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Kazania moje nie są skierowane
przeciwko komuś. Skierowane są przeciw
kłamstwu, niesprawiedliwości,
poniewieraniu godności człowieka.
Walczę z systemem zła, a nie z człowiekiem.
człowiekiem.

Słowa z kazań błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki przywołał
bp Włodarczyk, który 28 IX br., przewodniczył Mszy Świętej i poświęcił
pomnik bł. ks. Jerzego, usytuowany na placu przed świątynią pw. Stanisława Biskupa i Męczennnika w Solcu Kujawskim. Rzeźba autorstwa
rzeźbiarza Zbigniewa Mikielewicza, wykonana z brązu została ufundowana przez pracowników i związki zawodowe „Solidarność” Grupy
Kapitałowej Solbet.
To właśnie wierność modlitwie zaprowadziła ks. Jerzego na
ołtarze. To z modlitwy czerpał siłę do pracy duszpasterskiej, miłości
Boga, człowieka, ojczyzny, oddania życia za wiarę i prawdę, którą
głosił. Pierwszym seminarium, gdzie nauczył się modlitwy, był dom,
a pierwszymi katechetami – rodzice.
Błogosławiony księże Jerzy, wstawiaj się u Boga, by dokonała się
przemiana w naszej ojczyźnie. By Polska była chrześcijańska, a Polak
drugiemu bratem – mówił biskup.
***
Ksiądz Jerzy bał się tylko Chrystusa – tak w homilii podczas Mszy
Świętej (w 2021 r.) w Sanktuarium Świętych Polskich Braci Męczenników
mówił wikariusz generalny diecezji bydgoskiej, proboszcz naszej parafii,
ks. prałat Bronisław Kaczmarek.
I dalej: Nie były to łatwe czasy. Dały nam takich ludzi, jak św. Maksymilian
Kolbe czy bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Oni chodzili po tej samej ziemi co my. (…)
Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku i zastraszenia, ale przede
wszystkim od żądzy odwetu i przemocy – to ostatnie słowa, które ks.
Jerzy wypowiedział w świątyni Świętych Polskich Braci Męczenników
przed wyjazdem.
Kiedy w październiku 1984 r. umęczone przez oprawców SB
i spętane sznurem ciało bł. ks. Jerzego Popiełuszki z przywiązanym do
niego workiem kamieni wyciągano z Zalewu na Wiśle we Włocławku,
komunistyczni zleceniodawcy zbrodni na niepokornym kapłanie, mieli się
świetnie i nie zostali osądzeni do dzisiaj – (wg opisu p. Anny Zachenter).
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Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk,
które zdolne są odmienić świat na lepszy.

Niech ten błogosławiony orędownik, do którego przybyliśmy tutaj, uczy nas miłości do Ojczyzny, miłości do ludzi,
abyśmy umocnieni do czynienia dobra, głosili nieustannie
prawdę, i to hasło, które mu tak często z ust wyfruwało,
a zapisane jest u świętego Pawła Apostoła w liście do Rzymian – „Zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21).
red.
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• 3 XI przypada pierwszy czwartek m-ca –
dzień modlitw o nowe i liczne powołania do
służby Bożej. Wraz ze SWP zapraszamy o
godz. 1700 na nowennę w intencji powołań
kapłańskich i zakonnych oraz na modlitwę
różańcową, a następnie do uczestnictwa
we Mszy Świętej. Po Eucharystii (ok. godz.
1830) odbędzie się spotkanie członków
SWP w domu katechetycznym.
• W pierwszy czwartek m-ca spowiedź od
1730 do 1830
• W pierwszy piątek m-ca spowiedź od
1600 do 1830. O godz. 1630 Msza Święta,
na którą zapraszamy szczególnie dzieci i
młodzież.
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1 XI 2022 R.
– Msze Święte w naszym kościele o godz.
730, 900, 1030, 1200, 1800,
– na cmentarzu na Jarach Msze Święte o
godz. 1100 i 1430. O godz. 1400 w łączności
z procesją modlić się będziemy w intencji
wszystkich zmarłych, spoczywających na
naszym cmentarzu.
DZIEŃ ZADUSZNY 2 XI 2022 R.
– Msze Święte w naszym kościele o godz.
700, 800 i 1800,
– na cmentarzu o godz. 11 00 i 15 00 .
Możemy składać również wymienianki
i modlić się w tych intencjach.
WYMIENIANKI za zmarłych składamy do
skarbon – prosimy pisać je bardzo czytelnie, w mianowniku i prosimy składać je
w biurze parafialnym, bądź do skarbony.
Można zasugerować dzień modlitwy. W
tych intencjach będziemy się modlić na
różańcu w naszym kościele w dniach 2-10
listopada o godz. 1730.
ODPUST ZUPEŁNY za zmarłych – zgodnie z
dekretem Penitencjarii Apostolskiej, łaskę
odpustu zupełnego można uzyskać przez
cały miesiąc. W każdym z tych dni można
uzyskać odpust zupełny za jednego zmarłego i może być ofiarowany tylko za duszę
w czyśćcu cierpiącą.
***
Przypominamy o prolongowaniu grobów. Po dwudziestu latach, zgodnie z prawem, groby nieprolongowane przechodzą
na własność parafii i będą wykorzystane
do ponownego chowania zmarłych.

„Modlitwa jest mostem łączącym
doczesność z wiecznością,
ziemię z niebem, człowieka z Bogiem”
św. Urszula Ledóchowska

Listopad 2022
1 XI – Uroczystość Wszystkich
Świętych.
2 XI – wspomnienie wszystkich
wiernych zmarłych
3 XI – pierwszy czwartek m-ca
4 XI – wspomnienie św. Karola Boromeusza – bpa. Pierwszy piątek m-ca
5 XI – pierwsza sobota m-ca.
Nawiedzenie chorych i niepełnosprawnych. Zgłoszenia w biurze
parafialnym lub w zakrystii
6 XI – 32. niedziela zwykła
9 XI – Święto Rocznicy Poświęcenia
Bazyliki Laterańskiej
10 XI – wspomnienie św. Leona Wielkiego
– papieża i dra Kościoła
11 XI – wspomnienie św. Marcina z Tours
– bpa, współpatrona katedry
i patrona miasta Bydgoszczy.
Narodowe Święto Niepodległości.
12 XI – wspomnienie św. Jozafata – bpa
i męczennika
13 XI – 33. niedziela zwykła.
Światowy Dzień Ubogich.
Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym.
Pierwsza rocznica ingresu
do katedry biskupa Krzysztofa Włodarczyka
17 XI – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej – zakonnicy
18 XI – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny – dziewicy i męczennicy
20 XI – Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata.
Po Mszy św. o godz. 1200 wystawienie Najświętszego Sakramentu
i odmówienie Aktu poświęcenia
rodziny ludzkiej Jezusowi Chrystusowi Królowi
21 XI – wspomnienie Ofiarowania NMP
22 XI – wspomnienie św. Cecylii – dziewicy i męczennicy – patronki muzyki
i śpiewu kościelnego
24 XI – wspomnienie świętych Męczenników Andrzeja Dung-Lac – prezbitera i Towarzyszy
26 XI – koniec okresu zwykłego
27 XI – pierwsza niedziela adwentu.
red.

