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Łza za zmarłymi wyparowuje; 

kwiat na grobie więdnie; 

modlitwa natomiast 

dociera aż do serca Najwyższego. 
                            

św. Augustyn 
 



LISTOPADOWY CZAS ZADUMY 

Odwiedziny grobów w  Dniu Wszystkich 

Świętych, jak i w Zaduszki, często napełniają 

nas melancholią i smutnym nastrojem, ale są 

także okazją, by wspólnie spotkać się przy 

grobach naszych bliskich z  rodziną 

i porozmawiać. Niektórzy z nas się modlą, inni 

przypominają sobie o minionych chwilach.    

Jest to czas refleksji i rozmów o przemijaniu.  

Czasem w zamyśleniu i ciszy uporządkowanymi 

alejkami przechodzimy obok pięknie 

udekorowanych nagrobków, mimo że zwykle smutek gości w naszych sercach, to te dni 

mające dostojny, odświętny charakter i urok jesiennych kolorów liści napawają nas 

jednak też nadzieją, a czasem spokojem. Rozmyślamy o tym, że skoro inni już tam są 

przed nami, to i my tej rzeczywistości kiedyś doświadczymy. Może nie będzie ona dla 

nas tak melancholijna, jak odbieramy ją tu – będąc na ziemi i tylko dywagując, w jaki 

sposób to życie będzie wyglądać, gdy się zmieni nieodwracalnie. Dziś to wymyka się 

naszym zmysłom, nie jest dla nas dostępne, dlatego doświadczamy różnych emocji 

rozważając kwestie eschatologiczne.  Pocieszające są dla nas opisy tamtego świata 

przekazywane przez osoby, które przeżyły śmierć kliniczną, ale nikt nie jest nam 

w stanie wytłumaczyć tych zjawisk. Pozostaje więc wiara i nadzieja, że życie nie kończy 

się wraz ze śmiercią ciała. 
 

Tradycja związana z obiema datami sięga wielu stuleci. W Polsce mamy wyraźne 

rozróżnienie na dwa osobne święta związane z obrzędowością katolicką. Zgodnie 

z kalendarzem liturgicznym w dniu 1. listopada są obchodzone uroczystości 

na cześć Wszystkich Świętych określane jako swoisty hołd i oddanie czci wszystkim 

osobom, które już zostały zbawione i, jak wierzą chrześcijanie, przebywają obecnie 

w niebiosach. Datę tej uroczystości ustanowił papież Grzegorz IV w roku 837. 
 

Natomiast dzień 2. listopada to Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich 

Wiernych Zmarłych. Pamięta się wtedy także i o tych wierzących osobach, które 

po śmierci muszą jeszcze przebywać w czyśćcu – miejscu bolesnego oczyszczania z win. 

Aby pomóc im katolicy modlą się za ich dusze ufając, że dzięki temu szybciej dostąpią 

one zbawienia. Tym, którzy odeszli, których kochaliśmy, jesteśmy winni pamięć             

i szacunek. Wyrażajmy tę pamięć nie tylko poprzez postawienie kwiatów, zapalenie 

zniczy, ale także w formie duchowej – poprzez modlitwę, uczestnictwo w Nabożeństwach 

za zmarłych, ofiarowanie w ich intencji Mszy świętych. Duchowego daru modlitwy        

nic  nie może zastąpić. 

 „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, 

bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, 

być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, 

by dostąpić radości nieba”. 

/Św. Jan Paweł II/. 
 

 „Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych,  

aby byli od grzechów uwolnieni”.(2Mch 12,46). 



 

 

 

 

 

 

 

 

>  Jest wiele sposobów niesienia pomocy duszom w czyśćcu  < 
 

Modlić się za zmarłych możemy w dowolny sposób, odmawiając choćby Wieczny 

odpoczynek… Wskazać należy również Koronkę do Bożego Miłosierdzia              

oraz powierzanie Bogu zmarłych w trakcie odmawiania różańca. W modlitewnikach 

znajdziemy też wiele różnych modlitw za zmarłych. 
 

Powszechną praktyką jest zamawianie intencji mszalnych za zmarłych          

– w kolejne rocznice śmierci czy w dniu urodzin. Ma to jednak sens, kiedy sami w pełni 

przeżywamy taką Eucharystię, będąc w stanie łaski uświęcającej i ofiarując         

Komunię Świętą za duszę zmarłego. 
 

Szczególną uświęconą tradycją Kościoła, są tzw. Msze Święte gregoriańskie. 

Zapoczątkował je papież Grzegorz Wielki (ok.540-604), odprawiając przez trzydzieści 

dni z rzędu Eucharystię w intencji zmarłego zakonnika, który złamał regułę wspólnoty. 

