
  

  
  
  
  

  

 

 

Z tej rzeczywistości bólu mamy się wznieść 

do rzeczywistości doświadczenie radości 

wypływającej z cudu zmartwychwstania 

Chrystusa i naszego zmartwychwstania. 

Dlatego przychodzimy do Chrystusa, by 

szukać odpowiedzi na te trudne, ale jakże 

konkretne życiowe pytania. To Jezus 

Chrystus zmartwychwstały pokazuje nam, że „chwała Boga jest człowiek żyjący” 

(św. Ireneusz), który został stworzony, by żyć wiecznie. „W Nim zabłysła dla nas 

nadzieja chwalebnego zmartwychwstania i choć nas zasmuca nieunikniona 

konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej 

nieśmiertelności” (I Prefacja o zmarłych). Chrystus jest całą naszą nadzieją, 

ponieważ „On do Ojca nas prowadzi, Miłość czyni życia prawem. Chrystus 

naszym jest pokojem, naszym pojednaniem”. W śmierci Chrystusa nie dochodzi 

do unicestwienia: jest to śmierć prowadząca do zanurzenia w Bogu, który sam 

przyjął ciało ludzkie, by człowiek mógł stać się nieśmiertelny. Zapatrzeni w 

Chrystusa, powinniśmy nauczyć się myśleć o zmarłych jako o osobach żyjących. 

Wiara w zmartwychwstanie potrafi bowiem rozświetlić ostatnie chwile tych, 

którzy odchodzą, a tym, którzy zostają przynieść ulgę w bolesnym rozstaniu i 

zachęcić do modlitewnej czujności i gotowości na spotkanie z Panem. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Ja wierzę, że zmartwychwstanę 

Jeden z wdowców cierpi po śmierci żony, która zmarła dwa lata wcześniej 

po krótkiej, lecz wyniszczającej chorobie. Po jej odejściu zrozumiał, ile znaczyła 

w ich małżeństwie, w opiece nad dziećmi, w licznych przyjaźniach, jakie wspólnie 

nawiązywali. Wciąż nie dają mu spokoju pewne pytania, na które u mnie szuka 

odpowiedzi: „Ona często mi się śni. Myślisz, że spotkam się z nią ponownie, kiedy 

umrę? Czy ją poznam i będę mógł ją objąć?”. Św. Paweł Apostoł w Pierwszym 

Liście do Tesaloniczan wyznaje: „Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł 

i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi 

wraz z Nim”. Zmartwychwstanie nie polega na powrocie do obecnego życia ani 

na wskrzeszeniu zwłok, ale na uczestnictwie w życiu Boga, który nie jest Bogiem 

umarłych, lecz żywych. Wiara w zmartwychwstanie prowadzi nas do 

chrześcijańskiej nadziei. Jak powiedział emerytowany papież Benedykt XVI w 

jednym z wywiadów kilka lat temu: „Jestem na ostatnim odcinku drogi mego 

życia i nie wiem, co mnie czeka. Wiem jednak, że jest światło Boga, że jest 

Zmartwychwstały, że Jego światło jest silniejsze od wszelkiej ciemności, że 

dobroć Boga jest silniejsza od wszelkiego zła na tym świecie”. W obliczu śmierci 

bliskiej osoby serce nie potrafi być z kamienia, dlatego płacze. Wolno nam 

płakać, wolno się smucić bo i Chrystus zapłakał nad śmiercią przyjaciela, 

Łazarza. To naturalny odruch ludzkiej natury, która wzdryga się wobec smutku, 

cierpienia, wobec śmierci. Pismo Święte zwraca uwagę na to, że nasz smutek nie 

może zostać tylko wzruszeniem czy emocją, które w żaden sposób nie przybliżają 

nas do rzeczywistości życia wiecznego. Ten naturalny smutek ma rozwiać 

wszelkie wątpliwości i wzmocnić w nas wiarę i nadzieję w wypełnienie obietnicy 

zmartwychwstania.      /dokończenie na ostatniej stronie/ 



 

INTENCJE MSZALNE 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dziś ofiary zbierane do puszek po każdej Mszy św. przeznaczamy na 

wsparcie Grobu Bożego w Jerozolimie. 

2. Przez cały miesiąc listopad zapraszamy o godz. 17.30 na nabożeństwo 

wypominkowe, w którym polecamy Panu Bogu zmarłych wypisanych, na 

kartach wypominkowych, a następnie o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. 

zbiorowa za zmarłych. 

