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W miejsce krytyki
działanie i pomoc

Na kolejnym zebraniu
członków Parafialnego Od-
działu Akcji Katolickiej
w dniu 16 października
2006 r. wiele miejsca po-
święcono dyskusji na temat:

„Nadzieja godnego bytowania – podstawy
etycznego życia gospodarczego”, który bar-
dzo obszernie przygotował P. Stefan Mżyk.
Była mowa o tym, jak bardzo trudności
w uzyskiwaniu podstawowych dóbr po-
trzebnych do normalnego i godnego byto-
wania wpływają na zachowanie poszcze-
gólnych jednostek lub grup.

Choć główną misją Kościoła jest dopro-
wadzenie człowieka do zbawienia, to wa-
runki materialne mogą utrudniać Kościoło-
wi doskonalenie duchowe i moralne ludzi.

Kościół wskazuje zasady etyczne, które
mogą doprowadzić do stworzenia sprawie-
dliwego systemu gospodarczego. Najważ-
niejsza z tych zasad to prawda o ludzkiej
godności. Nie można człowieka traktować
jak towaru, narzędzia do osiągnięcia zy-
sków. A takie przypadki u nas, niestety co-
raz częściej się zdarzają.

Są cztery zasady trwania przy człowie-
ku: pomocniczości, solidarności, sprawie-

dliwości i dobra wspól-
nego. Realizacja tych
zasad jest zadaniem nie
tylko władz państwo-
wych, gminnych czy
samorządowych, lecz
nas wszystkich.

Podsumowując dyskusję doszliśmy do
wniosku, że istnieje wiele nieprawidłowo-
ści w naszym systemie gospodarczym,
w którym brak niestety podstaw etycznych,
ale samo krytykowanie tego zjawiska, kry-
tykowanie i obciążanie odpowiedzialnością
władz do niczego nie doprowadzi.

Pomóc może konkretna działalność ak-
tywności w życiu społecznym, próby na-
prawy sytuacji w swoim środowisku i w
państwie. Jest znane powiedzenie: „Jeśli
chcesz zmienić świat, zacznij od siebie”.

Według filozofii Tadeusza Kotarbińskie-
go władza powinna pełnić funkcję służebną
wobec narodu. Może jej w tym solidarnie
pomóc, wykazać dobrą wolę a nie tylko
krytykować?

Ks. Prałat Jakub Gil poruszył na zebraniu
udział świeckich w życiu Kościoła. Stwier-
dzono, że w przypadku naszej parafii, nie-
którzy  włączają się aktywnie w życie Ko-
ścioła. Brak aktywnie działającej młodzieży.

Barbara Płuska

Podziękowanie
Wszystkim uczestnikom pogrzebu śp. Karola Piekarczyka 14 października 2006 roku ro-

dzina wyraża serdeczne Bóg zapłać. Dziękują za okazane wyrazy współczucia i udział
w nabożeństwie pogrzebowym.

Fundacja Nowo Milenio
W niedzielę papieską zebraliśmy przy kościele na stypendia dla ubogiej młodzieży 2720 zł.

Pieniądze te przesłaliśmy do Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Warszawie. Ofiarodaw-
com w imieniu młodzieży, która z tych pieniędzy będzie otrzymywała stypendia wyrażamy
wdzięczność.

Byłeś Światłem Światłości
Świeciłeś nam światłem
na cały Boży świat;
Twoje myśli, nadzieje,
każdy człowiek Twój Brat.

Młodym hojnie wcielałeś
Światło Bożej wiary,
w sercach rozniecałeś
nasz zwyczaj prastary.

Grzesznym odpuściłeś
nawet ciężkie winy,
błogosławiłeś biednym
ich brzemienne czyny.

Nasz Glob wypoczywa
na wzburzonym morzu,
nie wypoczniesz przecie
w Madejowym Łożu.

Bądź nam pozdrowiony
Przewielebny Ojcze,
świeć nam po wsze czasy;
gorejącym sercem.

