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1 listopada
Uroczystość
Wszystkich Świętych
Uroczystość Wszystkich Świętych
jest obchodzona w Kościele katolickim już od ponad tysiąca lat. Przypomnijmy, że ustanowił ją papież Jan XI
w 935 roku, żeby wraz z całą wspólnotą wierzących wychwalać Boga
głównie w tych Jego świętych „z każdego narodu i wszystkich pokoleń,
ludów i języków” (por. Ap 7,9), którzy są mniej albo wcale nieznani.
Warto nadmienić, że święto zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego w wiekach średnich, a więc
w czasach, gdy liczba osób nie znających pisma była znaczna, niemniej
wiedza religijna przeciętnego katolika
o wiele większa od dzisiejszej. Dla
przykładu, gros analfabetów wchodzących do kościoła umiało bezbłędnie
rozpoznać po atrybutach przedstawionych tam świętych. Znało też historię
ich życia i wiedziało, którego orędownictwa przyzywać w określonych
potrzebach.
Dziś wiedza ta nie jest już tak powszechna, a rozróżnienie nawet najbardziej popularnych świętych, jak
Antoni Padewski czy Józef, może
stanowić nie lada problem. A szkoda,
bo przecież wierzymy w świętych
obcowanie. Zgodnie z Katechizmem
Kościoła katolickiego (por. nr 965
i 962) mieszkańcy nieba nieustannie
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wstawiają sie za nami u Ojca, wspomagają naszą słabość, są też gotowi
słuchać naszych próśb. Trzeba tylko
wiedzieć do kogo je zanosić, trzeba
odgadnąć świętych w ich złotych
figurach, odrzeć ich z „reprezentacyjnej zbroi”.
W każdą niedzielę wpatrujemy się
w ołtarz w naszym kościele parafialnym. Wiemy, że w polu środkowym
znajduje się obraz świętego Mikołaja.
Pamiętamy, że po bokach stoją cztery
złote posągi. Kogo przedstawiają?
Niektórzy
odpowiedzą
zgodnie
z prawdą, że są to czterej Ojcowie
Kościoła Wschodniego. Czyli dokładnie kto?
Zwróceni w kierunku ołtarza widzimy po obu jego stronach dwóch
wielkich przyjaciół z IV wieku: na
prawo od św. Mikołaja - św. Grzegorza z Nazjanzu, na lewo św. Bazylego.
Poznali się w Cezarei Kapadockiej.
Razem udali się do Aten, by zgłębiać
tajniki wiedzy. Należeli do ścisłej elity
mędrców i erudytów. Niemniej porzucili wielki świat dla życia pustelniczego, kontemplacyjnego. Obowiązki
duszpasterskie (zarówno jeden jak
i drugi został biskupem) zmusiły ich
do rozłąki. Tak później opisywali to
wydarzenie: „było to niczym przecięcie ciała na pół i śmierć dla obydwu”.
Bazyli, pierwszy wielki mówca Kościoła, oddał się walce z podziałami
i szerzącym się wówczas arianizmem.
Szczególnie wrażliwy na choroby
i niedole ludzkie, wybudował szpital

zwany Bazyliadą. Grzegorz łączył
posługę duszpasterską z twórczością
literacką i jest dzisiaj patronem poetów.
U boku Bazylego stoi jego uczeń –
św. Jan Chryzostom, z uwagi na elokwencję zwany Złotoustym. Na wzór
swojego nauczyciela wybrał życie
pustelnicze. Przez dwa lata przebywał
w jaskini, nigdy się nie kładąc i cierpiąc z powodu zimna. Choroba zmusiła go do powrotu do miasta. Przyjął
wówczas święcenia kapłańskie i zaczął nauczać tłumy, które potrafił
zafascynować. Z tego też powodu
został patronem kaznodziejów.
Czwarta postać to pochodzący
z chrześcijańskiej rodziny arabskiej
św. Jan z Damaszku. Był synem wysokiego urzędnika na dworze kalifa.
Jego niespotykana wiedza literacka,
filozoficzna i teologiczna uczyniła
z niego doradcę biskupów. Zasłynął
między innymi jako obrońca kultu
świętych obrazów. Przypłacił to wyrokiem obcięcia ręki, lecz Maryja
w cudowny sposób przywróciła mu ją,
pozostawiając jedynie czerwony ślad
na przegubie. Jest patronem ikonografów i aptekarzy.

