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Gazetka parafii p.w. œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu w £om¿y
Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych i Dzieñ Zaduszny
1 listopada Koœció³ katolicki obchodzi uroczystoœæ
Wszystkich Œwiêtych. Dzieñ ten kojarzy siê dla wielu ze
zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych
z wi¹zank¹ kwiatów, jeszcze dla innych z modlitw¹
i pamiêci¹ o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze
do wiecznoœci. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy siê
z ca³ymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych
bliskich, przyjació³, rodziców, krewnych, znajomych,
stawiaj¹c kwiaty, zapalaj¹c ten "p³omyk nadziei", wierz¹c,
¿e ju¿ ciesz¹ siê oni chwa³¹ w domu Ojca Niebieskiego.
Koœció³ w tym dniu oddaje czeœæ tym wszystkim, którzy ju¿
weszli do chwa³y niebieskiej, a wiernym pielgrzymuj¹cym
jeszcze na ziemi wskazuje drogê, która ma zaprowadziæ ich
do œwiêtoœci. Przypomina nam równie¿ prawdê o naszej
wspólnocie ze Œwiêtymi, którzy otaczaj¹ nas opiek¹.
Kszta³towanie siê uroczystoœci
W pocz¹tkach chrzeœcijañstwa, w obawie przed ba³wochwalstwem, nie oddawano czci nikomu
ze stworzeñ, ani ludziom, ani anio³om. Oddawano czeœæ jedynie Bogu w Trójcy Œwiêtej Jedynemu.
W Nowym Testamencie zauwa¿amy pochwa³ê jak¹ sam Pan Jezus daje œw. Janowi Chrzcicielowi,
czeœæ z jak¹ wyra¿a siê œw. Pawe³ w listach do Rzymian i Hebrajczyków o Abrahamie i Melchizedeku.
Najpierw przedmiotem kultu sta³a siê Najœwiêtsza Maryja Panna, jako Matka Syna Bo¿ego.
Zaczêto wznosiæ koœcio³y ku Jej czci, Koœció³ zacz¹³ ustanawiaæ œwiêta i uk³ada³ modlitwy oraz pieœni o
Matce Bo¿ej. W tym samym czasie zauwa¿amy te¿ kult œw. Micha³a Archanio³a. Krwawe
przeœladowania Koœcio³a w I w. rozbudzi³y tak¿e kult mêczenników. Dzieñ ich zgonu uwa¿ano za dzieñ
ich narodzin dla nieba. Dlatego ju¿ od V w. kult prywatny przerodzi³ siê w urzêdowy, powszechny.
13 maja 608 r. papie¿ Bonifacy IV, rzymsk¹ œwi¹tyniê pogañsk¹, ku czci zw³aszcza nieznanych bóstw
(Panteon), poœwiêci³ Matce Bo¿ej i œwiêtym mêczennikom. W VIII w. papie¿ Grzegorz III w koœciele
œw. Piotra otworzy³ kaplicê poœwiêcon¹ Wszystkim Œwiêtym, nie tylko mêczennikom. W Anglii
pojawi³o siê œwiêto Wszystkich Œwiêtych w po³owie VIII w. obchodzone 1 listopada. Œwiêto
poprzedzone by³o wigili¹, a od XV w. otrzyma³o tak¿e oktawê. Reforma z 1955 r. usunê³a wigiliê
i oktawê. Natomiast papie¿ Jan XI w 935 r. ustanowi³ osobne œwiêto ku czci Wszystkich Œwiêtych,
wyznaczaj¹c je na dzieñ 1 listopada. Tak wiêc uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych ma ju¿ ponad
tysi¹cletni¹ tradycjê i przypomina nam przede wszystkim tych Œwiêtych Pañskich "z ka¿dego narodu i
wszystkich pokoleñ, ludów i jêzyków" (por. Ap 7, 9), którzy nie maj¹ swoich osobnych wspomnieñ
w roku liturgicznym. W ci¹gu wieków Koœció³ ubogaci³ kult œwiêtych. Stawia³ im pos¹gi, malowa³ ich
obrazy, budowa³ ku ich czci œwi¹tynie (np. koœció³ Sióstr Benedyktynek pod wezwaniem Wszystkich
Œwiêtych w Drohiczynie) i o³tarze, u³o¿y³ szereg modlitw i pieœni religijnych ku ich czci, jak te¿ u³o¿y³
teksty liturgiczne do Mszy œw. i kap³añskich pacierzy - Liturgii Godzin.
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 5,1-12a).

