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PORZĄDEK  
NABOŻEŃSTW  

W  U R O C Z Y T O Ś Ć   
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  1. XI.  2015 r.  

 

W  KOŚCIELE godz.  700  MSZA ŚW.  
    godz. 1000  MSZA ŚW.  
       NIESZPORÓW NIE MA 
       MSZY ŚW. WIECZORNEJ NIE MA 
 

NA CMENTARZU godz. 1430  PROCESJA Z MODLITWAMI ZA ZMARŁYCH 
    godz. 1500  SUMA ODPUSTOWA ZA PARAFIAN 

Msza św., modlitwa, Komunia św., spowiedź, dobre uczynki, post, 
jałmużna ofiarowane w intencji zmarłych są im bardziej potrzebne 
niż najokazalsze wieńce, znicze i pomniki - wynika z przesłania, jakie 
kierują do nas dusze przebywające w czyśćcu.  
 

Msza św. i modlitwy 
Ile kar czyśćcowych gładzi jedna Msza św., nie wiadomo. Wiadomo jed-
nak, że Eucharystia sprawowana w intencji zmarłego ma szczególną war-
tość. Dlaczego? - Wstawiennictwo opiera się na jednej jedynej ofierze 
krzyżowej Jezusa Chrystusa. Stąd Msza św. - jako bezkrwawe uobecnie-
nie jedynej ofiary krzyżowej - jest najskuteczniejszą pomocą zmarłym w 
czyśćcu. Przykład mamy w ofierze przebłagalnej, gdy Juda Tadeusz zbie-
ra ofiarę za zabitych - tłumaczy ks. prof. Krzysztof Góźdź, kierownik kate-
dry dogmatów i teologii historycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim w Lublinie. - Ofiara Chrystusa jest po prostu najdoskonalszą ofiarą 
dla człowieka żyjącego, ale też i dla zmarłego, czyli tego, który nie jest 
jeszcze złączony z Bogiem. Nie ma innych, lepszych ofiar od Mszy św. - 
podkreśla. 
Istnieje piękny zwyczaj zamawiania Eucharystii nie tylko z okazji pogrze-
bu, ale także w 30 dzień po śmierci, w kolejne jej rocznice, jak również 
tzw. gregorianek, czyli 30 Mszy św. Za zmarłych możemy odmówić dowol-
ną modlitwę, wzbudzając sobie intencję, że chcemy ofiarować ją za tych, 
którzy odeszli. Pomocą jest także np. akt strzelisty „Wieczny odpoczynek”. 
Na szczególną uwagę zasługują też Droga Krzyżowa i Różaniec. 



Odpusty 
Wiele modlitw i praktyk religijnych obdarzonych jest odpustem częściowym lub 
zupełnym (po spełnieniu wymaganych warunków). Należy do nich modlitwa ró-
żańcowa, nabożeństwo Drogi Krzyżowej, półgodzinne czytanie Pisma Święte-
go połączone z rozważaniem tekstu, półgodzinna adoracja Najświętszego Sa-
kramentu, odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele lub kaplicy 
(odpust zupełny, poza kościołem odpust cząstkowy). Przez pierwszych osiem 
dni listopada odpust zupełny dla zmarłych możemy uzyskać za nawiedzenie 
cmentarza połączone chociażby z krótką modlitwą. 

Jałmużna 
Andrzej Wronka, teolog i apologeta, w publikacji „Czyściec i pomoc duszom 
czyśćcowym” przypomina, że rodzajem jałmużny za zmarłych jest ofiara na 
tzw. wypominki. W Księdze Tobiasza czytamy: „Nie odwracaj twarzy od żadne-
go biedaka, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga. Jak ci tylko starczy, we-
dług twojej zasobności dawaj z niej jałmużnę! Będziesz miał mało - daj mniej, 
ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewielkiej własności! Tak za-
skarbisz sobie wielkie dobra na dzień potrzebny, ponieważ jałmużna wybawia 
od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności. Jałmużna bowiem jest wspania-
łym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem Najwyższego” (Tob 4,7-11). - 
Dlaczego ma tak wielką wartość? Zauważmy, iż za rachunek telefoniczny, prąd 
czy gaz musimy zapłacić. Nie czynimy łaski. Ile wydzwoniliśmy, tyle płacimy. 
Jałmużna jest ofiarą, której nie musimy składać. To nasz dobrowolny gest, 
uczynek miłosierdzia. Za daną kwotę moglibyśmy kupić coś sobie, dzieciom, 
bliskim, ale z miłości do zmarłych rezygnujemy z tego. Ten gest dobrowolnego 
miłosierdzia ma w oczach Bożych wielką wartość - wyjaśnia A. Wronka. 