5 października podczas audiencji Papież powiedział do Polaków:
Ufajcie w Miłosierdzie Boga. Pozdrawiam serdecznie uczestniczących w tej
audiencji Polaków.
Dziś wspominamy w liturgii św. Faustynę Kowalską. Za jej pośrednictwem
Bóg pouczył świat, aby szukał ocalenia w
Jego miłosierdziu – zaznaczył Franciszek.
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„Eucharystia to nie jeden z darów,
ale dar największy”
(Eucharistia de Ecclesia 11)
Zgromadzenie liturgiczne, szczególnie
w Dniu Pańskim, pozwala wyznać wiarę w
obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii.
Od naszego sposobu udziału we Mszy
Świętej zależy jakość naszych relacji nie
tylko z Bogiem, lecz także z bliźnimi. Jeżeli
bowiem czas eucharystycznego zgromadzenia jest tylko zewnętrznym rytuałem,
w którego trakcie nasza uwaga błądzi po
wielu różnych miejscach, to można mieć
podstawy do obaw, iż traktujemy Jezusa po
prostu jak przedmiot. Przedmiot ważny, ale
niebędący Osobą. Jest Świętą Rzeczą, Kawałkiem Chleba, który spożywamy i zaraz
o Nim zapominamy, przytłoczeni codziennością. Traktując Jezusa jak rzecz, zaczynamy
też z innymi ludźmi obchodzić się jak z
przedmiotami, które służą poprawieniu
naszego samopoczucia. Wtedy udział we
Mszy Świętej daje nam komfort spełnionego obowiązku religijnego, a bliźni są przez
nas traktowani jak narzędzia, które służą
uzyskaniu naszego zadowolenia. Stąd warto pytać siebie o motywy uczestnictwa w
Eucharystii – przychodzę, bo: muszę, chcę
czy mam pragnienie Boga?
W Eucharystii Chrystus spełnia swoją
zapowiedź: „A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata”
(Mt 28, 20). On pragnie, aby każdy z nas
dostrzegł Jego żywą obecność, a zgromadzenie eucharystyczne przeżywał jako
osobowe spotkanie z Nim – w Nim zaś z
każdym istniejącym człowiekiem.

– Pamiętajmy o tym, zwłaszcza dzisiaj,
myśląc szczególnie o toczącej się wojnie
w Ukrainie.
Przybyłych pielgrzymów wezwał, aby nie
zapominali o modlitwie za udręczoną Ukrainę, prosząc nieustannie Boga o dar pokoju.
Jak powiedziałem w ubiegłą niedzielę
na Anioł Pański, ufajcie w Miłosierdzie
Boga, który może odmienić serca, i w
matczyne orędownictwo Królowej Pokoju.
Z serca wam błogosławię.
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NA LISTOPAD 2022 R.
„Módlmy się za zmarłych,
którym w życiu doczesnym
bliska była troska o powołania,
aby Bóg wynagrodził im
trud poświęcenia się Kościołowi”.
• Biskup Ordynariusz Krzysztof Włodarczyk, z dniem 30 września br. powołał
dekanalnych duszpasterzy młodzieży. Nasz
wikariusz, ks. Piotr Książkiewicz powołany
został na duszpasterza młodzieży dekanatu
Bydgoszcz III. Życzymy opieki Trójcy Świętej
w tym dziele.
• Miejscem diecezjalnych obchodów corocznego świętowania Dnia Papieskiego była
bazylika św. Wincentego a' Paulo. Podczas
Mszy Świętej stypendyści Fundacji „Dzieło
Nowego Tysiąclecia” dziękowali wszystkim
ofiarodawcom za modlitewne i finansowe
wsparcie, dzięki któremu mogą rozwijać
swoje pasje i umiejętności.

Pięćdziesiąt osób z diecezji bydgoskiej
rozpoczęło przygotowanie do pełnienia
funkcji ceremoniarza w zgromadzeniu
liturgicznym. Pierwsze spotkanie odbyło
się 2 października. Kurs Ceremoniarzy Parafialnych przeznaczony jest dla starszych
członków służby liturgicznej (od szkoły
średniej) i trwa przez jeden rok formacyjny.
Osiem zjazdów formacyjnych, trzydniowe
warsztaty o Triduum Paschalnym, wspólny
wyjazd oraz końcowy egzamin – tak wygląda droga do pełnienia funkcji mistrza
ceremonii parafialnej w trwającej jeden rok
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14 VI – wspomnienie
bł. M. Kozala biskupa
i męczennika

8 IX – NMP Matki
Pięknej Miłości

8 X br. Sanktuarium było miejscem
spotkania wspólnoty Wojowników Maryi.
Uczestniczyło w nim kilka tysięcy mężczyzn
z kraju i z zagranicy. Mszy Świętej przewodniczył bp Krzysztof Włodarczyk. Ks. prałat
Józef Kubalewski – kustosz i proboszcz tej
parafii – przywołał słowa ks. Popiełuszki
z jego ostatniej posługi w tym kościele –
byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia
i od żądzy przemocy.

***

23 X br. bp Krzysztof Włodarczyk przewodniczył Mszy Świętej w 38. rocznicę
wyruszenia kapłana na męczeński szlak.
Wspominając bł. ks. Popiełuszkę, przytoczył jedno z Jego powiedzeń: Chrześci-

formacyjny Katedralnej Szkole Ceremoniarza. W ciągu roku szkolnego, kandydaci
swoje praktyki liturgiczne, oprócz służby w
swojej parafii, będą podejmować również w
kościele katedralnym. Opiekunem jest ks.
Karol Rawicz-Kostro – ceremoniarz katedralny, dyrektor Centrum Formacji Liturgicznej,
który od sierpnia br. skierowany został też
do pomocy duszpasterskiej w naszej parafii.
Wśród uczestników kursu jest także nasz
parafianin, nadzwyczajny szafarz Komunii
Świętej, p. Tomasz Fiszer.
Na podstawie: Diecezja bydgoska
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janin musi pamiętać, że bać się trzeba
tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników
jałowego spokoju.
„Lęk i duchowo-polityczna poprawność często odbierają człowiekowi to, co
najważniejsze – miłość Jezusa Chrystusa
i z nią związaną prawdę o sobie i innych.
Dziś toczymy tę samą walkę o prawdę,
co ks. Jerzy w tamtym czasie, a jego słowa
o prawdzie i wolności są atakowane tak,
jak za czasów reżimu, który go zabił.
Dziś niektórzy, jak wtedy, starają się
zatrzeć wyraźny podział na dobro i zło,
prawdę i kłamstwo. Ksiądz Jerzy nigdy nie
był «przeciw drugiemu»”.
Na podstawie: Diecezja bydgoska