Zakonnik ten ukazał się jednemu ze współbraci, stwierdzając, że te modlitwy pomogły 

mu w opuszczeniu czyśćca. 
 

Tzw. Msze wieczyste sprawowane są codziennie przez określone zgromadzenie 

zakonne za specjalnym papieskim pozwoleniem. Obejmują zarówno żywych, jak              

i zmarłych, których imiona zostały wpisane do specjalnej księgi. Określenie „wieczyste” 

wiąże się z faktem, że modlitwa ta będzie trwała tak długo, jak długo będzie istnieć to 

zgromadzenie. 
 

Mocno wpisane w naszą tradycję są także „wypominki”. Dzisiejsze wypominki,  

są kontynuacją starożytnych dyptyków i mają podobny sens. Podobnie jak one         

są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi         

i tego, który przeszedł już granicę śmierci.  Podczas Mszy św, kapłani odprawiają 

wypominki w intencji zmarłych wypisanych na kartkach wypominkowych. Pisząc imiona 

zmarłych na kartkach wypominkowych - a następnie je odczytując - wyrażamy wiarę, że 

ich imiona są zapisane w Bożej Księdze Życia. W naszej pamięci przywołujemy tych, 

którzy odeszli do domu Ojca. Rodzeństwo, krewnych, kapłanów, sąsiadów i wszystkich 

tych, wobec których mamy dług wdzięczności i których chcemy polecać Bożemu 

Miłosierdziu. Wypominki mają bardzo duże znaczenie, ponieważ są związane                 

z Eucharystią. 
 

Kolejnym przebogatym rozdziałem jest uzyskiwanie odpustów za zmarłych,             

o których pisaliśmy wielokrotnie w listopadowych BIULETYNACH z poprzednich lat. 
 

 

Duszom czyśćcowym pomagamy także przez ofiarowanie cierpienia, podejmowanie 

postu i wyrzeczeń czy darowanie urazów, czyniąc to z odpowiednią intencją. 

Znaczenie ma także wierne wypełnianie zobowiązań życiowych, gesty życzliwości – 

czynione w bliskości Boga, z intencją pomocy duszom czyśćcowym. 
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      PPPAAAPPPIIIEEESSSKKKIIIEEE      IIINNNTTTEEENNNCCCJJJEEE         

   ŚŚŚWWWIIIAAATTTOOOWWWEEEJJJ      SSSIIIEEECCCIII      MMMOOODDDLLLIIITTTWWWYYY   
      

>   Za dzieci, które cierpią   < 
 

Módlmy się, aby dzieci, które cierpią  

‐ żyjące na ulicach, ofiary wojen, osierocone ‐  

miały dostęp do edukacji i mogły na nowo doświadczyć  

bliskości rodziny. 

Widząc zdjęcia dzieci, dla których domem jest ulica w dzielnicy nędzy czy gruzy 

zbombardowanego miasta, możemy się zastanowić, co teraz jest im najbardziej 

potrzebne. Pierwszą myślą jest ta, że są głodne, nie mają się w co ubrać, są też brudne, 

bo nie mają podstawowych warunków, by zadbać o higienę. 

A Ojciec Święty w listopadowej intencji wskazuje na coś więcej, czego one potrzebują, 

co może dać im szansę na życie w lepszym świecie: to dostęp do nauki. Tak wiele dzieci 

nie umie pisać i czytać, a tym samym są skazane na biedę i dorastanie tam, gdzie nikt 

się nimi nie zajmuje. Módlmy się, aby znalazły prawdziwy dom, rodzinę, kogoś, kto je 

otoczy miłością i choć trochę ulży ich doli. 

ks. Szymon Mucha - „Różaniec” nr 11/2022    
 

IIINNNTTTEEENNNCCCJJJAAA      KKKRRRUUUCCCJJJAAATTTYYY      RRRÓÓÓŻŻŻAAAŃŃŃCCCOOOWWWEEEJJJ   

zzzaaa   OOOJJJCCCZZZYYYZZZNNNĘĘĘ   

   
 

  

IIINNNTTTEEENNNCCCJJJEEE      PPPAAARRRAAAFFFIIIAAALLLNNNEEE   

MMóóddllmmyy  ssiięę::  

 o dar  nieba  dla  zmarłych  kapłanów z naszej diecezji - w sposób szczególny dla   

