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Wizje czyśćca-nadzieją, czyli dlaczego ważny jest Dzień Zaduszny? 
 Wizje rzeczywistości, z którą człowiek spotyka się po śmierci – czyli wizje 
czyśćca i piekła – w doznaniach mistyków zajmują często bardzo ważne miej-
sce. Wystarczy przypomnieć św. Małgorzatę Marię Alacoque, św. Faustynę Ko-
walską, dzieci fatimskie i wielu innych. Tajemnicza rzeczywistość rysująca się 
za sprawą Boga przed ich oczyma ma na celu uwrażliwić żyjących na los czło-
wieka po śmierci, a więc skłonić do refleksji nad własnym życiem oraz dopo-
móc tym, którzy odeszli i – zanim w pełni zjednoczą się z Bogiem – muszą do-
znać oczyszczenia. Oto kilka myśli na ten temat wybranych z orędzi 
“Prawdziwe Życie w Bogu”. 
 Zdarza się, że ktoś przyjmuje fakt istnienia czyśćca, wyłącznie jako odwet 
Boga za nasze życie, odtrącającego nas po śmierci na jakiś czas i skazujące-
go na okrutne męczarnie. Tymczasem po śmierci dusza widząc swą nędzę go-
rąco pragnie oczyszczenia. Współczesna nam Maria Simma, obdarzona chary-
zmatem spotkań z duszami czyśćcowymi tak pięknie ujęła tę głęboką prawdę: 
“Żadna dusza nie chciałaby wrócić na ziemię i nadal żyć, ponieważ posiada 
poznanie, o którym my pojęcia nie mamy. Dusze pokutujące w czyśćcu pragną 
oczyszczenia. Czy możemy sobie wyobrazić dziewczynę, która odważyłaby się 
przyjść na pierwszy bal w brudnej sukience i nie uczesana? Dusza w miejscu 
oczyszczenia, czyli w czyśćcu, posiada tak świetlane pojęcie o Bogu, że On 
przedstawia się jej w oślepiającej piękności. Żadna siła nie zdołałaby jej zmu-
sić, aby stanęła przed Jego Obliczem, jeżeli najdrobniejsza skaza nie została  
z niej jeszcze zmazana. Tylko doskonale czysta odważy się stanąć przed Bo-
giem, aby oglądać Go twarzą w twarz.”  
 Vassula Ryden ujrzała dusze czyśćcowe... 
...między innymi 26 marca 1987 roku. Tak o tym pisze: “Zobaczyłam wielką, 
pustą salę. Nagle spostrzegłam grupę dusz w kącie. Moja uwaga została przy-
ciągnięta w to miejsce sali z powodu hałasu ich łańcuchów. Te dusze wydawały 
się dzikie nie do opisania, poplamione czernią, jakby węglem. One nas nie wi-
działy i wydawały się być zdziwione otoczeniem.” Pan wyjaśnił jej: “Czy widzia-
łaś te liczne dusze? One przychodzą z podziemi. To są dusze udręczone, które 
właśnie zostały uwolnione: były u bram szatana. (...) 
To, co widziałaś, było jedynie wizją symboliczną. W rzeczywistości nie było ich 
w Mojej sali... Te dusze są w czyśćcu, a więc pod Moją Sprawiedliwością. Jeśli 
Mnie wybieracie i pragniecie iść za Mną, jesteście zbawieni. Jeśli jednak unika-
cie rozpoznania Mnie z powodu waszej zatwardziałości, upadniecie i tam, do-
kąd idziecie, będzie męka bez końca. (...)” 



APEL POLICJI 
 W związku z dniem „Wszystkich Świętych” katowiccy policjanci zwra-
cają się z apelem, aby w czasie świątecznej zadumy przy grobach bli-
skich, pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. 
 Wychodząc z domu należy sprawdzić czy został on dobrze zabez-
pieczony, sprawdzamy nie tylko drzwi ale również okna. Pamiętajmy także 
o tym aby na Cmentarz nie zabierać cennych rzeczy, najlepiej pozostaw-
my je w domu, a nie w samochodzie zaparkowanym przy cmentarzu. Je-
żeli jednak musimy zabrać ze sobą choćby telefon komórkowy, portfel czy 
klucze, włóżmy je do wewnętrznej kieszeni, aby złodziej nie miał do nich 
łatwego dostępu. W czasie odwiedzania grobu w dzień świąteczny, apelu-
jemy o to. aby nie pozostawiać swoich rzeczy bez nadzoru. Złodzieje nie 
omijają cmentarzy i łatwo mogą wykorzystać naszą nieuwagę. 
 Kierowco pamiętaj!!!  
 Prowadź pojazd zawsze tak, abyś nie musiał nikogo przepraszać za 
swoje błędy. Nie utrudniaj życia innym kierowcom. Miej dużo tolerancji dla 
pozostałych użytkowników drogi. Nie pouczaj innych. Droga to nie sala 
sądowa - nie musisz nikomu niczego udowadniać. Ustąp innym, nawet, 
gdy prawo jest po Twojej stronie. Wolisz mieć rację, czy zdrowie, życie  
i cały samochód? Szanuj przepisy drogowe nie tylko z obawy przed karą. 
Siedząc za kierownicą myśl i przewiduj. Prowadź pojazd zawsze najlepiej 
jak potrafisz, ale nigdy na granicy swoich możliwości i zawsze trzeźwy. 
Nie jedź samochodem „na pamięć”. W rejonach cmentarzy i na drogach 
dojazdowych do nich, zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu 
drogowego. Zwracaj uwagę na znaki drogowe! Pamiętaj - polecenia poli-
cjanta kierującego ruchem są ważniejsze od sygnałów świetlnych i zna-
ków drogowych! Jeżeli policjant zabroni wjazdu, to nie ma czasu na dys-
kusje i wdawanie się w polemikę. Trzeba stosować się do poleceń. Apelu-
jemy też do kierowców wybierających się w dłuższą podróż, by co pewien 
czas robili przerwę na odpoczynek i unikali pośpiechu.  
 Apelujemy też do pieszych, odwiedzających groby bliskich, by korzy-
stali z chodników, a w przypadku ich braku - z pobocza. Przed wejściem 
na jezdnię zachowajmy szczególną ostrożność i przechodźmy tylko  
w miejscach do tego wyznaczonych. Nie pozostawiajmy cennych rzeczy 
w samochodach. Złodziej czeka na okazję. Pamiętajmy, że właściwe za-
bezpieczenie naszego mienia uchroni nas przed przykrymi następstwami 
kradzieży. 
 Każdy pieszy i rowerzysta powinien również pamiętać o swoim bez-
pieczeństwie i zadbać o to, aby być widocznym. Kamizelka odblaskowa, 
breloczek, opaska, czy nawet zwykła latarka sprawią, że poruszając się 
przy słabo oświetlonej drodze będzie lepiej widoczny dla nadjeżdżającego 
kierowcy.  