Jezus, widz¹c t³umy, wyszed³ na górê. A gdy usiad³, przyst¹pili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzy³
swoje usta i naucza³ ich tymi s³owami:
«B³ogos³awieni ubodzy w duchu, albowiem do nich nale¿y królestwo niebieskie.
B³ogos³awieni, którzy siê smuc¹, albowiem oni bêd¹ pocieszeni.
B³ogos³awieni cisi, albowiem oni na w³asnoœæ posi¹d¹ ziemiê.
B³ogos³awieni, którzy ³akn¹ i pragn¹ sprawiedliwoœci, albowiem oni bêd¹ nasyceni.
B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹.
B³ogos³awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹.
B³ogos³awieni, którzy wprowadzaj¹ pokój, albowiem oni bêd¹ nazwani synami Bo¿ymi.
B³ogos³awieni, którzy cierpi¹ przeœladowanie dla sprawiedliwoœci, albowiem do nich nale¿y królestwo
niebieskie.
B³ogos³awieni jesteœcie, gdy ludzie wam ur¹gaj¹ i przeœladuj¹ was, i gdy mówi¹ k³amliwie wszystko z³e
na was z mego powodu. Cieszcie siê i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

* * * * * * * * * * * *
KTO WIERZY, NIGDY NIE JEST SAM
Papie¿ Benedykt XVI podczas inauguracji swojego pontyfikatu wypowiedzia³
s³owa, które póŸniej wielokrotnie przypomina³: „Ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam”.
Prze¿ywamy tê prawdê, wpatruj¹c siê dzisiaj „w wielki t³um, którego nikt nie móg³
policzyæ” (I czytanie). Widzimy niebo „zaludnione” przez nasze siostry i braci
naszych. To Koœció³ sprawuj¹cy niebiañsk¹ liturgiê uwielbienia, radoœci i chwa³y.
Uwolnieni od cierpienia i s³aboœci oraz oczyszczeni z grzechów doœwiadczaj¹
szczêœcia, którego zawsze pragnêli. Co jest istot¹ tego szczêœcia? Doskona³a komunia
z Bogiem i braæmi. Œw. Jan przypomina, ¿e przygoda nieba rozpoczyna siê
od obdarowania Bo¿ego: „Popatrzcie, jak¹ mi³oœci¹ obdarzy³ nas Ojciec. Zostaliœmy
nazwani dzieæmi Bo¿ymi” (II czytanie). Niebo jest bardziej darem ni¿ zas³ug¹. Dar ten
wymaga przyjêcia i wspó³pracy. Mo¿na go odrzuciæ i zamkn¹æ sobie drogê
do szczêœcia. Mo¿na go przyj¹æ i od momentu chrztu wzrastaæ w komunii z Bogiem i bliŸnimi. W jaki sposób?
OdpowiedŸ daje nam Chrystus, zapraszaj¹c na drogê ewangelicznych b³ogos³awieñstw (Ewangelia). Ukazuj¹
one wartoœci i postawy, których nie mo¿e zabrakn¹æ w naszym ¿yciu, tak jak nie zabrak³o ich w ¿yciu ziemskim
Jezusa. Umi³owanie ubóstwa i skromnoœci, ³agodnoœæ i pokojowe nastawienie, pragnienie sprawiedliwoœci
oraz s³u¿ba prawdzie, wra¿liwoœæ na potrzeby bliŸnich i bezinteresowne mi³osierdzie, czystoœæ oraz szczeroœæ
serca wraz z wytrwa³oœci¹ poœród przeœladowañ – to wszystko przygotowuje nas do wejœcia w wieczysty kr¹g
szczêœliwych, skupionych na chwale i radoœci Baranka.
(Dzieñ Pañski nr 53, 2012)

