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Wierzę w świętych obcowanie
Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień 
Zaduszny są dobrą okazją, by pomyśleć 
o wyznawanej w Składzie Apostolskim, 
wierze w świętych obcowanie. Słowa te 
wyrażają przekonanie o duchowej łącz-
ności między świętymi w niebie, cier-
piącymi w czyśćcu i wierzącymi na ziemi 
– czyli między tzw. „Kościołem pielgrzy-
mującym” na ziemi, „Kościołem cierpią-
cym” w czyśćcu i „Kościołem triumfują-
cym” w niebie. Kościół pielgrzymujący 
stanowimy my wszyscy, wierzący w Chry-
stusa i pielgrzymujący ku naszej ojczyź-
nie, którą jest niebo. Bo choć na ziemi, 
kazał nam Pan Bóg żyć, budować sobie 
domy, dorabiać się, to jednak po-
wiedział również, że jesteśmy tu 
tylko przechodniami. Należąc 
do Kościoła pielgrzy-
mującego, mamy 
sobie wzajem-
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nie pomagać w dążeniu do świętości 
i do osiągnięcia zbawienia. Kościół cier-
piący stanowią zmarli, którzy jeszcze nie 
osiągnęli pełni radości bycia z Bogiem. 
Potocznie mówimy o karze za grzechy, 
którą muszą odpokutować, jest to jed-
nak uproszczenie. Tak naprawdę, dogmat 
o czyśćcu uświadamia nam niszczycielskie 
dla naszego życia skutki grzechu. Zmarli 
w czyśćcu bardzo tęsknią za Bogiem, ko-
chają Go i pragną z Nim przebywać. Są 
jednak bezradni. Mogą natomiast przy-
chodzić im z pomocą święci oraz żyjący 
na ziemi. Możemy ofiarować w intencji 
zmarłych modlitwy, jałmużny, cierpienia, 
dzieła pokutne. Kościół triumfujący – to 
ci, którzy już osiągnęli wieczną szczęśli-

wość, których dusze cieszą się bez 
końca Bogiem oglądając Go twa-

rzą w twarz. Święci wstawiają 
się za nami u Boga 

i wypraszają nam 
potrzebne łaski.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
 ▪ W czwartek o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie formacyjne przed bierzmowa-

niem dla młodzieży z klas drugich gimnazjalnych.
 ▪ W sobotę 8 listopada o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych. 
 ▪ W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać 6. Dzień Solidarności z Kościołem prze-

śladowanym, który poświęcony jest Syrii. Syria to miejsce, gdzie chrześcijanie są 
obecni niemal od samego początku chrześcijaństwa. To tereny nawrócenia i dzia-
łalności św. Pawła. Damaszek do dziś jest miejscem, gdzie obecna jest jedna z naj-
większych wspólnot chrześcijańskich. Wyrazem naszej solidarności będzie mo-
dlitwa podczas Mszy św. i możliwość złożenia przed kościołem ofiary na ten cel.

 ▪ W niedzielę 9 listopada o godz. 14.00 odbędzie się w salce przy kościele św. An-
toniego spotkanie członków i sympatyków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 

 ▪ W nawiązaniu do wspomnianego w naszym Informatorze, a realizowanego w na-
szej diecezji, projektu „Rodzice modlą się na różańcu za dzieci”, pragnę zapropo-
nować rodzicom naszej parafii przyłączenie się do tego dzieła. Wszyscy zdajemy 
sobie sprawę, że troska o wiarę i dobre życie dziecka tak małego, jak dorosłego 
zajmuje pierwszorzędne miejsce w sercach rodziców. Dlatego gorąco zachęcam 
Was, drodzy rodzice, do stworzenia takich Róż także w naszej parafii. Mogłyby 
one być pięknym i trwałym owocem Roku Rodziny. Próbujcie uczynić to sami, gro-
madząc się w Róże – wspólnoty modlitwy. Obowiązkiem członka Róży jest od-
mówienie codziennie 1 dzie siątka Różańca Świętego w intencji własnych dzieci 
i wszystkich dzieci objętych modlitwą danej Róży. Jeśli nie uda się skompletować 
takiej 20-osobowej Róży wśród znajomych i przyjaciół, służę pomocą w utworze-
niu takiej Róży z pojedynczych osób lub małych grup. Bardzo proszę o zgłosze-
nia indywidualne lub całych Róż w kancelarii parafialnej, celem ich zarejestro-
wania w ogólnopolskim systemie, ustanowienia Patrona Róży oraz – w dalszej 
perspektywie – objęcia formacją w parafii i w diecezji. Mając na względzie liczne 
i błogosławione owoce, które to dzieło zrodziło, jestem przekonany, że warto.  
Przy tej okazji już dziś zapraszam istniejące w naszej parafii Róże różańcowe na 
spotkanie formacyjne 10 listopada o godz. 17.00 w naszym kościele. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i in-
nych instytucji diecezjalnych; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na 
potrzeby naszego kościoła, zaś będzie można złożyć ofiarę na Kościół w potrzebie.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego śp. 
Edwarda Poradę, lat 55, zam. ul. Miarki oraz śp. Urszulę Nowak, lat 77, zam. ul. 
Miarki. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Fra Angelico, Sąd Ostateczny, Florencja