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
● W dzisiejszą niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. 
Msze św. w kościele o godz. 700 i 1000. O godz. 1430 odbędzie się na 
cmentarzu Procesja z modlitwami za zmarłych, a o godz. 1500 w Kaplicy 
Cmentarnej pod wezwaniem Wszystkich Świętych odprawiona zostanie 
Msza św. – za parafian. Mszy św. wieczornej w tym dniu nie ma.  
● Dzisiaj przy wejściach na cmentarz odbędzie się zbiórka pieniędzy do 
puszek na potrzeby utrzymania cmentarza. „Bóg zapłać” za ofiary. 
● Również dzisiaj na godz. 21.00 młodzież naszej parafii zaprasza na 
cmentarz do odśpiewania apelu oraz wspólnej modlitwy za zmarłych. 
● W poniedziałek przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. 
Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grze-
chy. Aby im przyjść z pomocą przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zy-
skane przez żyjących, a przede wszystkim Ofiarę Chrystusa uobecniającą 
się we Mszy św.  
● Odpust zupełny ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące można zy-
skać od południa Uroczystości Wszystkich Świętych oraz w Dzień Za-
duszny przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz, 
Wierzę ..., modlitwy w intencjach Ojca Św. oraz Spowiedź św., przyjęcie 
Komunii św. i zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek 
grzechu. 
● Zapraszam na różaniec za dusze zalecane codziennie do 8 listopada  
o godz. 1730.  
● Msza św. szkolna w środę o godz. 800.  
● W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota nowego miesią-
ca. Zapraszam do Komunii św. wynagradzającej, a członków Bractwa 
„Żywego Różańca” na Mszę św. w sobotę o godz. 7 00. 
● 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 dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
- Dlaczego święci nie bali się umierać? 
- Mało znana litania do świętych, którą Jan Paweł II modlił się za Polskę. 
- Co zawiera dokument podsumowujący synod o rodzinie? 
● W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na zakup nowego 
pieca. Zbiorą ja przedstawiciele Rady Duszpasterskiej. Bóg zapłać za dzi-
siejsze ofiary. 
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2 XI 

Poniedziałek 
WSP. WSZYSTKICH  

WIERNYCH   

ZMARŁYCH 

g. 700 
g.1500 

g.1730 
g. 1800 

- Za dusze w czyśćcu cierpiące 
- Za wszystkich wiernych zmarłych (na cmentarzu) 
Różaniec za dusze zalecane (w kościele) 
- W intencji Ojca św. 

3 XI 

Wtorek 
Wsp. św. Marcina 

de Torres, zak. 

g. 700 

g. 1730 
g. 1800 

- Za dusze w czyśćcu cierpiące. 
Różaniec za dusze czyśćcu cierpiące 
- Za ++ członków Bractwa Żywego Różańca oraz czcicieli 
Matki Boskiej Fatimskiej  

4 XI 

Środa 
Wsp. św. Karola 

Boromeusza 

g. 800 

 
 
g. 1730 

g. 1800 

Msza Św. szkolna  
- Za ++ rodziców Antoniego i Antoninę Skorupa oraz Emę 
Olesz oraz pokrewieństwo z obu stron 
Różaniec za dusze zalecane 
- Za + Karola Górecko w dniu urodzin 

5 XI 

Czwartek 

1 czwartek 

g. 700 

 

 
g. 1730 
g. 1800 

- Ku czci Chrystusa - Najwyższego i Wiecznego Kapłana  
o uświęcenie duchowieństwa oraz za ++ kapłanów - od ofia-
rodawców 
Różaniec za dusze zalecane 
- O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii - od 
ofiarodawców 

6 XI 

Piątek 
I piątek 

g. 700 

 

  

g. 1730 

g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagro-
dzenie za grzechy w intencji emerytów i chorych naszej para-
fii - od ofiarodawców 
Różaniec za dusze zalecane 
- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci Pierw-
szokomunijne, ich rodziców i chrzestnych 

7 XI 

Sobota 
I sobota 

g. 700 

 
 
g. 1730 

g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca 
Świętego za żyjących i ++ członków Bractwa Żywego Różań-
ca  
Różaniec za dusze zalecane 
- Za ++ rodziców Brunona i Łucję Pucka 

8 XI 

NIEDZIELA 

32 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 
 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za dusze zalecane w Dniu Zadusznym i w czasie oktawy 
- Do Opatrzności Bożej i Matki Boskiej z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Teresy 
i Mariana Griner oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny  
Różaniec za dusze zalecane 
- Za + Edmunda Goławskiego w I rocznicę śmierci 