* * * * * * * * * *
Nawi¹zuj¹c do historii uzdrowienia Bartymeusza...
Papie¿ Franciszek zauwa¿y³, ¿e na ludzi id¹cych za Jezusem czyhaj¹ pewne pokusy. Jego uczniowie nie chcieli us³yszeæ wo³ania
potrzebuj¹cego. Poszli naprzód, jakby nic siê nie sta³o.
„Jeœli Bartymeusz by³ œlepy, to oni s¹ g³usi: jego problem nie jest ich problemem. Mo¿e to groziæ tak¿e nam: w obliczu ci¹g³ych
problemów lepiej iœæ naprzód, nie daj¹c sobie przeszkadzaæ. W ten sposób, podobnie jak owi uczniowie, jesteœmy z Jezusem, ale nie
myœlimy jak Jezus. Jesteœmy w Jego grupie, ale przegapiamy otwarcie serca, zatracamy zadziwienie, wdziêcznoœæ i entuzjazm, a grozi
nam stawanie siê ludŸmi «nawyk³ymi do ³aski». Mo¿emy o Nim mówiæ i dla Niego pracowaæ, ale daleko jesteœmy od Jego serca,
sk³aniaj¹cego siê ku tym, którzy s¹ poranieni. T¹ pokus¹ jest «duchowoœæ mira¿u»: mo¿emy przechodziæ przez pustynie ludzkoœci, nie
widz¹c tego, co jest naprawdê, ale to, co chcielibyœmy zobaczyæ; jesteœmy w stanie budowaæ wizje œwiata, ale nie akceptujemy tego,
co Pan stawia nam przed oczami. Wiara, która nie umie zakorzeniæ siê w ¿yciu ludzi, pozostaje ja³owa i zamiast oazy tworzy kolejne
pustynie – mówi³ Ojciec Œwiêty. - Istnieje druga pokusa: popadania w «wiarê schematyczn¹». Mo¿emy pod¹¿aæ z ludem Bo¿ym, ale
od razu mamy nasz¹ mapê drogow¹, na której wszystko ju¿ jest: wiemy, gdzie iœæ i ile nam to zabierze czasu, a wszyscy winni
uszanowaæ nasze rytmy i ka¿da niedogodnoœæ nam przeszkadza. Grozi nam, ¿e staniemy siê jak tych «wielu» z Ewangelii, którzy trac¹
cierpliwoœæ i napominaj¹ Bartymeusza. Chwilê wczeœniej upominali dzieci (por. 10,13), a teraz niewidomego ¿ebraka: tego, kto
przeszkadza czy nie stoi na odpowiedniej wysokoœci, trzeba wykluczyæ.”.
Papie¿ podkreœli³, ¿e Jezus chce w³¹czaæ, zw³aszcza tych, którzy s¹ zepchniêci na margines i do Niego wo³aj¹. „Podobnie jak
Bartymeusz, maj¹ oni wiarê, poniewa¿ œwiadomoœæ, ¿e potrzebujemy zbawienia, jest najlepszym sposobem, aby spotkaæ Chrystusa”
– mówi³ Papie¿ wskazuj¹c, ¿e Bartymeusz nie tylko odzyska³ wzrok, ale do³¹czy³ do wspólnoty pod¹¿aj¹cych za Jezusem.
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Kszta³towanie siê uroczystoœci (c.d. ze str. 1)
Kult Œwiêtych pomna¿a czeœæ Pana Boga. Œwiêtych Pañskich czcimy ze wzglêdu na Pana Boga, którego
oni "reprezentuj¹". Tak wiêc nie bezpoœrednio, lecz poœrednio przez nich kierujemy kult ku Panu Bogu.
Koœció³ oddaje czeœæ œwiêtym w ró¿nym stopniu. I tak na pierwszym miejscu stawia Najœwiêtsz¹ Maryjê
Pannê, nastêpnie œwiêtych: Józefa i Jana Chrzciciela, dalej Aposto³ów, wœród których Œwiêci Piotr i Pawe³
maj¹ uprzywilejowane miejsce. Najwiêcej jest œwiêtych lokalnych, którzy odbieraj¹ szczególn¹ czeœæ:
w zakonie, w narodzie, w pañstwie czy w diecezji, gdzie siê ws³awili mêczeñstwem za wiarê lub niezwyk³¹
cnot¹.
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych Koœció³
obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzieñ ten jest
nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami".
To wspomnienie wprowadzi³ opat benedyktynów w Cluny
we Francji, œw. Odilon (Odylon). On to w 998 r. zarz¹dzi³
modlitwy za dusze wszystkich zmar³ych w dniu 2 listopada.
Termin ten i sama idea szybko rozprzestrzeni³y siê we Francji,
Anglii, Niemczech, Italii. W XIII w. zwyczaj ten w Koœciele
rzymskim sta³ siê powszechny.
W XV w. wytworzy³ siê u dominikanów w Wanencji zwyczaj
ofiarowania w dniu 2 listopada trzech Mszy œw. przez jednego kap³ana. Papie¿ Benedykt XIV w 1748 r.
rozszerzy³ ten zwyczaj na ca³¹ Hiszpaniê. W 1915 r., podczas I wojny œwiatowej, papie¿ Benedykt XV
na proœbê opata - prymasa benedyktynów pozwoli³ kap³anom ca³ego Koœcio³a odprawiæ w tym dniu trzy
Msze œw. Jedn¹ w intencji przyjêtej od wiernych, drug¹ w intencji wszystkich wiernych zmar³ych, a trzeci¹
w intencji papie¿a. Zwyczaj ten nie jest traktowany jako obowi¹zek.
Koœció³ w tym dniu wspomina zmar³ych pokutuj¹cych za grzechy w czyœæcu. Chodzi wiêc o tych, którzy
nie mog¹ wejœæ do nieba, gdy¿ maj¹ pewne d³ugi do sp³acenia Bo¿ej sprawiedliwoœci. Prawdê o istnieniu
czyœæca Koœció³ og³osi³ jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 r. i na XXV sesji Soboru Trydenckiego
(1545-1563), w osobnym dekrecie o czyœæcu. Sobór Trydencki orzek³ prawdê, ¿e duszom w czyœæcu
mo¿emy pomagaæ. Ca³a wspólnota Koœcio³a przychodzi z pomoc¹ duszom czyœæcowym zanosz¹c
w tym dniu proœby przed tron Bo¿y. Aby przyjœæ z pomoc¹ zmar³ym pokutuj¹cym w czyœæcu, ¿yj¹cy mog¹
w tych dniach uzyskaæ i ofiarowaæ odpusty zupe³ne.
Nabo¿eñstwo do dusz czyœæcowych by³o i jest bardzo ¿ywe. Œwiadcz¹ o tym uroczyœcie urz¹dzane
pogrzeby, czêsto zamawiane Msze œw. w intencji zmar³ych, w Koœciele rzymskim powszechne s¹ Msze œw.
gregoriañskie (30 Mszy œw. po kolei przez 30 dni). W Polsce istnieje nawet zgromadzenie
Sióstr Wspomo¿ycielek Dusz Czyœæcowych, za³o¿one przez b³ogos³awionego o. Honorata KoŸmiñskiego kapucyna.
(Niedziela 43/2001)