Witam Cię, Panie Jezu
obecny w Najświętszym Sakramencie
We wtorek, 8 XI, podczas
adoracji, będziemy
modlić się za parafian
zmarłych w 2022 r.
W następnych tygodniach
m-ca modlić się
będziemy szczególnie
z mieszkańcami ulic:
15 XI – Świętej Trójcy
22 XI – Kordeckiego
Jeśli masz w sobie Jezusa,
to działasz jak żywa monstrancja

NASZ KOŚCIÓŁ

W Kalendarzu Duszpasterskim naszej
parafii z 1928 roku opisane są początki
działania chóru kościelnego – Towarzystwa
Śpiewu „Moniuszko”, a ponieważ 22 XI jest

dniem wspomnienia św. Cecylii – patronki
muzyki i śpiewu kościelnego, dlatego – jako
ciekawostkę – ten opis (reprint) w oryginale
zamieszczam.
Alina

Słyszałam o wieńcu. Takim, jaki dostanę od Sprawiedliwego na sądzie, takim,
który układam sobie przez całe życie.
Zbieram do niego kwiaty cudne, świeże
zioła, urocze trawy, ale zdarza się wpleść
jakieś kolczaste lub trujące zielsko. Niektóre rośliny szybko więdną, choć z pozoru
są efektowne, przyjemnie pachną i robią
wrażenie na otoczeniu. Czasem nie wiem,
że są niebezpieczne, innym razem ich
urok tak mnie nęci, że nie mogę mu się
oprzeć. Niekiedy mam też taki pomysł, by
wpleść w mój wianek sztuczne kwiaty, są
one piękne i trwałe, ale bezużyteczne i
szkodliwe dla środowiska. Ich niebezpieczeństwo polega na tym, że przyniosą mi
wstyd, który nie zniknie. Wydaje się, że
mój dar powinien ostatecznie zachwycić
Najwyższego. Muszę jednak pamiętać, że
On jest sprawiedliwym Sędzią, nie zwraca
uwagi na efekciarstwo, odkryje każde
oszustwo i niedopowiedzenie. Kto służy
Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty,
a błaganie jego dosięgnie obłoków (Syr
35, 16). Wierzę, że mój wieniec miejscami
stanie się piękny, dorodny i wonny, niestety to, co w nim złe – zwiędnie, sczernieje,
uschnie, odpadnie lub, co gorsza, zakurzy
się i opatrzy. Będę musiała w takim wieńcu pokazać się innym, a zwłaszcza Temu,
który mnie osądzi. Wierzę, że na ostatek
odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan,
sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale
i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie
się Jego (2Tm 4, 8). Pozostaje mi mieć nadzieję na wieniec zrobiony na miarę moich
zdolności, cierpliwego starania, na miarę
moich marzeń i świętości. Ale to będzie
parada!
mj
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Święta Katarzyna Aleksandryjska,
dziewica i męczennica była jedną z najbardziej znanych świętych na Wschodzie,
później również na Zachodzie. O jej życiu,
pochodzeniu i męczeństwie krążyło wiele
legend. Są jednak dwa świadectwa, które
w IV wieku dali o niej święci – Rufin i Euzebiusz – z Cezarei Palestyńskiej. Katarzyna
urodziła się w Aleksandrii, stolicy Egiptu,
w rodzinie królewskiej. Otrzymała więc
staranne, wszechstronne wykształcenie; a
że była dziewczyną pięknej urody, znamienitych kandydatów na męża nie brakowało.
Jednakże Katarzyna złożyła dozgonny ślub
czystości, więc o zamążpójściu nie było
mowy. Jako gorliwa chrześcijanka, już w
wieku 18 lat, umacniała w wierze prześladowanych chrześcijan. Był to bowiem czas
panowania Dioklecjana; czas, gdy kwitło

najdłuższe i najkrwawsze w dziejach Kościoła prześladowanie wyznawców Chrystusa.
Wśród pojmanych znalazła się Katarzyna,
którą osobiście próbował przekonać do
zdrady Chrystusa władca wschodniej części
Imperium Rzymskiego, ziejący nienawiścią
do chrześcijan – Maksymian. Nakazał jej
publicznie złożyć ofiarę bożkom pogańskim,
lecz odmówiła. Chcąc ją zmusić do ustępstwa, zorganizował jej debatę z największymi mędrcami Wschodu, lecz ona zdołała,
kierując się miłością do Chrystusa, przekonać ich o prawdziwości chrześcijaństwa,
ukazując ich naiwność i bałwochwalstwo,
po czym większość z nich nawróciła się i
przyjęła wiarę w Chrystusa. W konsekwencji
Katarzyna została aresztowana i poddana
okrutnym torturom, na koniec ścięta mieczem. Widząc jej bohaterstwo w czasie
znoszenia mąk, kilkuset żołnierzy i oprawców nawróciło się. Legenda głosi, że ciało
Katarzyny aniołowie przenieśli z Aleksandrii

do prawosławnego klasztoru na Górze Synaj, gdzie relikwie spoczywają do dzisiaj.
Natomiast fakty mówią, że przeniesienie
ciała nastąpiło, kiedy to Arabowie, potem
Turcy, najechali na Egipt. Do tego miejsca
wciąż przybywają licznie pielgrzymi. Sama
męczennica, która dla Chrystusa zniosła
tyle cierpienia i upokorzeń, od początku
otoczona została wielką czcią. Najwięksi artyści poświęcili jej swoje dzieła; św. Joanna
d’Arc zaliczała ją do swoich trzech głównych
patronek. Ponadto święta Katarzyna była i
jest patronką wielu miast, związków katolickich, zakonów, uniwersytetów, adwokatów i
notariuszy, bibliotekarzy, drukarzy, filozofów
chrześcijańskich, grzeszników, kolejarzy,
literatów, młynarzy, fryzjerów, mówców,
piekarzy, studentów, szwaczek, uczonych,
woźniców, zecerów, kołodziejów, mężatek
i młodych dziewcząt. Z dawnych zwyczajów
popularne jest powiedzenie: „Święta Katarzyna adwent zaczyna”. Oprac. Barbara