śp. ks. Biskupa Adama ŚMIGIELSKIEGO, naszego pierwszego Ordynariusza,    

śp. ks. prałata Tadeusza KAMIŃSKIEGO i śp. ks. prałata Stefana 

WYPORSKIEGO, kolejnych dziekanów w naszym dekanacie oraz  dla                   

śp. ks. kan. Stanisława WYGANOWSKIEGO i śp. ks. Marka BOŻKA,          

którzy posługiwali w naszym Sanktuarium;  

 o łaskę wiecznej szczęśliwości dla zmarłych członków z naszej wspólnoty Żywego 

Różańca śp.: Zofii WIŚNIEWSKIEJ, Anieli PACEK, Władysławy MUSIALIK, 

Otylii WOŹNICZKO, Heleny TKACZYK, Anieli LOTKO, Stanisławy LECH, Janiny 

BIJAK, Janiny WRÓBEL, Czesławy NOWAK,  Marianny SPÓJNIK, Heleny 

STAWOWSKIEJ, Marianny SIKORA, Ludwiki TABAKI, Czesławy KOSTUR, 



Stefani CISOWSKIEJ, Łucji KARWAT, Bronisława SZAFRAŃCA, Longiny 

STĘPIEŃ, Janiny SARWY, Henryki BULDAŃCZYK, Zofii JEDYNAK,              

Zofii GRZYBOWSKIEJ, Cecylii ŚMIESZALSKIEJ, Joanny WOŹNIAK, 

Władysławy RODAK, Marii GNATKIEWICZ, Alfredy ZĘBALI, Jana GILA, 

Janiny CHMIEL, Stanisławy DUDEK, Barbary GÓRSKIEJ, Janiny IZDEBSKIEJ, 

Teodozji CZELUŚNIAK, Teresy WITKO, Anieli STOLARCZYK, Marii LEŚNIAK, 

Zofii WĄSIEL, Janiny WOLSKIEJ, Wiesławy BONDASIEWICZ, Marii GIL, 

Ludwiki WTOREK, Wiesławy AUGUSTYNIAK, Zofii BIL, Janiny TOMALSKIEJ, 

Pelagii ŁAZARSKIEJ, Zofii CHUDECKIEJ, Ferdynandy NOWAK,         

Stanisławy PODZIEMSKIEJ, Heleny WYSOCKIEJ, Kingi MACIĄG,         

Marianny OKSIUTYCZ, Krystyny FIDALI, Anny KOŁODZIEJSKIEJ,      

Tadeusza MAGIERA, Antoniny MROZIŃSKIEJ, Juliana SZEWCZYKA,     

Karoliny SOBKIEWICZ, Barbary MŁYNEK, Krystyny JAROS, Bolesławy 

BORZĘCKIEJ, Marianny KRASICKIEJ, Zofii NOWAK, Otylii DYMOWSKIEJ. 

 za dusze w czyśćcu cierpiące;  

 o wieczny pokój i zbawienie dla poległych w obronie niepodległości naszej Ojczyzny; 

 o łaskę wiecznego zbawienia dla naszych najbliższych - zmarłych rodziców, 

współmałżonków, rodzeństwa, dzieci i wszystkich krewnych; 

 o uwolnienie z mocy złego ducha wszystkich grzeszników świata; 

 o Boże wspomożenie, zdrowie i siły dla Ojca Świętego Franciszka na czas trudu 

kierowania Kościołem zwłaszcza w tym trudnym czasie;  

 za prześladowanych chrześcijan i za nękanych różnymi konfliktami zbrojnymi; 

 o cud przemiany serc, zakończenie wojny na Ukrainie i łaskę pokoju w Polsce, 

Europie i na całym świecie;  

 o mądrość, roztropność i odpowiedzialność dla rządzących Polską oraz o moralne 

odrodzenie naszego narodu;   

 o zdrowie, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla kapłanów posługujących          

w naszym Sanktuarium oraz o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne              

i misyjne zwłaszcza z naszej Parafii; 

 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Fatimskiej, potrzebne łaski i dary 

Ducha Świętego dla ks. kan. Stanisława Łypa z racji Imienin oraz o pomyślny 

przebieg dalszego leczenia i łaskę powrotu do zdrowia; 

 o dalszy rozwój Żywego Różańca w Polsce, a zwłaszcza w naszej Parafii; 

 o nawrócenie grzeszników, zwłaszcza dzieci, wnuków i prawnuków z naszych rodzin 

oraz o rychły triumf Niepokalanego Serca Maryi; 

 o ulgę w cierpieniu, siłę w dźwiganiu krzyża, dar nadziei i cierpliwość w znoszeniu 

trudów choroby oraz łaskę zdrowia dla wszystkich chorych członków Wspólnoty 

Żywego Różańca;   