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

2 listopada – Niedziela XXXI Zwykła — WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
 8.00 – za † Erikę Gościńską w 1. rocznicę śmierci, † jej męża Mariana oraz 

†† rodziców
 10.30 –do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii Kwiotek z okazji 
95. rocznicy urodzin

 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – † Franciszka Całkę i †† z pokrewieństwa

3 listopada – poniedziałek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za †† z rodzin Skóra i Niestrój 

4 listopada – wtorek — wspomnienie obowiązkowe św. Karola Boromeusza, biskupa
 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski i z proś bą o dalsze Boże błogosławień-
stwo i zdrowie dla Celiny i Edwarda z okazji 50. rocznicy urodzin

5 listopada – środa
 7.00 – za † chrzestną Elżbietę Bienia, † chrzestnego Jerzego Skórę, † ojca 

Rudolfa oraz †† teściów Jadwigę i Jerzego Kołodziej
 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych

6 listopada – czwartek
 17.00 – Godzina święta oraz różaniec w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Magda-
leny Stroka z okazji 18. rocznicy urodzin

7 listopada – piątek
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za † męża Franciszka, †† rodziców, †† braci i †† teściów oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

8 listopada – sobota 
 8.00 – za † Małgorzatę Cieślak oraz †† jej dziadków [od sąsiadów Gizeli 

i Bernarda Białas]

 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za † Gintera Wieczorka w 1. rocznicę śmierci, † syna Waldemara, 

†† rodziców z obu stron oraz †† z pokrewieństwa

9 listopada – Niedziela XXXII Zwykła — święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
 8.00 – za †† rodziców Klarę i Pawła Gąsior, † brata Joachima, †† dziadków 

z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za †† rodziców Irenę i Pawła Josz oraz Katarzynę i Oskara Niestrój, 

†† z pokrewieństwa
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziców Janiny i Ma-
riana

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Mimo▪że▪przypada▪dziś▪niedziela,▪w▪liturgii▪celebrujemy▪wspomnienie▪Wszystkich▪
Wiernych▪Zmarłych.▪Teksty▪liturgiczne▪tego▪dnia▪wskazują▪na▪zmartwychwstanie,▪
którego▪oczekujemy,▪a▪jest▪ono▪przecież▪centralnym▪punktem▪przeżywania▪każ-
dej▪niedzieli.▪Modlimy▪się▪zatem▪dziś▪za▪tych▪wszystkich▪wierzących,▪którzy▪jesz-
cze▪oczekują▪wybawienia.▪I▪choć▪są▪pewni▪otrzymanego▪zbawienia,▪to▪jednak▪po-
trzebują▪naszej▪modlitwy,▪aby▪mogli▪odpokutować▪kary▪zaciągnięte▪z▪powodu▪
popełnionych▪grzechów.

▪▪ Od▪dzisiaj▪do▪8▪listopada▪o▪godz.▪17.30▪będzie▪odmawiany▪w▪naszym▪kościele▪Ró-
żaniec▪za▪zmarłych▪zalecanych.▪Kartki▪z▪wypisanymi▪czytelnie▪zalecanymi▪zmar-
łymi▪można▪zostawiać▪w▪zakrystii▪(będą▪czytane▪przed▪Różańcem▪za▪zmarłych).

▪▪ Odpusty▪za▪zmarłych.▪Wierni,▪którzy▪nawiedzą▪kościół▪lub▪kaplicę▪w▪dniu▪Wspo-
mnienia▪Wszystkich▪Wiernych▪Zmarłych▪mogą▪dostąpić▪odpustu▪zupełnego▪za▪
zmarłych.▪Można▪go▪uzyskać▪tylko▪jeden▪raz▪w▪ciągu▪dnia.▪Warunki▪uzyskania▪od-
pustu:▪modlitwa▪Ojcze nasz,▪Wierzę▪i▪dowolna▪modlitwa▪w▪intencjach▪Ojca▪Świę-
tego;▪przystąpienie▪do▪sakramentu▪pokuty▪i▪przyjęcie▪Komunii▪świętej.▪Również▪
wierni,▪którzy▪nawiedzą▪cmentarz▪w▪dniach▪od▪1▪do▪8▪listopada▪i▪spełnią▪przepi-
sane▪wyżej▪warunki▪mogą▪także▪uzyskać▪każdego▪dnia▪odpust▪zupełny▪za▪zmarłych.▪

▪▪ We▪wtorek▪4▪listopada▪o▪godz.▪16.30▪odbędzie▪się▪w▪salce▪przy▪kościele▪św.▪Anto-
niego▪spotkanie▪Przyjaciół▪Misji.▪Grupa▪ta▪ponawia▪zaproszenie▪na▪wyjazd▪dnia▪23▪
listopada▪br.▪do▪Cieszyna▪na▪sztukę▪teatralną▪Zofii▪Kossak▪pt.▪„Gość▪oczekiwany”.▪
Koszt▪wyjazdu▪–▪50▪zł.▪Zapisy▪w▪zakrystii.

▪▪ W▪środę▪5▪listopada▪po▪różańcu▪za▪zmarłych▪w▪kościele▪św.▪Antoniego▪odbędzie▪
się▪spotkanie▪członków▪i▪sympatyków▪rodziny▪bł.▪Edmunda▪Bojanowskiego.