MIESIĘCZNIK KOŚCIELNY

Listopad 2022

Listopad – miesiąc – w którym wraz z
Kościołem, w szczególny sposób wspominamy wszystkich wiernych zmarłych. Oddajemy cześć wszystkim, którzy już weszli do
chwały niebieskiej. Nam natomiast, którzy
jeszcze «pielgrzymujemy», Kościół wskazuje
drogę do świętości i przypomina prawdę o
naszej wspólnocie ze świętymi…
Św. Jan Apostoł w swoim Pierwszym
Liście zwraca się do nas, do każdego z nas
osobno, słowami pociechy i nadziei: Popatrzcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec:
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat nas dlatego nie
zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie
jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się
nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że
gdy się objawi, będziemy do Niego podobni,
bo ujrzymy Go takim, jaki jest. Każdy zaś,
kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się,
podobnie jak On jest święty (1 J3, 1-3).
Spróbujmy chwilę zatrzymać się przy
tych słowach. Pomyśl o sobie, o swoim życiu i całej przestrzeni, która Ciebie otacza…
Co tak naprawdę jest dla Ciebie ważne? I
gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Czy jest
On tak ważny, abyś to Jemu powierzył swoje
życie w każdych sytuacjach?
Na usta ciśnie się pytanie, co znaczy
pokładać nadzieję w Panu Bogu? Pokładanie nadziei i ufności w Panu wymaga wiary,
We wtorek, 4 października – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu – mieliśmy
możliwość uszanowania Jego relikwii na
zakończenie każdej Mszy Świętej.

cierpliwości, pokory, łagodności, uległości,
zachowywania przykazań i wytrwania do końca. W tym «zagonionym», i coraz to bardziej
zlaicyzowanym świecie, nie jest to wcale
łatwe i może prowadzić do zniechęcenia.
Zatroskany o życie duchowe wszystkich
Polaków i nie tylko – papież św. Jan Paweł II,
w homilii wygłoszonej w Gorzowie Wielkopolskim, w 1997 r. tak wołał: „Odrzućcie
to, co niszczy i osłabia jedność z Bogiem.
Zadania, jakie Pan Bóg stawia przed nami,
są na miarę każdego z nas. Nie przekraczają naszych możliwości. Bóg przychodzi
z pomocą w chwilach naszej słabości. (…)
Wśród zwykłych ludzkich zajęć nie możemy
zatracać łączności z Chrystusem. Potrzebne są nam momenty przeznaczone wyłącznie na modlitwę. Nie możemy dać autentycznego świadectwa chrześcijańskiego bez
modlitwy. Ona jest źródłem natchnienia,
energii i odwagi, jest źródłem wytrwałości
i mocy. Życie modlitwy wyrasta z liturgii
Kościoła. Aby mogło się ono rozwijać, potrzeba udziału we Mszy Świętej, potrzeba
korzystać z sakramentu pojednania. W ten
sposób całe nasze życie zostaje przeniknięte Chrystusem: Nim samym, Jego łaską.
Przecież On powiedział: Kto spożywa moje
Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja
w nim” (J6, 56).
I dalej papież naucza, że ani troski
rodzinne, ani inne sprawy nie powinny
pozostawać poza sferą życia duchowego.
Wszelka ludzka działalność nabiera w
Chrystusie głębszego znaczenia, stając
się prawdziwym świadectwem. Nie można
Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich zaprosiła parafian do modlitwy,
szczególnie na Mszę Świętą o godz. 1800.

ukazywać Chrystusa innym, jeżeli wcześniej się Go nie spotka we własnym życiu.
„Któż nas może odłączyć od miłości
Chrystusowej?” – woła święty Paweł. Niech
to wołanie przeniknie do głębi serca i
umysłu. Bądźcie czujni, aby was nic od tej
miłości nie odłączyło. Odrzućcie wszystko,
co tę jedność niszczy i osłabia. Bądźcie
wierni Bożym przykazaniom i zobowiązaniom chrzcielnym.
W dalszej części wspomnianej, papieskiej homilii, słyszymy słowa: „Patrząc
na przykład męczenników, nie bójcie się
dawać świadectwa. Nie lękajcie się świętości. Starajcie się odważnie dążyć do
pełnej miary człowieczeństwa. Wymagajcie od siebie, choćby inni nawet od was
nie wymagali. (…) Chrystus zapewnia nas,
że przyzna się przed Ojcem Niebieskim do
wszystkich, którzy nie wahają się wyznać
Go przed ludźmi, nawet za cenę największych ofiar. Chrystus przestrzega także
przed zaparciem się wiary i rezygnacją z
dawania o Nim świadectwa wobec innych”.
Choć od wypowiedzenia tych słów, które
są jakby zadaniem dla każdego z nas, minęło ćwierć wieku, to warto ciągle do nich
wracać i starać się według nich żyć. Dziękujmy więc Bogu i uwielbiajmy Go w życiu
i nauczaniu tego świętego naszych czasów
i Wielkiego Następcy Apostoła Piotra.
Stając «w listopadowej zadumie» nad
grobami naszych bliskich, dziękujmy Panu
Bogu, że mogliśmy im w życiu na ziemi
towarzyszyć, a oni nam.
Oprac. Tadeusz S.

Nie każdy pamięta o tym, co zawdzięczamy naszemu narodowi i co powinniśmy
mu świadczyć. A przecież nie wolno
tworzyć „dziejów bez dziejów”, nie wolno
zapominać o tysiącleciu naszej ojczyzny
i chrześcijańskiej drogi; nie wolno sprowadzać narodu na poziom „zaczynania
od początku”, jak gdyby tu, w Polsce,
dotąd nic wartościowego się nie działo;
nie wolno milczeć, gdy na ostatni plan w
wychowaniu młodego pokolenia spycha się
kulturę rodzimą, jej literaturę, sztukę, jej
wypróbowaną moralność chrześcijańską
oraz związek Polski z Kościołem rzymskim
i z przyniesionymi do Polski wartościami
Ewangelii, krzyża i mocy nadprzyrodzonych.
Nasza godność narodowa wymaga,
byśmy oparli się tej zarozumiałości, z jaką
lekceważone jest wszystko, co polskie, na
rzecz tak nam obcego importu.
bł. Stefan Kardynał Wyszyński
1977 r.
W modlitwach prośmy Pana Boga
o łaskę zdrowia i szybkiego powrotu
do pełni sił dla naszego ks. Proboszcza
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Bp Krzysztof Włodarczyk w dniu 19 X
br. zaprosił przedstawicieli redakcji telewizyjnych, radiowych, internetowych i parafialnych na konferencję prasową, by rok
po ingresie i objęciu diecezji bydgoskiej,
porozmawiać o najważniejszych sprawach
dla diecezji:
– o synodzie i pierwszym roku formacji
kleryków poza Bydgoszczą,
– o kondycji duszpasterskiej lokalnego
Kościoła – jego bolączkach, wyzwaniach
i przyszłości,
– o przygotowaniach do jubileuszu 20-lecia diecezji i pielgrzymce na Jasną Górę
pod hasłem „Od Matki Bożej Pięknej
Miłości do Matki Bożej Królowej Polski”
– o pomocy uchodźcom.
W trakcie spotkania wywiązała się
dyskusja, a na jedno z pierwszych pytań:
czy biskup dobrze się czuje w Bydgoszczy? Ordynariusz Diecezji odpowiedział:
bardzo, mimo wielu wyzwań, które przede
mną stają.
Dodał, że każda diecezja ma swoją
specyfikę, wskazując na intensywny czas
duszpasterzowania.
Dotarłem do wszystkich księży, prawie
wszystkich wspólnot, dojeżdżając do nich
– dodał, wymieniając wśród sukcesów
również dwukrotne spotkanie z liderami.