 za samotnych, bezdomnych, bezrobotnych oraz będących w jakiejkolwiek potrzebie 

o nieustanną opiekę i wspomożenie Matki Bożej Fatimskiej;  

 za ludzi zniewolonych nałogami, aby Bóg obdarzył ich niezbędną mocą do tego,     

by mogli oprzeć się pokusom nałogu i zniszczyć w sobie złe skłonności;  

 o uzdrowienie małżeństw przeżywających kryzysy i zagrożonych rozpadem         

oraz o miłość i zgodę w rodzinach; 

 o zdrowie i siły dla Wojowników Maryi prowadzących prace remontowe               

przy oratorium bł. ks. Jerzego Popiełuszki, o pomyślny przebieg tych prac oraz         

o hojnych darczyńców;  

 dziękczynnie za 70 lat życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Najświętszej na dalsze lata dla Elżbiety Jędruś z Róży Świętej Rodziny; 



 dziękczynnie za 85 lat życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Najświętszej na dalsze lata dla Barbary Starczewskiej z Róży św. Marii 

Magdaleny; 

 o pomyślny wynik biopsji, skuteczny przebieg leczenia i łaskę powrotu do zdrowia              

dla Floriana Joniaka;  

 o łaskę pełnego powrotu do zdrowia po zawale dla Patrycji; 

 o dary Ducha Świętego i Bożą pomoc w wyjściu z choroby anoreksji dla Natalii; 

 o pomyślny przebieg terapii i cud wyjścia z choroby anoreksji dla Julii; 

 o pomyślny przebieg rehabilitacji po operacji kolana i łaskę szybkiego powrotu do 

zdrowia dla Zofii Brodzińskiej; 

 o mądrość w podejmowaniu decyzji dla lekarzy prowadzących oraz o powrót          

do zdrowia dla Małgosi Kabały; 

 o skuteczne leczenie i łaskę powrotu do zdrowia dla Janiny, dla Agaty,                  

dla Mieczysławy Grochalskiej oraz dla Tadeusza;  

 o światło dla lekarzy, pomyślny przebieg leczenia i powrót do zdrowia dla Barbary,      

dla Elżbiety Repelewicz, dla Patrycji, dla Joanny i Pawła oraz dla Zofii Bogackiej; 

 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Fatimskiej, oraz łaskę powrotu          

do zdrowia dla Wiesławy Stępniewskiej i Jadzi; 

 o światło Ducha Świętego dla lekarzy, skuteczne leczenie i łaskę powrotu do zdrowia 

dla Dominiki oraz pomyślne rozwiązanie trudnych spraw rodzinnych; 

 o trafną diagnozę, pomyślne leczenie i powrót do zdrowia dla Anny Banek; 

 za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej i św. Rity o szczęśliwe zakończenie 

sprawy Bogu wiadomej; 

 o zdrowie i Boże wspomożenie dla córki Danuty oraz pomyślne rozwiązywanie 

trudnych spraw w rodzinie wnuczki Agnieszki; 

 o ulgę w cierpieniu i cud uzdrowienia dla Mirosławy Łoś; 

 o skuteczne dalsze leczenie i łaskę poprawy do zdrowia dla Krystyny i Tadeusza I.; 

 o zdrowie duszy i ciała dla Beaty i Renaty; 

 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji dla Maryli; 

 o cud uzdrowienia 4-ro letniego Mikołaja z guza mózgu; 

 o dobrą diagnozę w leczeniu i powrót do zdrowia dla Kamili; 

 o pomyślny przebieg leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla Wiesławy Białas         

oraz o zdrowie i potrzebne łaski dla jej mamy i całej Rodziny; 

 o Boże prowadzenie, łaskę zrozumienia i akceptacji swojej choroby oraz o powrót     

do zdrowia dla Lucynki; 

 o ulgę w cierpieniu i światło Ducha Świętego dla lekarzy w diagnozowaniu i leczeniu 

choroby oraz łaskę powrotu do zdrowia dla Marii Barzyk; 

 o łaskę zdrowia, wiarę i zaufanie Bożemu Miłosierdziu dla Jakuba; 

 o Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla Krystyny Stępnickiej; 

 o Bożą pomoc w pokonaniu kryzysu grożącego rozpadem małżeństwa i rozwiązanie 

trudnych problemów w rodzinie Grzegorza; 

 o łaskę powrotu do zdrowia dla Genowefy Lasek; 

 o Boże błogosławieństwo, łaskę poprawy zdrowia dla Mieczysława Kiki oraz łaskę 

powrotu do zdrowia dla Ani Kika i rodziny; 

 o pomyślny przebieg leczenia i uzdrowienie oczka dla Oli; 