Cierpienia i umartwienia 
Wielką pomocą są też ofiarowane duszom w czyśćcu cierpienia i niedogodno-
ści. Przyjęte dobrowolnie z poddaniem się woli Bożej mają w niektórych przy-
padkach większą moc niż modlitwa. Przy tej okazji warto zauważyć, jak często 
marnujemy cierpienia, nie napełniając nimi duchowego skarbca. Ból zęba, kło-
poty i troski w rodzinach, małżeństwach, na drodze powołania... Choroby, cier-
pienia psychiczne, ból po stracie kogoś bliskiego, rany zadane przez inne oso-
by, zniesławienia - mogą być okazją do załamań, złorzeczeń czy nienawiści, 
ale też mogą stać się wspaniałą sposobnością do tego, by samemu doskonalić 
się w poddaniu woli Bożej, w zadośćuczynieniu za swoje grzechy, jak również 
cierpiących w czyśćcu. Gdy tak zaczniemy podchodzić do wszelkich niedogod-
ności, wówczas krzyże staną się lżejsze, a jarzmo słodsze (por. Mt 11,29). Do-
browolnie przyjęte i ofiarowane za dusze czyśćcowe cierpienie fizyczne, psy-
chiczne czy duchowe staje się perłą, diamentem, skarbem, jaki oddajemy Pa-
nu Bogu w darze innym - zaznacza A. Wronka, dodając, iż szczególnym rodza-
jem umartwienia jest post. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
● Dziś Niedziela powołaniowa. Gościmy w naszej parafii kleryków Wyższego 
Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, którzy wygłoszą kazania  
i spotkają się z młodzieżą.  
● Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo różańcowe, w trakcie którego chór Lutnia 
wykona pieśni maryjne. Nabożeństwa różańcowe w tygodniu o godz. 1730.  
● Jutro odwiedziny chorych. Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii. 
● Dzieci zapraszam na Mszę św. szkolą w środę o godz. 800.  
● W środę 28 października po wieczornej Mszy św.  spotkanie kandydatów do 
Bierzmowania. Prosimy o przyniesienie świec. 
● Spowiedź Święta przed każdą Mszą św. 
● W niedzielę 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół 
oddaje cześć wszystkim, którzy weszli już do chwały niebieskiej, a  wiernym 
pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zaprowa-
dziła do świętości. Przypomina również prawdę o naszej wspólnocie za Święty-
mi, którzy otaczają nas opieką. O godz. 1430 odbędzie się na cmentarzu Proce-
sja z modlitwami za zmarłych, a o godz. 1500 w Kaplicy Cmentarnej pod we-
zwaniem Wszystkich Świętych odprawiona zostanie Msza św. – za parafian. 
Mszy św. wieczornej w tym dniu nie ma.  
● Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można zyskać od południa 
Uroczystości Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny przez pobożne na-
wiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz..., Wierzę..., modlitwy w intencji 
Ojca Św. oraz Spowiedź Św., przyjęcie Komunii Św. i zachowanie wolności od 
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 
● 1 listopada  przy wejściach na cmentarz odbędzie się zbiórka pieniędzy do 
puszek na potrzeby utrzymania cmentarza. „Bóg zapłać” za ofiary. 
● Również 1 listopada o godzinie 21.00 młodzież naszej parafii zaprasza na 
cmentarz do odśpiewania apelu oraz wspólnej modlitwy za zmarłych. 
● Zalecki na Dzień Zaduszny i oktawę przyjmowane są w zakrystii oraz  
w kancelarii parafialnej. 
● Nowi mieszkańcy Pawłowa, którzy chcieliby przyjąć kolędę proszeni są  
o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej do 15 listopada. 
● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
- Co wydarzyło się na synodzie w Rzymie? Kardynał z Nowego Jorku wezwał 
biskupów, by wsparli zwyczajne małżeństwa i rodziny, które mimo trudności 
starają się żyć po Bożemu. 
- Niezbędna przed Dniem Zadusznym kartka na wypominki. 
Ponadto w Gościu: 
- Księża są jak samoloty. Bo jest o nich głośno, gdy upadną. Autor tekstu pod 
tytułem „Jak samoloty” wzywa do wielkiej modlitwy za księży. Na swoich ple-
cach powinni czuć modlitewny oddech swoich parafian. 
W „Małym Gościu Niedzielnym”: 
- Bardzo widoczny dodatek, odblask z szyfrem; Kim byli biblijni Hebrajczycy? 
● Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej para-
fii. Zostanie zebrana przez przedstawicieli Rady Duszpasterskiej. „Bóg zapłać” 
za dzisiejsze ofiary.  