Wspomnienie Jego męczeńskiej śmierci
przypada na dzień 16 maja, ale imię św.
Andrzejowi Boboli przyniósł 30 listopada
– dzień urodzin – we wspomnienie św. Andrzeja Apostoła, brata św. Piotra, jednego
z pierwszych Apostołów. Jakże to dziwny
Święty – można by rzec – podobnie jak
wielu noszących to imię.
Święty Andrzej Bobola jest wśród nas
w świętych obcowaniu, ale nade wszystko
w doczesnej cząstce, jaką posiadamy – od
1938 roku – w Jego relikwiach i polichromii
w głównej nawie. Ostatnio trochę o tym
było na naszych łamach.
Jednak „Duch wieje kędy chce” i powakacyjny czas przyniósł trochę dodatkowych,
ciekawych informacji.
Nasi najbliżsi będąc w stolicy, odwiedzili
krewniaka, który jest proboszczem Narodowego Sanktuarium św. Andrzeja Boboli. To
o. Waldemar Borzyszkowski SJ, któremu
powierzono to wyjątkowe miejsce, z doczesnymi szczątkami świętego, gdzie znajduje
się Muzeum św. Andrzeja Boboli, główne
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– Oczywiście każda ze wspólnot, grup,
osób służy według swojego charyzmatu,
ale jednoczenie sił jest również bardzo
ważne. Troską jest sprawa katechezy oraz
uczestnictwa we Mszy św. Nie możemy
czekać na to, że będzie lepiej, ale – to,
o czym wcześniej wspominałem – wejść
jeszcze bardziej w wymiar ewangelizacji
– podkreślił.
Przedstawiciel naszej redakcji p. Andrzej
Adamski nawiązał do cennej inicjatywy biskupa, jaką jest dotarcie do każdej parafii z
przesłaniem Jasnogórskich Ślubów Narodu
i Społecznej Krucjaty Miłości – by się w
nie wczytywać i wprowadzać w codzienne

życie. Ponadto prosił o szersze propagowanie spuścizny związanej z „kochanym
biskupem miasta Bydgoszczy”– Janem
Michalskim, oraz by diecezja włączyła się
w obchody setnej rocznicy urodzin Andrzeja
Szwalbego – założyciela, budowniczego
i wieloletniego dyrektora Filharmonii Pomorskiej.
Tak jak biskup ordynariusz napisał w
zaproszeniu „Nie boję się żadnych pytań”,
tak też było na tym spotkaniu, podczas
którego urealniła się ważna konkluzja,
że media są niezastąpioną przestrzenią
głoszenia Ewangelii”.
Na podstawie: Diecezja Bydgoska

miejsce, skąd rozprzestrzenia się kult jednego z Patronów Polski. Warto nadmienić,
że o. Waldemar gościł kiedyś u nas, udzielając w świątyni ślubu naszej parafiance
Emilii i Grzegorzowi – szkoda, iż wówczas
bez naszej świadomości, że za ścianą jest
św. Andrzej Bobola w swych relikwiach.
No cóż!
Z wdzięcznością przyjąłem trochę
nowych informacji i materiałów, ale także
gałązkę bluszczu z ogrodu Sanktuarium

św. Andrzeja. Mam nadzieję, że roślinka,
rozwijając się, posłuży rozkrzewianiu w
parafii naszej – przecież jednym z budowniczych kościoła był Dziadzia Jan – kultu tego
giganta Świętego Kościoła, św. Andrzeja
AA
Boboli!

MIESIĘCZNIK KOŚCIELNY

Listopad 2022

nie zrobił. Jesteśmy przez Boga zaproszeni do niesamowitej przygody bycia Jego
dzieckiem – powiedział ks. Sawielewicz.
Dlaczego temat „Pamiętaj, kim jesteś…”? Ponieważ nie stawiamy sobie
ważnych pytań i mamy problem z odkrywaniem tożsamości. Człowiek, który jej
nie ma, jest podatny na wiele zagrożeń. W
tym wszystkim mamy naukę Jezusa Chrystusa, która, co do naszej tożsamości,
jest jednoznaczna.
Według kapłana, zbyt mało rozumiemy,
co oznacza bycie dzieckiem Bożym. Rekolekcje są czasem ukazania konsekwencji
takiej tożsamości. W niej kryje się nieskończony potencjał każdego z nas. Również
„zazdrość Pana Boga”, który tak bardzo
kocha i o nas zabiega.
Bycie dzieckiem Boga to nawracanie
się, owocne odkrywanie i wdrażanie Słowa Bożego, korzystanie z sakramentów.
Poprzez takie środki człowiek może być

święty – podobny do Boga – dodał rekolekcjonista.
Na stronie diecezji umieszczone są filmy (na YouTube) z kolejnych dni rekolekcji,
zawierające liturgię i głoszone nauki rekolekcyjne. Zapraszamy do korzystania z tych
materiałów, gdyż są one bardzo pomocne
w naszym współczesnym życiu.
Na podstawie: Diecezja Bydgoska

Pewna kobieta podzieliła się taką
refleksją: „Listopad... jak co roku, prowadzi do odkrycia... że mam coraz więcej
znajomych po tamtej stronie życia”.
W wielkiej tęsknocie szukamy pociechy i
nadziei, gdy doświadczamy śmierci kogoś
bliskiego. Tak nieraz trudno godzimy się z
myślą o przemijaniu, nieobecności, o nieuniknionym końcu życia… Ale jest wiara,
która uczy i utwierdza, że to życie ziemskie
trwa, lecz inaczej. Że właśnie śmierć jest
BRAMĄ, przez którą każdy musi przejść,
by osiągnąć niekończące się życie, życie
wieczne ze swoim Stwórcą.
W swoim artykule ks. M. Pohl napisał,
że „celem i kresem ludzkiego życia jest
Bóg; Bóg spotkany, czyli niebo; Bóg oczekiwany, czyli czyściec; Bóg utracony, czyli
piekło. Każdy z nas będzie musiał przed