Karolina Wąsak-Jesa
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Sprawozdanie z działalności Zespołu Charytatywnego cz. IISłowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  PIERWSZEGO LI-
STU ŚW.PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJAN:

Ty jestes Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI PRO-
ROKA EZECHIELA: Ez 43, 1-2. 4-7a

EWANGELIA:  Łk 19, 1-10
Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło

Ef 2, 19-22
Świątynia pełna chwały Boga Kościół materialny jest obrazem Kościoła

niewidzialnego

Wstąpił do Jerycha i szedł przez nie.
Znalazł się tam wtedy człowiek, nazywa-
ny Zacheuszem. Był on zwierzchnikiem
poborców opłat, bardzo bogatym. Chciał
on zobaczyć Jezusa, jaki On jest, lecz po-
nieważ był niedużego wzrostu, nie mógł
z powodu tłumu. Pobiegł zatem do przo-
du, gdzie miał przechodzić, i wszedł na sy-
komorę, aby Go zobaczyć. Kiedy Jezus do-
szedł do tego miejsca, spojrzał w górę
i odezwał się do niego: „Zacheuszu, zejdź
prędko stamtąd, bo dzisiaj w twoim domu

powinienem się zatrzymać”. Zszedł prędko
i przyjął Go z radością. Kiedy to zobaczyli,
wszyscy z niezadowoleniem powtarzali, że
poszedł odpocząć u grzesznego człowieka.
A Zacheusz stanął przed Panem i rzekł: „Pa-
nie, oto połowę mojego majątku daję ubo-
gim. A jeżeli kogoś w czymś ograbiłem,
zwracam czterokrotnie”. Na to Jezus mu
rzekł: „Dzisiaj zbawienie stało się udziałem
tego domu, gdyż i on jest synem Abraha-
ma. Bo Syn Człowieczy przyszedł odszu-
kać i ocalić to, co zginęło”.

Oto słowo Pańskie

Niewidomy nauczyciel
Podziwiam niewidomego Bartymeusza

spod Jerycha. Jest dla mnie niedościgłym
wzorem.

Jego umiejętność wykorzystania sposob-
nej chwili. Podejrzewam, że Chrystus tyl-
ko raz przechodził obok miejsca, w któ-
rym żebrał Bartymeusz. Niewidomy sko-
rzystał z tej jedynej okazji, by przywołać
Jezusa, nawiązać z Nim kontakt, poprosić
o uzdrowienie. Bywają sytuacje, w których
nie umiesz podjąć decyzji, rozpocząć ja-
kiegoś dzieła, a potem bolejesz nad straco-
nymi szansami. Bartymeusz jest wzorem
dla ludzi, którzy odkładają działanie na ju-
tro, na przyszły tydzień, na nieokreśloną
przyszłość.

Podziwiam Bartymeuszową niezależność
i zdolność nieulegania presji tłumu. Gdy
Jezus wychodził z Jerycha, szedł zapewne
dostojnie, może coś wyjaśniał ludziom, od-
powiadał na pytania. W tę skupioną
atmosferę wdarł się wrzask niewidomego
żebraka, który się nie przejmował, że nie
pasuje do sytuacji, że zakłóca celebrację.
Jeśli jesteś człowiekiem nieśmiałym, dosko-
nale wiesz, co znaczy krzyczeć na cały głos:
„Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade
mną’.Musiało to budzić niesmak u wielu
czcigodnych słuchaczy Mistrza. Zapewne
ktoś na żebraka warknął, ktoś go
szturchnął. Tłumowi nie zależało na wysłu-
chaniu biedaka. Bartymeusz nie przejmował
się opinią publiczną, tylko wołał coraz gło-
śniej.

Paweł Kozacki OP

II Źródła finansowe i rzeczowe Zespołu:
a. Podstawa to comiesięczna dotacja

z kasy Parafii.
b. Puszka św. Antoniego.
c. Organizowane 4 razy w roku zbiórki

przykościelne.
d. Ofiary prywatne.
e. Dar ołtarza.
f. Święcone z Wielkiej Soboty.
Co roku wsparcie w postaci artykułów

spożywczych otrzymujemy z firmy „MA-
SPEX” i ZPC „SKAWA” i tak w 2005 r.
firma „MASPEX” przekazała nam 540 szt.
kartoników soków i napoi, a w 2006 r. -
992 szt. Soków i napoi w tym 74 szt. ka-
kao witaminizowanego.

W maju z okazji Zjazdu Szkół im. Jana
Pawła II otrzymaliśmy dodatkowo 4050
szt. soków, które przekazano młodzieży
w czasie obiadu zorganizowanego w ho-
telu Podhalanin.

ZPC „SKAWA” przekazała w ubiegłym
roku 281,5 kg różnego rodzaju słodyczy,
a w marcu br. 116,5 kg.

Niezależnie od powyższego 17 maja na
Zjazd Szkół im. Jana Pawła II dodatkowo
przekazano 263,8 kg słodyczy, które roz-
dano uczestnikom Zjazdu.

