedy najbardziej tego potrzebowałem” – o 
swojej drodze do Kościoła opowiada reżyser Patryk Vega; 
- z rozwiedzionymi Kościół musi cierpieć i płakać, ale nie może mówić, że nic się nie 
stało – przekonują w rozmowie z „Gościem” małżonkowie Ludmiła i Stanisław Gry-
gielowie, długoletni przyjaciele św. Jana Pawła II. 
● W przyszłą niedzielę - przed kościołem - zbiórka na pomoc Kościołowi w Potrze-
bie. 
 
W dniu 16.IX.2014  o godz. 18.30 zapraszam kawalerów i panny 25+ na spotkanie  
w salce przy parafii Bożego Ciała w Kończycach     

           ks. Tadeusz Czekański duszpasterz osób stanu wolnego  
www.grupa33.katowice.opoka.org.pl 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 3 do 9 listopada 2014 r. 

3 XI 

Poniedziałek 
Wsp. św. Marcina 

de Torres, zak. 

g. 1730 
g. 1800 

Różaniec za dusze zalecane 
Koncelebra 
- Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 
- Za + Elżbietę Skorupa w dniu urodzin oraz Pawła i Mariolę 
Skorupa  

4 XI 

Wtorek 
Wsp. św. Karola 

Boromeusza 

g. 700 

g. 1730 
g. 1800 

- Za dusze w czyśćcu cierpiące. 
Różaniec za dusze zalecane 
- Za ++ rodziców Antoniego i Antoninę Skorupa oraz Emę Olesz 

5 XI 

Środa 
 

g. 800 

 
 
g. 1730 

g. 1800 

Msza Św. szkolna  
- Za ++ Emilię i Pawła Brzęk, Julię i Teofila Jarczyk, pokrewień-

stwo Kujon, Rolnik, Jarczyk 
Różaniec za dusze zalecane 
- Za + Karola Górecko w dniu urodzin 

6 XI 

Czwartek 

1 czwartek 

g. 700 

 

 
 
g. 1730 
g. 1800 

- Ku czci Chrystusa - Najwyższego i Wiecznego Kapłana o 
uświęcenie duchowieństwa, o nowe powołania kapłańskie, za-
konne oraz za ++ kapłanów, którzy pochodzą z naszej parafii - 
od ofiarodawców 
Różaniec za dusze zalecane 
- Za + Huberta Buchta w dniu urodzin 

7 XI 

Piątek 
I piątek 

g. 700 

 

  

g. 1730 

g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagrodze-
nie za grzechy w intencji emerytów i chorych naszej parafii - od 
ofiarodawców 
Różaniec za dusze zalecane 
- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci Wczesno-
komunijne, ich rodziców i chrzestnych 

8 XI 

Sobota 
I sobota 

g. 700 

 
g. 1730 

g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi Królowej Różańca Święte-
go za żyjących i ++ członków Bractwa Żywego Różańca  
Różaniec za dusze zalecane 
- Za ++ Brunona i Łucję Pucka 

9 XI 

NIEDZIELA 

32 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 
Święto rocznicy 

poświęcenia Bazyli-

ki Laterańskiej 

Światowy Dzień 

Modlitw za Kościół 

prześladowany 

g. 630 

g. 700 

 

 

 

 

g. 1000 

 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z po-
dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Opiekę Bożą, 
zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Krzysztofa Jankiewicz z 
okazji 18. rocznicy urodzin oraz z prośbą o zdrowie i opiekę Bo-
żą dla Stanisława i Tomasza Jankiewicz z okazji urodzin                            
- Dziękczynno-błagalna w intencji Teresy i Mariana Griner oraz 
całej rodziny  
- Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą 
i zdrowie dla Gabrieli Leksy z okazji 50. rocznicy urodzin oraz w 
intencji całej rodziny        

Te Deum 