Bogiem stanąć. Czy będzie to Bóg miłosierny, czy sprawiedliwy, czy też bezsilny wobec
ludzkiej zatwardziałości – to zależy od naszej postawy w tym życiu”. Wiktor Hugo tak
pisał: „Śmierć nie jest nocą, ale światłem;
nie jest końcem, ale początkiem; nie jest
nicością, ale wiecznością”. Ta niepewność
co do dalszego losu po śmierci będzie nam
zawsze towarzyszyła. Dlatego wsparciem
w tej niepewności i obawach jest wiara
w absolutną Bożą Miłość.
W zamyśleniach i tęsknotach słusznie
kierujemy swe gorące modlitwy do Boga,
by przyjął naszych bliskich do wieczności.
W tym tylko i głównie przejawia się nasza
troska. Więc nie piękne kwiaty, znicze
i nagrobki są tak bardzo ważne, choć i one
są wyrazem niekłamanej naszej miłości
i bliskości ze zmarłymi, ale MODLITWA,
która dla tych osób może okazać się zbawienna. Nie ma też znaczenia, jak bogato
i znamienicie wygląda grób ukochanej

osoby, z jak drogiego marmuru jest wykonany. Jesteśmy winni naszym bliskim
przede wszystkim świadectwo własnego
życia, że to, że byli dla nas przykładem i
nauczyli miłości, nie pójdzie na marne, nie
skończy się wraz z ich odejściem. W dzień
listopadowy, stojąc nad grobami naszych
bliskich, ogarnijmy modlitwą tych, którzy
zakończyli swoją ziemską wędrówkę i
odeszli do Pana; pomedytujmy, co robić, by
lepiej żyć? By podążać do Boga, omijając
to, co ulotne, sztuczne, wykreowane przez
człowieka.
Św. Augustyn długo myślał i w końcu
doszedł do refleksji, że: „Przez miłosierdzie
Pana nie wiesz, kiedy masz umrzeć; dzień
twojego końca pozostaje w ukryciu, abyś
rozważał wszystkie…” Dziś wspominajmy
tych, którzy chcieli i odnaleźli tę prawdziwą
drogę do Pana, którzy zadali sobie trud
codziennego umierania, aby ŻYĆ.
Barbara

Foto: facebook parafii Św. Trójcy i strona diecezji

Rekolekcje dla młodzieży akademickiej
w Bydgoszczy zostały zaplanowane tak,
że odbywały się każdego dnia w innym
kościele.
W naszym kościele był to poniedziałek,
19 października. Rozpoczęły się o godz.
1800 Mszą Świętą z homilią rekolekcjonisty, ks. Teodora Sawielewicza z Wrocławia,
twórcy kanału YT „Teobańkologia”; potem
była modlitwa uwielbienia, nabożeństwo
różańcowe i nabożeństwo o uzdrowienie.
Z zaproszenia skorzystały nie tylko
środowiska akademickie. Patrząc na
młodych, widzę w nich siebie. Był to najbardziej burzliwy czas wzrostu, kryzysów,
brania odpowiedzialności, wchodzenia w
dorosłe życie z bagażem, który trzeba było
przepracować.
Dlatego warto młodemu człowiekowi
– „na dobry początek” – pomóc odpowiedzieć na pytanie, kim tak naprawdę jest.
Nie po to, by się tylko wzruszył i nic z tym
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Dokąd trafimy, idąc za Tobą Maryjo,

„ Przewodniczko? – Na pewno nieomylnie

„
Czego oczekuje od nas Maryja, Matka
Chrystusa i nasza Matka?
Ona oczekuje tego, co Chrystus: miłości większej i dojrzalszej, wytrwałej oraz
odpowiedzialnej.
Trzeba nam z pielgrzymkowej Eucharystii uczynić lekcję bycia prawdziwymi
uczniami Chrystusa i dziećmi Maryi. Nasza miłość bowiem do Maryi ma zawsze
ostatecznie prowadzić do miłości wobec
Chrystusa.
W rozważaniach w godzinie apelowej bp
Krzysztof Włodarczyk mówił m.in.:
Przyjmujemy Ciebie Panno Święta jako
Przewodniczkę na drodze przygotowań do
świętowania 20-lecia diecezji bydgoskiej.
Chcemy się nauczyć od Ciebie hojności serca, gotowego na przyjęcie Boga,
zgody na tajemnicę, ofiarności i wdzięczności, jakie widzimy w zwiastowaniu.

Foto: strona diecezji i YT Jasna Góra

Pielgrzymka była dziękczynieniem za
osiemnaście lat istnienia rodziny diecezjalnej i jednocześnie zawierzeniem przygotowania do jubileuszu 20-lecia jej istnienia.
Inicjatorem wydarzenia był ks. kanonik
Mirosław Pstrągowski. Kilkugodzinny program obejmował drogę krzyżową na Wałach,
Mszę Świętą, Apel Jasnogórski i czuwanie
modlitewne. Przychodzimy do Matki z potrzeby serca, bo uświadamiamy sobie, że
mamy za co dziękować Bogu – mówił bp
Krzysztof Włodarczyk. Jesteśmy wdzięczni
wobec takiej zwykłej ludzkiej wdzięczności.
Biskup przypomniał historię diecezji,
mówił o jej patronach, męczennikach, bł.
biskupie i księżach. Przypomniał słowa
Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedziane podczas pielgrzymki w 1999 roku o męczeństwie mieszkańców miasta podczas
drugiej wojny światowej.