Znacznym wsparciem rzeczowym było

przekazanie nam w ubiegłym roku przez
anonimowego ofiarodawcę 96 szt. par no-
wego obuwia w tym dziecięce ocieplane,
młodzieżowe typu „adidas”, damskie i mę-
skie, które sukcesywnie rozdawano potrze-
bującym.

Również znaczna pomoc rzeczową w na-
szej działalności stanowią Dary ołtarza skła-
dane w Tygodniu Miłosierdzia i przed Świę-
tami Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy oraz
świecone z Wielkiej Soboty i tak w Tygo-
dniu Miłosierdzia od 2-9 X złożono do ko-
sza oprócz odzieży 30 kg produktów żyw-
nościowych, w grudniu od 5-15 ; 95 kg roz-
dzielonych przed Świętami Bożego Narodze-
nia, a w kwietniu od 3-12 do ustawionego
kosza złożono 72 kg artykułów spożyw-
czych.

Złożone produkty wraz z otrzymanymi
z OPR rozdzielono pomiędzy 168 osób i ro-
dzin, a dla osób chorych, które nie wychodzą
z domów sporządzono 50 paczek.

Szczególnie obfity okazał się kosz z Wiel-
kiej Soboty „Swięcone”. Ofiarni parafianie
złożyli około 162 kg różnego rodzaju pro-
duktów jak: wędliny około 82 kg., słodycze
15kg., owoce 30kg., ciasto, chleb i aż 900
jajek. Obdzielonych zostało 94 rodziny.

cdn

Prośba o pomoc
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Księdza Proboszcza i Was Drodzy Parafianie o finan-

sowe wsparcie, na miarę Waszych możliwości, dla mojego Brata Michała Miksztala. Michał
jest nauczycielem w Zespole Szkół Rolniczych w pobliskiej Radoczy. Obecnie przebywa w
Klinice Hematologii we Wrocławiu i w dniach 27/28 października ma mieć przeszczep szpi-
ku kostnego. Sam przeszczep jest refundowany przez NFZ, natomiast wszystkie procedury
okołoprzeszczepowe, a zwłaszcza leczenie po przeszczepie wymaga dużych nakładów fi-
nansowych.

Wszystkie pozostałe pieniądze będą przekazane dla fundacji Urszuli Smok „Podaruj życie”
i dane tym, którzy będą ich potrzebować.

Proszę o modlitwę i za okazane miłosierdzie z góry dziękuję! Bóg zapłać i Szczęść Boże!
S. Zofia Miksztal albertynka
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Poniedziałek  30 października
   6.00 Śp. Karol Rajda
   7.00 Śp. Ludwik
   7.30 Śp. Marek Mrowiec
   8.00 Śp. Jóżef i Julia Wiercimak
  12.00 Śp. Czesław Drabek-9 r.śm.,

zmrali z rodzin Wysockich i Pietkiewiczów
  18.00 Śp. Czesława Śliżewska

Śp. Janina i Franciszek z dziećmi

Wtorek  31 października
    6.00 Śp. Marek Mrowiec
    7.00 Śp. Anna
    7.30 Śp. Karol Rajda
    8.00   Śp. Franciszek, Jadwiga Węgrzyn
  12.00 Śp. Maria i Jan Kubera
  18.00 Śp. Barbara Górska

Śp. Leopold Bieniarz
Śp. Józef Hadała

Środa 01 listopada
    6.00 Śp. Bronisław Wyroba
    7.30 Śp. Stefania Czapik

Śp. Marek Mrowiec
    9.00 Śp. Józef Choczyński
    9.00 Msza św. cmentarz parafialny
  10.30 Śp. Czesław Adamaszek
   11.00 Msza św. cmentarz komunalny
  12.00 Śp. Tadeusz Peszel

Śp. Zbigniew Peszel
Śp. Sławomir Bosiński

  13.00 Msza św. cmentarz komunalny
  18.00 Śp. Jan Maćko z rodzicami

Piątek  03 listopada
    6.00 Śp. Kazimierz Kajdas z rodziną
    7.00 Śp. Karol Rajda
    7.30 Śp. Józef Choczyński
    8.00 Wynagradzająca za grzechy
  12.00 Śp. Maria Ziaja i zm. z rodziny
   16.30 Śp. Marek Mrowiec
  18.00    Śp. Józef Hadała

