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INTENCJE MSZALNE 02.11 -08.11

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

Poniedziałek 02.11Poniedziałek 02.11

08:00+ Wanda Wierzbowska- roczn. 
śmierci i Antonina

17:00 -Według intencji Ojca Świętego

18:00+Za wszystkich wiernych zmarłych
Wtorek 03.11Wtorek 03.11

17:00 +Rodzice Otylia i Andrzej oraz 
Paweł

17:00 +Aleksandra Wittstock i Józef Aleksandra Wittstock i Józef 
WittstockWittstock

18:00 -Za dusze w czyśćcu cierpiące18:00 -Za dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 +Lidia Nikityn-1 roczn. śmierci 18:00 +Lidia Nikityn-1 roczn. śmierci 

Środa 04.11Środa 04.11

17:00 +Zmarli z rodziny Detlaff i 
Ceynowa

18:00 +Za zmarłe Matki 2 Róży 
Różańcowej i  dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek 05.11Czwartek 05.11

17:00 +Jadwiga i Józef

18:00 +rodzice Jaźwińscy i Makuch

18:00 +Eugenia Styn- od koleżanek z 
pracy

Piątek 06.11Piątek 06.11

17:00 -O błogosławieństwo w rodzinie 
i za zmarłego Jana Budnik

18:00 +Ryszard Otrompka i jego 
rodzice

Sobota 07.11Sobota 07.11

17:00 -O błogosławieństwo w 1 roczn. 
ślubu Karoliny i Szymona

18:00 +Za zmarłe Siostry 1 Róży 
Różańcowej 

NIEDZIELA 08.11NIEDZIELA 08.11

8:00 +Brunon Hincke- roczn. urodzin

10:30 +W intencji ofiarodawców 
budowy

16:00 +Rodzice- roczn. śmierci oraz 
Ludwika i Franciszek



1 CZYTANIE: 
2 CZYTANIE: (1 J 3,1-3)
EWANGELIA: (Mt 5,1-12a)

XXXI niedziela 

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA  XXXI    NIEDZIELĘ   
01 LISTOPADA 2015 r. 

1.Dzisiaj-Wszystkich Świętych. W naszym kościele  odprawimy Msze 
św. o godzinie 8:00 i 10:30. Nie będzie mszy o godzinie 16:00. We 
Władysławowie- Msza  św. w kościele o godz. 12:30, po Mszy św. 
procesja na cmentarz, po procesji ok. godziny 14:00.Msza św. na 
cmentarzu. Dzisiaj jest pierwsza niedziela listopada , ale ze względu na 
Święto, Różaniec Róż Różańcowych odmówimy w następną niedzielę. 
W oktawie  Uroczystości Wszystkich Świętych za nawiedzenie 
cmentarza i odmówienie modlitwy w intencji   można zyskać odpust 
zupełny.

2.Poniedziałek- Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze 
św. odprawimy o godz. 8:00 , 17:00 i 18:00.Po Mszy św. o godz. 18:00 
odmówimy Różaniec za zmarłych. 

3.W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy, piątek, 
pierwsza sobota listopada:
 -pierwszy piątek- odwiedzanie chorych od godz. 9:00 
 -spowiedź św. dla dzieci- o godz. 16:00

 -Msza św. pierwszopiątkowa dla dzieci o godz. 17:00

4.Przyszła niedziela jest druga niedzielą listopada. Kolekta specjalnie 
na budowę. W tym miesiącu czekają nas dwie poważne inwestycje- 
montaż dzwonów i montaż ogrzewania. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

5.Dziękuję za sprzątanie kościoła. W tym tygodniu proszę mieszkańców 
ul. Gościnnej, Poprzecznej i Strażackiej.

Ks. Proboszcz Wiesław Wett 

 

(Ap 7,2-4.9-14)

W naszym wyznaniu wiary od chrztu powtarzamy: „Wierzę w świętych obcowanie” — tzn. wierzę w 
istnienie łączności między świętymi a mną, wierzę w to, że mogę obcować ze świętymi, a dzieje się to 
tylko wtedy, kiedy znam konkretnego świętego i mogę z nim zawrzeć przyjaźń. To mnie wprowadzi w 
wielką wspólnotę ludzi, którzy potrafili wygrać życie. Takim konkretem ukazującym autentyczność 
wiary w obcowaniu ze świętymi jest troska o to, by znać dokładnie życie przynajmniej kilku świętych. 
Obecnie w życiorysach ukazuje się konkretnych ludzi, którzy wędrowali drogą naszego szarego życia i 
potrafili wejść do domu Ojca Niebieskiego. Takie życiorysy dotyczą św. Maksymiliana Kolbego, św. 
Brata Alberta, św. Rafała Kalinowskiego. W nich już nie kładzie się nacisku na cuda, lecz na konkret 
życia, który w spotkaniu z tymi świętymi pozwala uwierzyć, że droga Ewangelii jest drogą możliwą do 
przebycia dla mnie.Wejście w grono świętych jest wejściem we wspólnotę żyjącą miłością, która ma to 
do siebie, że zawsze promieniuje. Jeżeli ktoś otwiera swoje serce na spotkanie z człowiekiem 
wielkiego formatu, to pozostaje pod działaniem doskonałej miłości wspólnoty ludzi świętych i w 
atmosferze ich miłości o wiele łatwiej mu wędrować ewangeliczną drogą.Trzeci ważny element, który 
decyduje o tym, byśmy sięgali w swoim życiu religijnym po spotkanie z konkretnym świętym, to 
ułatwienie odkrycia świętych ludzi, którzy dziś żyją na ziemi. Oni są obok nas, a my ich nie 
dostrzegamy dlatego, że mamy jakieś dalekie od prawdy wyobrażenie o świętości i od rzeczywistych 
wymiarów świętego wędrującego po ziemi. Dopiero autentyczne spotkanie ze św. Bratem Albertem 
czy św. Rafałem pozwala dostrzec wśród ludzi żyjących obok nas autentycznych świętych idących 
ewangeliczną drogą.Wspominamy dziś świętych i wspominamy zmarłych naszych bliskich, z których 
wielu jest już w ich gronie. Wszyscy zbawieni są święci. Pomyślmy i o naszej świętości, o tym, że 
jesteśmy w drodze do nieba. Chodzi o to, abyśmy za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, kiedy 
odprowadzą nas na cmentarz, należeli do grona świętych. Sens naszego życia leży w perspektywie 
należenia do grona ludzi szczęśliwych. To jest perspektywa nowego świata, który jest oparty na 
prawie miłości Boga i całego świata, który Bóg stworzył. Ta perspektywa pozwala spokojnie patrzeć na 
wszystkie trudności, niebezpieczeństwa, niesprawiedliwości, krzywdy, nawet morderstwa, które mają 
miejsce w świecie. Istnieje wspólnota ludzi żyjących miłością, a my chcemy do tej wiecznej wspólnoty 
należeć.