do portu zbawienia, do samego Boga,
choć po drodze będzie bardzo rozmaicie,
nieraz ryzykownie. Gwiazdo, prowadź nas
w codzienności do Jezusa!
Na Jasną Górę przyjechało ponad
tysiąc wiernych, kilkudziesięciu kapłanów
oraz osoby konsekrowane. Pielgrzymi dzielili się swoją radością spotkania z Matką
Bożą. To Jej mogli zawierzyć swoje radości
i smutki, a trudy pielgrzymki złożyć u Jej
stóp. Diecezja to parafie, które są jej cząstkami. To w nich buduje się codzienność
Kościoła, wiele inicjatyw rozpoczyna, a
proboszcz i wierni tworzą niejako rodzinę
– taką refleksją podzielił się proboszcz
parafii Nawrócenia św. Pawła w Solcu
Kujawskim
Cieszmy się sobą, przytulając do
Matki Bożej – podsumował bp Krzysztof
Włodarczyk.
Na podstawie: Diecezja Bydgoska
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Sam bowiem szatan podaje się
za anioła światłości.
Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy
podszywają się pod sprawiedliwość.
Ale skończą według swoich uczynków.
(2 Kor 11, 14)
Nauka, którą głosi New Age, wydaje
się być bardzo podobna do chrześcijaństwa, wiele mówi o duchu, miłości
i mistyce, gdy w rzeczywistości nie ma
z nimi nic wspólnego – przestrzega ks.
Aleksander Posacki. – Ludzie nieznający dobrze teologii chrześcijańskiej lub
orędzia wiary, słysząc imię Chrystusa w
koncepcjach New Age, dają się zwieść i
myślą, że jest to ta sama Osoba, o której
mówi chrześcijaństwo. Tymczasem New
Age nie interesuje Bóg. Jezus z Nazaretu
jest dla nich tylko człowiekiem, być może
wielkim mistrzem, w którego wcieliła się
osobowość kosmiczna, kimś takim jak
Budda, Zaratustra czy Konfucjusz. Jest to
typowy przykład synkretyzmu religijnego,
który dowolnie i w sposób nieuprawniony
czerpie różne elementy z wielu religijnych
tradycji i znajduje im wygodny dla siebie
wspólny mianownik. Często ta wykładnia
mija się z prawdą i tradycją chrześcijańską. („Życie duchowe”)
Wyznawcy różnych nurtów New Age’u
wiele mówią o Bogu, ale tylko niekiedy
powiedzą wyraźnie, że ich bóg to wszechświat albo sam człowiek – pisze o. Jacek
Salij. Nieraz powołują się na Chrystusa i
na różne Jego słowa, ale traktują Go tylko
jako jednego z wielu nauczycieli ludzkości, odrzucają albo zupełnie przeinaczają
prawdę o Jego zmartwychwstaniu i dokonanym przez Niego odkupieniu, niekiedy z
całą bezczelnością ogłaszają, że dopiero
oni dokonają tego, co Chrystusowi Panu
podobno się nie udało. W tekstach New
Age’u bardzo wiele pisze się o miłości, powszechnym pojednaniu i pokoju. Dziwne
to rozszerzanie miłości, które polega m.in.
na budzeniu niechęci do chrześcijaństwa
i oszczerczym przypisywaniu chrześcijaństwu wszystkiego, co negatywne. Jeśli
zaś uważnie przypatrzyć się treściom,
jakimi wypełnione jest New Age’owskie
przesłanie o miłości, okazuje się, że jest
to głoszenie zwyczajnej łatwizny. Nic się
tam nie mówi o tym, że miłość nieraz
wymaga ofiary i poświęcenia. Mówi się
natomiast nieustannie, że miłość bliźniego należy budować na miłości samego
siebie (nie na miłości Boga, tylko samego
siebie!) i że należy się wyzwolić od poczucia winy – wyjaśnia o. Salij.
A jacy są ludzie wpisujący się w nurt
New Age? – Przeróżni: ktoś wierzy w moc
liczb, studiuje numerologię; ktoś inny
mantruje pobudzając czakramy i zakłada
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mudry, powtarza afirmacje i wizualizuje; ktoś uczęszcza do szkoły medytacji
opartej na jodze; ktoś rzuca klątwę na
kogoś, kto krzywo na niego spojrzał; ktoś
magazynuje energie zbierając kryształy i
kamienie; nosi amulety; ktoś dba o rozwój
umysłu metodą Silvy; oczyszcza się przez
rebirthing, wraca do poprzednich wcieleń;
ktoś jeszcze widzi przyszłość, stawia
horoskopy, wróży; ktoś widzi aury, potrafi
mentalnie wpływać na zachowania innych;
rozmawia z duchami; ktoś pisze przesłania
za pomocą pisma automatycznego; ktoś
inny wykonuje rozkazy swojego ducha-przewodnika, słysząc w głowie jego głos; ktoś
przeszkolony w irydologii stawia diagnozy
z tęczówki oka; ktoś spala włożone do
ucha konchy indiańskie; ktoś inny wykonuje
przyjemny masaż tybetański czy polinezyjski; ktoś leczy koloroterapią; ktoś inny
robi kolejny tatuaż; ktoś tam dobiera zioła
wahadełkiem; ktoś zakłada odpromienniki,
by nie szkodziły żyły wodne; ktoś jeszcze
rozmawia z UFO; ktoś przesyła na odległość
uzdrawiającą energię; ktoś inny nawiedza
energetyczne miejsca, by pobudzić energię
w sobie; ktoś mocą swojego wyższego JA
zaklina rzeczywistość; ktoś wampirycznie
kradnie cudzą energię; ktoś inny doładowuje się, przytulając się do drzew; ktoś ustawia ołtarzyk z Matką Boską, krzyżem, buddą
i jeszcze kilka aniołów, paru świętych, pali
japońskie kadzidełka; ktoś rozczytuje się
w sennikach; przemeblowuje mieszkanie
zgodnie z zasadami feng-shui; ktoś słucha
muzyki, zatapiając się w transie; ktoś inny
składa niski pokłon przed mistrzem…
Część z nich bywa niemal regularnie w
kościele. Zawsze w takich sytuacjach mówię, że mamy rozum i serce. Można czegoś
nie wiedzieć rozumem, ale serce i Duch
Święty ostrzega cię – jeśli nie posłuchasz
Go, będziesz ponosić winę. Człowiek nie
może wytłumaczyć się, że nie wiedział, bo
w jego duszy, psychice działa Duch Święty,
który będzie się sprzeciwiał złu, fałszywej
mistyce, apostazji – przypomina ks. Posacki. Chrześcijanin powinien poddawać swój
umysł posłuszeństwu Chrystusowi (2 Kor
10, 5) oraz czuwać nad własnym umysłem
i sercem – dodaje duchowny.
Arcybiskup Henryk Hoser – przywołując
słowa Chestertona – mówił: „Jak wchodzi
się do kościoła, to trzeba zdjąć kapelusz,
czyli uszanować Bóstwo i sacrum. Ale
nie należy zdejmować głowy. Nasza wiara
ma być rozumna. Powinniśmy dociekać,
szukać. Po to Pan Bóg dał nam rozum,
żebyśmy się nim posługiwali. Żebyśmy nie
byli bezmyślni w Kościele. To jest bardzo
ważne. Będąc myślącymi, mądrymi ludźmi dojdziemy i oświecimy najważniejsze
miejsce w człowieku, którym jest ludzkie
serce”. cdn.
Oprac. Iwona Skorupska
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Są to intencje, które papież
wyznacza na dany miesiąc,
w których on sam się modli
i prosi innych o modlitwę.
INTENCJE PAPIESKIE XI 2022 R.
ZA DZIECI, KTÓRE CIERPIĄ
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią
– te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty
– miały dostęp do edukacji
i mogły na nowo zaznać uczucia
ze strony rodziny.