 o Boże błogosławieństwo, pomyślny przebieg dalszego leczenia i łaskę powrotu        

do zdrowia dla Anny i Jana Spyrków; 

 o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Franciszki oraz dla Zosi Kwoka; 



 o Boże wspomożenie i łaskę pokonania choroby nowotworowej oraz skuteczne         

jej wyleczenie dla Anity Smolarskiej; 

 o Boże błogosławieństwo i wspomożenie w leczeniu trudnej choroby dla Anny; 

 o łaskę zdrowia i pomyślny przebieg leczenia po operacji oczu dla Władysława; 

 o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, potrzebne łaski, a zwłaszcza powrót             

do zdrowia dla Teresy Zellner; 

 o Boże błogosławieństwo oraz o łaskę powrotu do pełni sił i zdrowia dla Barbary; 

 o pomyślny przebieg leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla Zygmunta oraz o łaskę 

poprawy zdrowia dla Heleny; 

 o skuteczne leczenie, zahamowanie choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla Barbary; 

 o łaskę powrotu do pełni sił i zdrowia dla Beaty, siostry ks. Dariusza;  

 o łaskę zdrowia dla Anny Hofmann, 4-letniej Hani oraz dla Oli i jej rodziny; 

 o pomyślny przebieg rehabilitacji dla Rysia; 

 o pomyślny przebieg leczenia alergii, dobrą opiekę neurologopedyczną i powrót        

do zdrowia po leczeniu szpitalnym dla Igorka; 

 o światło dla lekarzy, pomyślny przebieg leczenia i łaskę zdrowia dla Oli; 

 o Bożą pociechę w utrapieniu, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Elżbiety J.   

oraz Tamary i ich dzieci; 

 o łaskę pomyślnego i szybkiego rozwiązania problemu zdrowotnego dla Elżbiety J; 

 o przemianę serca i o łaskę pogodzenia się z rodzicami dla Marty;  

 o pomyślny przebieg leczenia i uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Urszuli 

Kmet, Lidii Słabosz, Klaudii Nowopolskiej oraz Haliny;  

 o przemianę serca i uwolnienie z choroby alkoholowej dla Andrzeja oraz o Bożą 

pomoc, zdrowie i potrzebne łaski dla jego najbliższej rodziny; 

 o łaskę wiary i uchronienie od nałogu alkoholowego oraz o znalezienie dobrej pracy      

i pomyślne rozwiązanie wszystkich problemów dla Konrada; 

 o Bożą pomoc w wychodzeniu z nałogu alkoholowego i o wytrwałość w zachowaniu 

trzeźwości dla Krzysztofa; 

 o Bożą pomoc w walce z nałogiem alkoholowym i łaskę nawrócenia dla: Andrzeja, 

Mirosława, Krzysztofa, Roberta i Grzegorza oraz opiekę Matki Bożej dla ich rodzin; 

 o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie              

dla synowej Gabrieli; 

 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i pomyślny przebieg ciąży dla Agnieszki; 

 o łaskę upragnionego potomstwa dla Karoliny i Krystiana, Agaty i Jakuba,     

Agnieszki i Michała, Beaty i Marka, Haliny i Roberta, Ani i Rafała, Doroty i Waldka 

oraz dla Ani i Artura;  

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Otylii DYMOWSKIEJ         

z Róży św. Moniki oraz o łaskę pocieszenia dla pogrążonej w żałobie rodziny; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Franciszka WISZOWATY             

oraz o łaskę pocieszenia dla pogrążonej w żałobie rodziny; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Adama WLAZŁO             

oraz o łaskę pocieszenia dla pogrążonej w żałobie rodziny; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Marii JABŁOŃSKIEJ             

oraz o łaskę pocieszenia dla pogrążonej w żałobie rodziny; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Mariana 

WOJCIECHOWSKIEGO oraz o łaskę pocieszenia dla pogrążonej w żałobie rodziny; 

 o wysłuchanie wszystkich intencji osób, które prosiły nas o modlitwę                        

i którym kiedykolwiek obiecaliśmy naszą modlitwę. 



LISTOPADOWE  KALENDARIUM 

104 lata temu,  

11. listopada 1918 roku,  

Polska odzyskała niepodległość. 
 

Tego dnia uwolniony z twierdzy 

magdeburskiej Józef Piłsudski przejął    

z rąk Rady Regencyjnej władzę 

wojskową, po trzech dniach władzę 

cywilną, by wreszcie „jako Wódz 

Naczelny Armii Polskiej […] 

notyfikować  rządom i narodom 

wojującym i neutralnym powrót 

„Polskiej Rzeczypospolitej 

Odrodzonej i Niepodległej” na mapę świata. Po 123. latach Polska stawała się 

suwerennym państwem, odzyskując podmiotowość na arenie międzynarodowej.  
 