3. Informujemy także, że dnia 23 października br. Penitencjaria Apostolska na 

prośbę Ojca św. Franciszka wydala dekret, w którym rozszerza na cały miesiąc 

listopad możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla dusz w czyśćcu 

cierpiących. Odpust ten uzyskujemy za pobożne nawiedzenie cmentarza i 

zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych 

warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek 

grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach 

wyznaczonych przez Ojca Świętego. 

4. W najbliższą środę, 11 listopada, przypada 102 rocznica odzyskania przez 

Polskę niepodległości po latach zaborów. Tego dnia w naszej katedrze zostanie 

odprawiona uroczysta Mszą św. w intencji Ojczyzny o godz. 11.00, na którą 

zapraszamy.  

5. Przy biuletynach parafialnych są jeszcze wyłożone koperty i karty na 

wypominki i oraz Mszę św. zbiorową za zmarłych, które możemy zabierać ze 

sobą do domów. Wypełnione karty wspominkowe prosimy składać na tacę albo 

pozostawić w kancelarii lub zakrystii. 

6. Zachęcamy do zamawiania intencji na Msze św. z różnych okazji, np. urodzin, 

imienin, rocznicy ślubu, a także w intencji zmarłych. Można już zamawiać 

intencje na rok 2021. 

7. Pragniemy zaprosić wszystkich dobrodziejów parafii na Mszę św., która 

zostanie doprawiona w ich intencji z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

potrzebne łaski, w niedzielę, 22 listopada br., o godz. 7.30. 

8. W każdą środę zapraszamy na nowennę ku czci Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy. 

W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

† Jan Serafian, l. 76; 

 † Wladyslawa(f) Kufel, l. 81; 

 †Jerzy Szuflak, l. 76; 

 Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie… 

 

09.11. – Poniedziałek – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, święto 

7.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(9) 

7.00 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(9) 

18.00 † Klara Zbrowska 18 rocznica śmierci 

18.00 † Rodzice: Stefan(4 rocznica śmierci) i Marianna(10 rocznica śmierci) i dziadkowie z obojga stron 

18.00 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(9) 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

10.11. – Wtorek – św. Leona Wielkiego, wspomienie 

7.00 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(10) 

7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Natalii i Karola w 3 miesiące po ślubie 

18.00 † Para Prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy oraz pozostałe ofiary katastrofy pod Smoleńskiem 

18.00 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(10) 

18.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(10) 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

11.11. – Środa – św. Marcina z Tours, wspomnienie 

7.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(11) 

7.00 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(11) 

7.00 † Kazimierz Roszczyk 30 dzień po pogrzebie 

11.00  Msza św. w intencji Ojczyzny 

18.00 † Zofia Hermanowicz 

18.00 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(11) 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

12.11. – Czwartek – św. Jozafata BM, wspomnienie 

7.00 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(12) 

7.00 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(12) 

7.00 † Witold w dniu imienin, Joanna, Stanisław, Edmund i Janina i rodzice z obojga stron 

18.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(12) 

18.00 † Marta Dulmer w rocznicę śmierci i zmarli z rodziny Tomaczkowskich 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Krystyny w rocznicę urodzin-intencja od sióstr 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

13.11. Piątek -św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, wspomnienie 

7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Tomasza i Marty w 3 miesiące po ślubie 

7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Stanisława z okazji 80-tych urodzin 

7.00 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(13) 

18.00 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(13) 

18.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(13) 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

12.11. – Sobota 

7.00 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(14) 

7.00 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(14) 

7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Magdaleny i Wacława w 3 miesiące po ślubie 

18.00 † Marek Grabarek 1 rocznica śmierci 

18.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(14) 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

15.11. – XXXIII Niedziela Zwykła 

7.30 † Agata Wiśniewska 30 dzień po pogrzebie 

7.30 † Rozalia Rodzach w rocznicę śmierci i zmarli z rodziny 

9.30 † Zofia, Teofil, Barbara Kopycińscy, Zofia Bogacka, Krystyna i Stanisław Łompieś 

9.30 † Władysław Machowski 

11.00 † Leszek Musiński 26 rocznica śmierci 

11.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(15) 

12.30 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(14) 

12.30 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(15) 

12.30 Msza św. dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę Maryi dla Sandry z 
okazji 18-tych urodzin 

13.30 Msza św. ślubna 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 