20 XI
„Myśli nasze i serca zwracają się dziś
w stronę Tego, który na pytanie Piłata,
czy jest królem, odpowiada: «Ja się na to
narodziłem i na to przyszedłem na świat,
aby dać świadectwo prawdzie». Czasy, w
których żyjemy, każą nam coraz częściej
myśleć o tej odpowiedzi. Każą nam szukać
tego niezwykłego Króla, każą nam do niego
tęsknić, pragnąć go coraz żarliwiej.
Jakiż bowiem przedziwny jest to Król,
który odrzuca wszystkie akcesoria władzy,
wszystkie środki panowania przy pomocy
siły i przemocy – a pragnie panować tylko
mocą prawdy i miłości, mocą wewnętrznego i czystego zawierzenia. Jakiż niezwykły
jest to Król!
Jak bardzo musi pragnąć go człowiek
dzisiejszy, zmęczony współczesnymi systemami sprawowania władzy, która w tylu
miejscach globu nie szczędzi człowiekowi
ucisku i przemocy. Stara się podporządkować go sobie w sprawach najbardziej
nawet wewnętrznych. (...) Jakiż wspaniały
to jest Król: Jezus Chrystus, który cały ten
sposób władania człowiekiem odrzucił. (...)
Odrzucił nie tylko wszelkie środki sprawowania władzy nad drugimi przy pomocy siły i
przemocy, ale pozbawił się nawet prawowitej pomocy i obrony wobec własnych prześladowców, a to wszystko w tym celu, aby
uzyskać królowanie mocą samej prawdy i
miłości, aby uzyskać królestwo ludzkich
serc, tych wszystkich, które zdolne są
usłyszeć głos Jego i odróżnić wezwanie.
Nie brak takich. Wielu ich jest również
tam, gdzie na ich temat panuje całkowite
milczenie, gdzie traktowani są, jak gdyby
nie istnieli. (...) Nie brak takich, którzy za
cenę odwagi i cierpienia dają świadectwo
Chrystusowi. Takich, którzy wybierają tego
niezwykłego Króla, panującego w sercach
ludzkich mocą samej prawdy i miłości.
Zjednoczmy się dzisiaj z nimi w modlitwie
w sposób szczególny”.
Jan Paweł II
Watykan, 25 XI 1979 r.
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Listopad kojarzy nam się z odwiedzaniem cmentarza i z zapalaniem zniczy i coś
w tym jest. Pierwszego listopada przypada
Uroczystość Wszystkich Świętych. Tego
dnia Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już są w niebie. Zarówno tym, których
wspomnienia obchodzimy w inne dni roku,
jak i tych nieznanych z imienia. Jest to
dzień radosny! Szaty kapłana są w kolorze
białym. Po co nam taki dzień? Uroczystość
Wszystkich Świętych wskazuje nam drogę,
która prowadzi do świętości. Tych świętych
jest bardzo dużo. Każdy z nich ma swoją
drogę i my też mamy swoją drogę do świętości, ale możemy brać z nich przykład (z
jednej osoby albo z kilku „po trochu”). Ten
dzień przypomina nam również prawdę o
tym, że święci otaczają nas opieką.
Inaczej jest 2 listopada – jest to wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
zwany też „Zaduszki”, żeby się modlić za dusze tych, którzy od nas odeszli. Oczywiście
możemy się za nich modlić we wszystkie
dni, nawet codziennie. Chociaż 2 listopada
faktycznie robimy to szczególnie – modlimy
się za dusze w czyśćcu cierpiące. I możemy
w intencji zmarłych ofiarować odpust zupełny. Odpust to darowanie kary za grzechy.
Odpust zupełny za zmarłych można uzyskać
przez cały listopad i tylko za jedną osobę w
ciągu dnia. Do jego uzyskania wymagane
jest: pobożne nawiedzenie cmentarza,
spowiedź sakramentalna (nie, nie musimy
iść codziennie do spowiedzi, jeśli nie popełnimy żadnego grzechu), Komunia Święta,
modlitwa w intencjach Ojca Świętego (np.
„Ojcze Nasz” i „Zdrowaś Mario”).
W listopadzie odmawiamy tak zwane
„wymienianki” – to skrócona nazwa modlitwy za zmarłych, podczas której wymieniamy (stąd nazwa) wszystkich zmarłych,
za których chcemy się modlić. W naszym
kościele będziemy mogli włączyć się do
modlitwy codzienne o godz. 1730 w dniach
2-10 listopada br.
Kochani, pamiętajcie o naszych Zmarłych również w codziennej modlitwie
(porannej lub wieczornej – nie tylko w
listopadzie!).
Ale, ale… w listopadzie jest jeszcze jedno ważne święto: 20 listopada
przypada Uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata. Ta uroczystość jest po
to, aby uświadomić sobie, że chcę służyć
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Chrystusowi Królowi. To nie znaczy, że
mam być niewolnikiem, ani nawet nie
służącym. Za to pomyślmy, co możemy
fajnego dla Chrystusa Króla zrobić? Może
mogę Mu śpiewać? Szczególnie jeśli
uświadomimy sobie, że 22 listopada jest
dniem wspomnienia świętej Cecylii, która
jest patronką muzyki kościelnej i zespołów
śpiewaczych oraz organistów; wszystkich
tych, którzy śpiewają Bogu na chwałę!
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przypomina też, że Bóg stworzył ten
cudowny wszechświat i dlatego warto Mu
dziękować za to, co stworzył oraz za to, że
nas zbawił. Możemy Go też prosić o różne
sprawy, bo Króla można prosić o wiele.
Wspólnie z redakcją MK składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy
śpiewem i muzyką ubogacają Msze Święte
i nabożeństwa w naszej świątyni.

A teraz zapraszamy do wspólnej zabawy
i rozwiązania krzyżówki.
1. Jedna z pozycji w czasie modlitwy
2. Ozdobna lampa zwisająca z sufitu
3. Wielu ludzi śpiewających razem
4. Czyta czytania w czasie Mszy Świętej
5. 1 listopada to dzień Wszystkich …
6. Najmłodsi w służbie przy ołtarzu

7. Potocznie 2 listopada
8. Patronka muzyki kościelnej
9. Przynosimy dary ofiarne
w postaci … i wina
10. Trzecia osoba Trójcy Świętej:
… Święty
11. Dani nam do naśladowania
jako przykład
12. Do uzyskania odpustu wymagana
jest też modlitwa w intencjach
Ojca …
13. Na jesień zmieniają kolor
14. Mama mamy
15. Bóg stworzył cały …
16. Główna lub boczna w kościele.
Po odgadnięciu haseł, wpiszcie je do
diagramu, a literki z oznaczonej, pionowej
kolumny utworzą rozwiązanie, które wystarczy napisać na karteczce i wrzucić do
niebieskiej skrzynki na listy, umieszczonej
przy wejściu do ks. proboszcza, w terminie
do 15 XI br. Nie zapomnijcie podać imienia
i nazwiska oraz szkoły i klasy, do której
chodzicie.
Natomiast rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w październikowym wydaniu
MK brzmiało: PAŹDZIERNIK. Nagrodę za
jej prawidłowe rozwiązanie wylosowali:
Wojciech Franke, Wiktor Mrozowski i Antoni Trybuś. Gratulujemy! Nagrodę możecie
odebrać w zakrystii.
AS
KOCHANI!
Pamiętajmy w modlitwach o naszym
ks. Proboszczu, by Bóg
raczył Go obdarzyć zdrowiem
i powrotem do pełni sił.
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