Za zmarłe członkinie i zmarłych
z rodzin 4 róży kobiet

Sobota 04 listopada
    6.00 Śp. Karol Rajda
    7.00

    7.30 Śp. Marek Mrowiec
    8.00 Śp. Marian Kupczyk - 3 r.śm.
   12.00 W int. Kościoła i duchowieństwa,

o rychłą beatyfikację Jana Pawła II
Dziękczynna za 11 lat istnienia koła
i biura Radia Maryja

   18.00 Śp. Eleonora, Franciszka i Jan Migdałkowie
Śp. Józef Hadała

Niedziela 05 listopada
  6.00 Śp. Józef Choczyński
  7.30 O bł. Boże w nowej sytuacji życiowej

Śp. Józef Hadała
   9.00 Śp. Tadeusz Stanek
 10.30 Śp. Zofia Popowicz - 11 r. śm.
 12.00 Śp. Władysław Tyrybon
 13.15 Chrzty
 18.00  Śp. Stefan Sobieraj - 7 r.śm.

Czwartek  02 listopada
    6.00 Śp. Marek Mrowiec
    7.00 Śp. Józef Choczyński
    8.00 Śp. Józef Kłaput - r.śm.
    9.00 Msza św. cmentarz parafialny
 11.00 Msza św. cmentarz komunalny
 12.00 Śp. Władysław, Bronisława, Helena, Józef
 17.00 Procesja z wypominkami
 18.00 Śp. Michał Piskurewicz - 7 r.śm.

Śp. Tadeusz Handzlik
20.00 Śp. Jan Paweł II

(ciąg dalszy na str. 4)

1. Dzisiejsza niedziela jest dniem wspar-
cia modlitewnego i materialnego dla budu-
jących się kościołów, a także wdzięczno-
ści dla tych, którzy nasz kościół budowali
i wciąż o niego się starają.

2. Dziś przy kościele jest zbiórka na po-
moc w dokonaniu przeszczepu szpiku kost-
nego dla chorego na białaczkę nauczyciela
Zespołu Szkół Rolniczych w Radoczy.

3. Przed uroczystością Wszystkich Świę-
tych, prosimy skorzystać z sakramentu
pokuty. W poniedziałek i wtorek spowia-
damy przez cały dzień.

4. W zakrystii i kancelarii przyjmujemy
na wypominki roczne i półroczne oraz na
msze św. zbiorowe. Natomiast przy chrzciel-
nicy znajduje skarbona do której można
wkładać wypominki listopadowe wraz
z ofiarami.

5. W środę jest Uroczystość Wszystkich
Świętych. Msze św. odprawimy w porząd-
ku niedzielnym. W bazylice nie będzie mszy
św. o godz. 13.15. O godz. 13.00 odpra-
wimy mszę św. na cmentarzu komunalnym.
Mszę św. zbiorową za naszych zmarłych
odprawimy na cmentarzu parafialnym
o godz. 9.00, a komunalnym o godz. 11.00
i 13.00. Procesja na cmentarzu parafialnym
będzie o godz. 14.30, a po niej Msza Św.
Natomiast na cmentarzu komunalnym bę-
dzie Msza Św. o godz. 13.00, a następnie –
procesja. Nowenna do Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy będzie tylko po mszy św.
o godz. 7.30. Nie ma wieczornej nowenny.

6. W czwartek jest Dzień Zaduszny, czyli
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar-
łych. Msze św. w Bazylice odprawiamy
o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 18.00. Pro-
cesję żałobną po kościele połączoną z wy-
pominkami odprawimy o godz. 17.00. Na

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO
cmentarzu parafialnym msza św. o godz.
9.00, a na komunalnym o godz. 11.00. Każ-
dy, kto jest w stanie łaski uświęcającej
i nawiedzi kościół zyskuje odpust zupełny.
Również ten, kto od 1 do 8 listopada na-
wiedzi cmentarz będąc w stanie łaski uświę-
cającej i pomodli się – zyskuje odpust zu-
pełny. W tym dniu mija kolejny miesiąc od
śmierci Jana Pawła II Wielkiego. Zaprasza-
my na mszę św. o godz. 20.00, a przed nią
na adorację o godz. 19.00.

7. Przez cały miesiąc listopad o godz.
17.30 odmawiamy różaniec za zmarłych
połączony z wypominkami.

8. W pierwszy piątek. Większa ilość ka-
płanów spowiada od 6.00 do 8.30 i od 16.00
do 18.30. Dla dzieci jest Msza Św. o godz.
16.30.