Obchody święta w II RP początkowo miały charakter wojskowy. Świętem 

państwowym 11 listopada stał się w 1937 roku na mocy ustawy o Święcie 

Niepodległości: „Dzień 11. listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród 

Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany   

z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w 

walkach o wolność Ojczyzny - jest uroczystym Świętem Niepodległości” – 

postanowił Sejm. W Polsce międzywojennej oficjalne uroczystości odbyły się tylko 

dwukrotnie. 
 

Podczas II wojny światowej możliwe były tylko konspiracyjne obchody,                

a za okazywanie przejawów pamięci o święcie groziły surowe kary ze strony 

niemieckiego okupanta. Pamięć o rocznicy odzyskania niepodległości ze świadomości 

społecznej usiłowały wymazać także władze komunistyczne. W 1945 roku święto zostało 

zniesione przez udającą polski parlament Krajową Radę Narodową i zastąpione 

„Narodowym Świętem Odrodzenia Polski” wyznaczonym na 22. lipca. 
 

Mimo zagrożenia represjami środowiska patriotyczne organizowały 11. listopada 

nielegalne uroczystości. Do historii przeszły obchody 60. rocznicy odzyskania 

niepodległości zorganizowane przez działaczy Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela 

oraz Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. 11 listopada 1978 roku w Warszawie 

dwutysięczny pochód przeszedł ulicami miasta przed Grób Nieznanego Żołnierza. 

Podobnie wyglądały obchody święta w kolejnym roku – tym razem ich organizatorów 

czekał proces i kary więzienia. Niebagatelne zasługi w dziele pielęgnowania pamięci        

o rocznicy odzyskania niepodległości ma także Kościół. W świątyniach w całej Polsce 

tego dnia sprawowano nabożeństwa w intencji Ojczyzny. W latach 80., po powstaniu 

NSZZ „Solidarność”, władze komunistyczne starały się tolerować niezależne obchody, 

nadal były one jednak nielegalne i nierzadko kończyły się starciami z milicją. 

Równocześnie rządzący usiłowali odzyskać zaufanie społeczeństwa, organizując oficjalne 

obchody rocznicowe. 
 



Charakter święta państwowego 11. listopada odzyskał w 1989 roku. Uchwalona 

jeszcze przez Sejm PRL ustawa ustanowiła ten dzień „uroczystym Narodowym 

Świętem Niepodległości”, wolnym od pracy. Jak napisano w preambule: „Dla 

upamiętnienia odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego 

oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość”. 
 

Współcześnie Święto Niepodległości jest dniem radosnym, w którym cieszymy się 

naszą wolnością, w którym radujemy się tym, iż żyjemy w niezawisłym państwie,         

w którym w sposób szczególny odczuwamy dumę z faktu, iż jesteśmy Polakami,          

że tworzymy wspólnotę obywateli suwerennej Rzeczypospolitej. Niepodległość jest 

wielkim darem i dobrodziejstwem, którego znaczenia nie sposób przecenić. Dzieje wielu 

państw, w tym, oczywiście, również i naszej Ojczyzny, dobitnie to w różnych 

momentach historycznych uwypuklają. Jednak historia uczy nas, że „ Niepodległość 

nie jest dana raz na zawsze”, że to co mamy, możemy nagle utracić w części bądź    

w całości.  Aby tak się nie stało, choć czasy, w których żyjemy ponownie stają się 

skomplikowane, a dla wielu z nas zwyczajnie ciężkie, w dniu wielkiego polskiego święta 

pamiętajmy głównie o tym, co w przeciągu tych ponad 100. lat udało nam się wspólnym 

zbiorowym wysiłkiem jako narodowi osiągnąć. 
 

Rocznica odzyskania niepodległości jest jedną z najważniejszych dat w polskim 

kalendarzu, a dla milionów Polaków okazją do manifestowania patriotyzmu, 

przywiązania do tradycji i dumy z polskiej historii. W całym kraju mieszkańcy dekorują 

tego dnia swoje domy i balkony biało-czerwonymi flagami, w południe śpiewają       

polski hymn. 

 

 

 

  

 

 

13. listopada swoje IMIENINY obchodzi ks. kan. Stanisław ŁYP,  

proboszcz i kustosz naszego Sanktuarium.  

o godz. 9,30 zostanie odprawiona Msza św.,                                                   

na której  

w intencji SOLENIZANTA modlić się będziemy  

o Boże błogosławieństwo, potrzebne dary Ducha Świętego 

i opiekę Najświętszej Maryi, Matki Kapłanów. 
 