IIINTENCJENTENCJENTENCJE M M MSZYSZYSZY   św. 26 października - 1 listopada 

26 X 
Poniedzia-

łek 

g.1730 

g.1800 
Nabożeństwo różańcowe 
- Za + Zygmunta Czaja jako 30. dniowa 

27 X 
Wtorek 

 

g. 700 
g.1730 

g.1800 

- Za + Ryszarda Bryłka w rocznicę śmierci 
Nabożeństwo różańcowe 
 - Za + Jana Hanke w dniu urodzin 

28 X 
Środa 

ŚWIĘTO ŚW. ŚW. 
APOSTOŁÓW 

SZYMONA I JUDY 
TADEUSZA 

g. 800 

 
 
 
g.1730 
g.1800 

Msza Św. szkolna  
- Za ++ teściów Julię i Oswalda Orantek w rocznicę śmier-
ci, męża Jerzego Orantek, S. Mariettę- Otylię Owedyk oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące  
Nabożeństwo różańcowe 
- Za + Tadeusza Łuczak 

29 X 
Czwartek 

 

g. 700 

g.1730 
g.1800 

 

- Za ++ ojców Augustyna i Wiktora 
Nabożeństwo różańcowe 
- Za + Edwarda Cygan w rocznicę śmierci 

30 X 
Piątek 

Święto rocznicy 
pośw. Katedry  
w Katowicach 

g. 700 

g.1730 

g.1800 

- Za + Martę Niesporek w 10. rocznicę śmierci 
Nabożeństwo różańcowe 
- Za ++ członków Związku Emerytów i Rencistów 

31 XI 
Sobota 

 

g. 700 

g.1730 

g.1800 

 

 

 

- Za + Jana Słabego w rocznicę śmierci 
Ostatnie nabożeństwo różańcowe 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Różańcowej z po-

dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę Bożą  

i zdrowie dla Marii Bonk z okazji 75. rocznicy urodzin oraz 

o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny                                                   

                                                                         Te Deum 

1 XI 
Niedziela 

 
UROCZY-

STOŚĆ 
WSZYST-

KICH  
ŚWIĘTYCH 

g. 630 

g. 700 
g.1000 
 
 
 
g.1430 
g.1500 

 

 
 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Franciszkę Lończyk jako 30. dniowa 
- Za + Erwina Maciejczyk w rocznicę śmierci, Annę Maciej-
czyk, Antoniego i Jadwigę Cygan, ++ z rodziny Cygan i 
Maciejczyk oraz pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w 
czyśćcu cierpiące 
Procesja na cmentarzu z modlitwami za zmarłych 
Suma odpustowa na cmentarzu 
- Za parafian 
- Za dusze wszystkich wiernych zmarłych 
 