9. W pierwszą sobotę jest św. Karola
Boromeusza, patrona zmarłego Ojca Świę-
tego. W tym dniu odwiedzamy chorych
i starszych z sakramentami św. Na mszę
św. o godz. 8.00 zapraszamy rodziny, któ-
re spodziewają się potomstwa. W tym dniu
prosimy młodzież z klas I gimnazjalnych
na godzinę 10.00, z klas II na godzinę
11.00. Jest to ich przygotowanie do bierz-
mowania. Wdzięczni jesteśmy rodzicom
naszych kapłanów, którzy rano prowadzili
nabożeństwo różańcowe. Licznym uczest-
nikom tego nabożeństwa, tak rano jak
i wieczorem, wyrażamy podziękowanie.

10. Ofiary składane w przyszłą niedzielę
są przeznaczone na pokrycie kosztów zwią-
zanych z  remontem elewacji kościoła. Bóg
zapłać za składane pieniądze.

11. Dla narzeczonych rozpocznie się od
przyszłej niedzieli przygotowanie do mał-
żeństwa o godz. 15.00.
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ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

12. Rycerstwo Niepokalanej organizuje
Dzień Skupienia w Harmężach, w sobotę
11 listopada 2006 r. wyjazd o godz. 8.30.
Koszt przejazdu 10 zł. Zapisy w zakrystii.

13. Święci tego tygodnia: w piątek –
wspomnienie św. Marcina de Porres, za-
konnika, w sobotę – wspomnienie św. Ka-
rola Boromeusza, biskupa.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Urodziny
Często podczas nowenny do Matki Bo-

żej Nieustającej Pomocy odczytuję prośby
o szczęśliwy poród i urodzenie zdrowego
dziecka. Słowa te pisane są przez matki w
stanie błogosławionym, a częściej jeszcze
przez babcie oczekujące wnuków. Niewąt-
pliwie przyjście na świat nowego człowie-
ka jest dla wielu małżeństw i rodzin dużym,
radosnym wydarzeniem. Często nowona-
rodzone dziecko zmienia całodobowy pro-
gram rodzinny. Ono jest w centrum.
Wszystko wokół niego się kręci. Jest
ogromną satysfakcją rodziców obserwo-
wanie, jak ich pociecha z dnia na dzień roz-
wija się. Dom, w którym przychodzi na
świat dziecko, jest domem nadziei. Jest dla
kogo pracować, dla kogo żyć. Nowonaro-
dzone dziecko jest znakiem błogosławień-
stwa Bożego. W normalnym domu i w nor-
malnych warunkach rodzina cieszy się
z narodzin. Dla nowego przybysza jest cie-
pło rodzinne.

Po przeżytych latach są drugie narodzi-
ny. Pierwsze to było wyjście z łona matki,
które dokonywało się w cierpieniu matki,
a także w boleściach rodzącego się czło-
wieka. Jedno i drugie cierpi. Ale łzy zamie-
niają się wkrótce w uśmiech i radość. Dru-
gie rodzenie, czyli umieranie dokonuje się
również w dużym cierpieniu tego, który od-
chodzi z łona tej ziemi, a także jego rodzi-
ny. Najczęściej śmierci towarzyszą łzy. To
jest z pewnością czas bólu i cierpienia. Je-
stem przekonany, że tak jak rodzinie przyj-

mującej dziecko towarzyszy specjalne bło-
gosławieństwo Boże, tak również rodzina,
która towarzyszy umieraniu swego bliskie-
go jest otoczona szczególną miłością Bożą.

Bogu dziękuję, że dał mi łaskę, by na na-
szej wadowickiej plebanii, ostatnie lata
swego życia spędził ks. Michał Ryś. Życz-
liwi doradcy nakłaniali mnie, abym w tym
czasie, gdy ks. Senior coraz bardziej słabł
i domagał się coraz większej opieki, bym
go oddał do Swoszowic, gdzie jest dom
księży chorych, lub też do Makowa, gdzie
jest szpital dla ludzi odchodzących. Słucha-
łem tych życzliwych rad. Byłem wdzięcz-
ny za troskliwe słowa, lecz w duchu my-
ślałem sobie, że byłoby z mojej strony wielką
nieuczciwością, gdybym tak łatwo ks. Se-
niora się pozbył. Czyż on, który spędził
w Wadowicach 18 lat, nie miał prawa być
z nami do końca? Czyż ten, który w czasie
swojej przydatności do pracy duszpaster-
skiej był stróżem konfesjonału – czyż nie
miał prawa w swej chorobie i ludzkiej ułom-
ności oczekiwać z naszej strony pomocy?