 

SOLENIZANTOWI 

przez pośrednictwo świętego Patrona, 

życzymy Bożej mocy, 

sił i zdrowia do dalszej posługi 

dla dobra naszej Wspólnoty, 

ku pożytkowi Ludu Bożego całej Parafii 

oraz ku własnemu uświęceniu. 

 



 

 

13. listopada 

przeżywać 

będziemy  
 

VI ŚWIATOWY 

DZIEŃ UBOGICH,  
 

pod hasłem:  
 

„CHRYSTUS  

DLA WAS  

STAŁ SIĘ UBOGIM”  

(por. 2 Kor 8,9).    
 

 „Światowy Dzień Ubogich również w tym roku staje się na nowo swego rodzaju 

pozytywną prowokacją, która ma nam pomóc w refleksji nad naszym stylem życia oraz 

nad wieloma wymiarami ubóstwa, które pojawiają się w tym obecnym momencie 

dziejowym” – czytamy w orędziu. 
 

Papież nawiązał w orędziu do wojny w Ukrainie, która „dołączyła do wojen regionalnych, 

które w ostatnich latach sieją śmierć i niszczenie”. „W tym wypadku jednak obraz jawi 

się bardziej złożony ze względu na bezpośrednią interwencję jednego z mocarstw, które 

chce narzucić swoją wolę wbrew zasadzie samostanowienia narodów. Powtarzają się 

sceny znane nam z tragicznej pamięci, gdzie raz jeszcze wzajemny szantaż niektórych 

możnych tego świata zagłusza głos ludzkości domagającej się pokoju” – napisał. 
 

„Iluż to biednych rodzi niedorzeczność wojny! Gdziekolwiek się nie spojrzymy, widzimy, 

że przemoc uderza w osoby bezbronne i najsłabsze. Deportacje tysięcy osób, przede 

wszystkim dzieci, aby je wykorzenić i wymusić na nich zmianę tożsamości” – czytamy    

w orędziu Franciszka. 
 

Papież podkreślił, że im bardziej przeciąga się konflikt, tym bardziej pogarszają się jego 

następstwa. „Narody, które przyjmują uchodźców, są coraz bardziej znużone, starając 

się, by pomoc była ciągła; rodziny i wspólnoty zaczynają odczuwać ciężar sytuacji, która 

wykracza już poza sytuację kryzysową. To jest właśnie moment, aby nie odpuścić i by 

odnowić początkową motywację. To, co rozpoczęliśmy, należy doprowadzić do końca     

z tą samą odpowiedzialnością” – zaznaczył. 
 

„Solidarność polega bowiem właśnie na tym: podzielić się tym, czego mamy niewiele,    

z tymi, którzy nic nie mają, tak aby nikt nie cierpiał. Im bardziej rośnie poczucie 

wspólnoty i komunii jako stylu życia, tym bardziej rozwija się solidarność” – czytamy     

w orędziu.  

 
 

Niech ten VI ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH stanie się okazją 

łaski, aby uczynić rachunek sumienia  

osobisty oraz wspólnotowy i zapytać się,  

czy ubóstwo Jezusa Chrystusa 

jest naszym wiernym towarzyszem życia. 

 

 



Od 14 - 16 listopada włączajmy się w Apel Jasnogórski                

w Telewizji Trwam. W tym czasie na Jasnej Górze odbywać się będą 

rekolekcje dla diecezjalnych moderatorów Żywego Różańca.  Otoczmy 

ich wszystkich naszą modlitwą różańcową, a zwłaszcza ks. kan. 

Andrzeja Stasiaka, kustosza Sanktuarium Matki Bożej Anielskiej         

w Dąbrowie Górniczej, który jest moderatorem Żywego Różańca     

w naszej sosnowieckiej diecezji.   

 

20. listopada  

w ostatnią niedzielę przed rozpoczęciem ADWENTU                         

i kolejnego roku liturgicznego, Kościół katolicki obchodzi 

uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 

To święto przypomina nam, że Chrystus jest Królem  

całego stworzenia i ukazuje cel życia,  

którym jest Królestwo Niebieskie. 
 

 
 

20. listopada Kościół wspomina św. Rafała Kalinowskiego - 

kapłana i zakonnika, patrona żołnierzy,  

również PATRONA NASZEJ DIECEZJI. 

Jego życie może być szkołą dla każdego z nas: dla tych, którzy 

ciągle szukają swojego miejsca w życiu i być może są już bliscy 

zniechęcenia... Dla tych, którzy czują, że życie przecieka im przez 

palce... Dla tych, których denerwują Boże przykazania... Dla tych, 

którzy widzą w sobie więcej słabości niż zalet... Zawsze jest nadzieja na zmianę. 