* * * * * *

Krzy¿ Œwiatowych Dni M³odzie¿y
i Ikona Salus Populi Romani
w naszej parafii!

ZAPRASZAMY!!!
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Dziœ obchodzimy uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych i rozpoczêcie Tygodnia Modlitw za Zmar³ych.
2. Jutro – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych, nazywane inaczej Dniem Zadusznym.
00
00
00
00
Uroczyste Msze Œwiête w naszym koœciele o godz. 7 , 9 , 11 , 13 (Msza œw. na cmentarzu, ró¿aniec
00
za zmar³ych i procesja) i 18
40
40
3. Wypominki roczne w naszej parafii bêd¹ mia³y miejsce w niedziele o godz. 8 i 10 .
4. Odpusty za zmar³ych:
• wierni, którzy nabo¿nie odwiedz¹ cmentarz i przynajmniej w myœli pomodl¹ siê za zmar³ych,
zyskaj¹ odpust dla dusz w czyœæcu cierpi¹cych; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupe³ny,
w pozosta³e zaœ dni roku – cz¹stkowy. Jest to odpust pod zwyk³ymi warunkami; odpust zupe³ny
mo¿na zyskaæ (dla jednej duszy w czyœæcu cierpi¹cej) jeden raz na dzieñ;
• wierni, którzy odwiedz¹ koœció³ lub kaplicê (tê z której prawnie korzystaj¹) w celu przyjœcia
z pomoc¹ duszom zmar³ych i odmówi¹ tam Ojcze nasz i Wierzê w Boga, mog¹ w Dzieñ Zaduszny
zyskaæ odpust zupe³ny pod zwyk³ymi warunkami: spowiedŸ œw., Komunia œw. i modlitwa w intencji
wyznaczonej przez papie¿a. Odpust ten mo¿na zyskaæ od po³udnia dnia poprzedniego a¿ do
pó³nocy z drugiego na trzeciego listopada. W intencjach papie¿a mo¿na odmówiæ na przyk³ad jedno
Ojcze nasz i jedno Zdrowaœ Maryjo lub jak¹kolwiek inn¹ modlitwê. Do zyskania odpustu zupe³nego
wymagane jest nadto wyzbycie siê przywi¹zania do jakiegokolwiek grzechu, równie¿ lekkiego.
Je¿eli brak jest wspomnianej dyspozycji lub wymaganych warunków, wówczas odpust ten bêdzie
cz¹stkowy.
00
5. W œrodê o godz. 18 – nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, a nastêpnie – Msza Œwiêta.
6. W tym tygodniu przypadaj¹: pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca.
Okazja do spowiedzi œw.
7. Za tydzieñ – 32. niedziela w ci¹gu roku i VII Dzieñ Solidarnoœci z Koœcio³em Przeœladowanym, oraz
zakoñczenie Tygodnia Modlitw za Zmar³ych. Ofiary do puszek na pomoc Koœcio³owi
przeœladowanemu w Syrii.
Wasz Proboszcz

* * * * * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w œrodê 04.11 - œw. Karol Boromeusz, biskup i kardyna³, który odegra³ wybitn¹ rolê
na Soborze Trydenckim;
• Wszyscy Œwiêci, którym dziœ oddajemy czeœæ.

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1600 (w koœciele na cmentarzu), 1800
00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
30
00
Kancelaria czynna Pn. – Czw. 8 -10 ; Pt. i Sb. 1600 -1800
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