Nieraz myślałem, że ja jako proboszcz
mówiący w kazaniach o obowiązku nie-
sienia pomocy ludziom starszym i chorym
– sam powinienem się zatroszczyć o coraz
bardziej zniedołężniałego kapłana. Gdy pi-
szę słowo „sam”, to popełniam duży nie-
takt, ponieważ ze mną byli księża współ-
pracownicy, a także panie pracujące
w kuchni. Razem tworzyliśmy wspólny
front niesienia pomocy starości ks. Senio-
ra. Dumałem niejednokrotnie o wielkości
Ojca Świętego w dniach Jego zmagającej

się choroby i towarzyszącej temu stano-
wi niesprawności, a przecież blisko mnie
znajdował się kapłan, który przeżywał ten
sam wiek. Był coraz bardziej niesprawny.
On na moich oczach, ale także na oczach
parafian coraz bardziej wchodził w wie-
czór swego życia. Zachodził jak słońce
chylące się ku wieczorowi.

Łatwo mi pisać o naszej pomocy i trwa-
niu przy starzejącym się ks. Seniorze, gdyż
ona nie była aż tak dokuczliwa. Z pomocą
Bożą i ludzką poradziliśmy sobie. Chcę
jedynie podkreślić, że troska o odchodzą-
cego człowieka jest obowiązkiem każdej
dobrej rodziny. Jestem przekonany, że
temu przedziwnemu rodzeniu do wiecz-
ności towarzyszy specjalna Boża łaska.
Dom, w którym narodził się człowiek, jest
miejscem nadziei. Natomiast dom, w któ-
rym umarł człowiek pokornie prosi Boga

o łaskę nadziei. Czyż miłosierny Bóg może
odmówić tej prośbie? Jednocześnie zdaję
sobie sprawę, że czasami najbliżsi nie podo-
łają w dźwiganiu chorego, podeszłego wie-
kiem, człowieka. Brakuje im sił. Oddają go
do domu opieki społecznej. Mam dla tych
ludzi słowa usprawiedliwienia, bo wiem że
może być ciężar przekraczający ludzkie siły.
Tym bardziej, że wiele razy słuchałem bole-
snych zwierzeń córki, czy syna, którzy długi
czas opiekowali się swoim starzejącym się
rodzicem. Ostatecznie byli już tym stanem
bardzo umęczeni. Oddali swego ojca czy
matkę do domu opieki społecznej i stamtąd
doszła ich wiadomość, że ich najbliższy
umarł. Pozostała głęboka rana w sercach
dzieci. Nie mogli dotrzymać kroku. Rozu-
miem ich stan. Bardzo im współczuję.

Dzień Zaduszny
2 listopada w liturgii obchodzone jest

Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych. W tym dniu każdy kapłan ma
możliwość odprawienia trzech mszy św.
Jedną ofiaruje w określonej, zamówionej
intencji. Drugą w intencjach, które nazna-
cza Ojciec Święty. W trzeciej mszy św.
modli się za wszystkich zmarłych. W każ-
dej mszy św. kapłan ma obowiązek wy-
praszać Boże miłosierdzie dla zmarłych.
W Dzień Zaduszny kapłani korzystają z pa-
pieskiego przywileju i odprawiają msze św.

za wszystkich zmarłych. Stąd też nie są
w pełni prawdziwe słowa wypisywane
w wypominkach: „za dusze, które z nikąd
ratunku nie mają”. Kościół, jako najlepsza
Matka, wstawia się u Boga za swoje dzieci.

W pierwszy czwartek 2 listopada na mszy
św. o godz. 20.00 modlimy się za zmarłego
Jana Pawła II. Spełniamy w ten sposób Jego
prośbę: „Byście się za mnie modlili, za życia
i po śmierci”. Ponieważ jest to wyjątkowy
dzień w życiu każdej parafii, dlatego nie bę-
dziemy mieli z innych parafii uczestników
mszy św. ks. Proboszcz

Obdarowanie
Śp. ks. Michał Ryś był kapłanem rozmi-

łowanym w czytelnictwie. Miał bardzo
pokaźną bibliotekę. Znajdowały się w niej
książki o różnej tematyce, tak teologicz-
nej, filozoficznej, jak również i fabularnej.

Całą swoją bogatą bibliotekę przekazał na
użytek naszej parafialnej biblioteki. Jesteśmy
wdzięczni śp. ks. Seniorowi Michałowi za
ten dar. Pragnieniem jego było byśmy ko-
rzystali z biblioteki. Więcej czytali.