Przykład Rafała Kalinowskiego pokazuje, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, 

nieważne ile razy zawiedliśmy, ile szans zmarnowaliśmy, ile czasu 

straciliśmy... Póki żyjemy, ciągle jest szansa na wielkość. Św. Rafał jest wspaniałym 

przykładem, jak Bóg nawet ze zła potrafi wyprowadzić wielkie dobro. 
 

21. listopada Kościół powszechny obchodzi liturgiczne 

wspomnienie obowiązkowe Ofiarowania Najświętszej Maryi 

Panny. Jest to też dzień szczególnej pamięci o mniszkach 

klauzurowych, o czym przypomniał św. Jan Paweł II w 1999 r.: 

“Maryja jawi się nam w tym dniu jako świątynia, w której Bóg 

złożył swoje zbawienie, i jako służebnica bez reszty oddana 

swemu Panu. Z okazji tego święta społeczność Kościoła na całym 

świecie pamięta o mniszkach klauzurowych, które wybrały życie całkowicie skupione 

na kontemplacji i utrzymują się z tego, czego dostarczy im Opatrzność, posługująca się 

hojnością wiernych. Zalecając wszystkim troskę o to, aby tym konsekrowanym siostrom 

nie zabrakło wsparcia duchowego i materialnego, kieruję do nich słowa serdecznego 

pozdrowienia i podziękowania”. 

 

 

Przypominamy i zachęcamy do odprawienia nowenny 

przed  Uroczystością  Niepokalanego  Poczęcia  NMP. 

Nowennę, podobnie jak w latach ubiegłych, rozpoczynamy 29. listopada. 

https://brewiarz.pl/xi_20/2111/index.php3


Modlitwę różańcową w listopadzie poprowadzą: 
 

09 – 12 listopada     - Róża Świętej Rodziny 

14 – 19 listopada     - Róża św. Józefa 

21 – 26 listopada     - Róża św. Moniki 

28 listopada – 01 grudnia - Róża św. Anny 
 

 

 

 

PLAN  MODLITWY  RÓŻAŃCOWEJ  

 

 

 
 

 
 

Wstawiennicza modlitwa różańcowa prowadzona jest  
w kościele po rannej Mszy św.  

 
 
 

 

3. grudnia – w pierwszą sobotę miesiąca – zapraszamy o godz. 17 

na różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi. 
 
 

>   SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  WSPÓLNEJ  MODLITWY   < 
 

MSZE ŚW. zamówione przez ŻYWY RÓŻANIEC: 
 

3. listopada o godz. 18. – z racji I czwartku modlimy się za kapłanów. 

 

5. listopada o godz. 18  -  w intencji zmarłych członków Żywego Różańca  

(I sobota miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych). 
 

13. listopada o godz. 9,30  -  w intencji ks. kan. Stanisława ŁYPA z racji Imienin. 
 

13. listopada o godz. 11  -  w intencji Elżbiety JĘDRUŚ z racji 70. Urodzin. 
 

28. listopada o godz. 18  -  w intencji Barbary STARCZEWSKIEJ                             

z racji 85. Urodzin. 
16. listopada o godz. 18 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych         

dla   śp. Adama PAJĄKA. 

22.  listopada  o  godz. 18 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych      
dla śp. Marianny KRASICKIEJ (intencja od Żywego Różańca). 

25.  listopada  o  godz. 18 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych     
dla śp. Lucyny STARCZYNOWSKIEJ.  

29.  listopada  o  godz. 18 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych      
dla śp. Marianny KRASICKIEJ (intencja od Róży Świętej Rodziny). 

 
 
 

 

W  dniu 20. października odeszła do domu Dobrego Ojca w Niebie     

śp. Otylia DYMOWSKA z Róży św. Moniki. 

Zmarłą siostrę z naszej Wspólnoty zachowamy w pamięci i w modlitwie. 
 

Msza św. o zbawienie wieczne Jej duszy,  

zamówiona przez Żywy Różaniec, odprawiona będzie 

w dniu 26. stycznia 2023 roku o godz. 7.30. 
 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci. 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 

 

W intencji śp. Otylii DYMOWSKIEJ zamówione zostały również Msze św.:  

2. grudnia 2022 roku o godz. 6,30 od przyjaciół 

oraz 13. lutego 2023 roku o godz.18 - od Róży św. Moniki.  
 
 

Redakcja: Rada Żywego Różańca i Teresa Duszyc z Róży św. Rity 