nie rosną krzywo jak ogórki
nie rodzą się ani za późno ani za wcześnie
święci bo nie udają świętych
na przystankach marznąc przestępują
z nogi na nogę
Śpią czasem na jedno oko
wierzą w miłość większą od przykazań
w to że są cierpienia ale nie ma nieszczęść
wolą klękać przed Bogiem
niż płaszczyć się przed człowiekiem
nie lubią deklamowanej prawdy
ani klimatyzowanego sumienia
nie przypuszczają żeby z jednej strony
było wszystko a z drugiej guzik z pętelką
stale spieszą się kochać
znajdują samotność oddalając się od siebie
a nie od świata
tę samotność bez której świat dostaje bzika
są tak bardzo obecni że ich nie widać
nie lękają się nowych czasów które przewracają wszystko do góry nogami
nie chcą być również umęczeni w słodki
sposób jak na nabożnych obrazkach
niekiedy nie potrafią się modlić
ale modlą się zawsze
(…)
mają sympatyczne wady i niesympatyczne
zalety
boją się grzechu jak fotela z fałszywą
sprężyną
uważają że tylko pies jest dobry kiedy jest
zły
nie mają i dlatego rozdają
tak słabi że przenoszą góry
potrafią żyć i nie dziwić się odchodzącym
potrafią umierać i nie odchodzić
ks. Jan Twardowski

1 listopada Msze św. zostaną
odprawione według porządku
niedzielnego. W sposób szczególny zapraszamy na procesję paschalną o godz. 18.00 wokół naszego kościoła, a po niej na Mszę
św. o godz. 19.00 w intencji zmarłych wypominanych.

2 listopada
Dzień Zaduszny
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych ma w Kościele katolickim bardzo długą tradycję, ponieważ sięga swoimi korzeniami X wieku. Zwyczaj odmawiania modlitw za
zmarłych właśnie 2 listopada wprowadził w 998 roku opat benedyktyński

Trochę plotek o świętych
Święci to także ludzie a nie żadne gąsienice dziwaczki
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z Cluny we Francji, św. Odylon. Praktyka bardzo szybko objęła pozostałe
klasztory benedyktyńskie, a w XIII
wieku rozpowszechniła się już w całym Kościele zachodnim. Począwszy
od XIV wieku modlitwom towarzyszy
procesja.
W Polsce wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, zwane tradycyjnie Dniem Zadusznym, znane
było już w XII wieku, a powszechnym
stało się z końcem XV wieku.

oraz modlitwa w intencjach Ojca
świętego (tzn. te wszystkie sprawy,
jakie przedkłada wiernym do modlitwy Papież)
* warunki szczegółowe:
a) w dniach 1 i 2 listopada nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie
modlitwy: Ojcze nasz i Wierzę w Boga;
b) w dniach 1 – 8 listopada nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych;
c) odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym
Sakramentem;
d) półgodzinne adorowanie Najświętszego Sakramentu;
e) półgodzinne czytanie duchowe
Pisma Świętego;
d) odmówienie jednej części Różańca
z rozważaniem tajemnic.

2 listopada zapraszamy na Mszę
świętą i procesję światła o godz.
18.00.
Wznosząc modlitwy za zmarłych,
odwołujemy się do prawdy o więzi
łączącej żyjących ze zmarłymi i ze
świętymi. Nasza łączność z braćmi,
którzy zasnęli w Panu, wcale nie ustaje, ale jeszcze się umacnia dzięki wzajemnemu wstawiennictwu. Warto
pamiętać, że nasza modlitwa za
zmarłych nie tylko im pomaga, lecz
także sprawia, że ich orędownictwo
za nami staje się skuteczne, dlatego
nie zaniedbujmy jej. Wykorzystajmy
listopadowy czas, aby uzyskać dla
nich łaskę darowania kar za grzechy
już odpuszczone.

Odpusty mogą być ofiarowane zarówno za siebie samego, jak i za dusze
w czyśćcu cierpiące – za wyjątkiem
punktów a i b (tylko za zmarłych).
Tradycyjne ofiary na wypominki
jednorazowe lub roczne będą
przyjmowane 1 i 2 listopada po
wszystkich Mszach św. w zakrystii.
Wypominki jednorazowe, jak sama
nazwa wskazuje, są wyczytywane
w naszym kościele parafialnym jeden
raz w Uroczystość Wszystkich Świętych lub w Dzień Zaduszny. Wypominki roczne są wyczytywane w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz.
8.00 lub 13.00. Dodatkowo w intencji
wypominanych sprawowana jest specjalna Msza św. w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 19.00.

Sposoby uzyskiwania odpustów są
następujące:
* warunki ogólne (czyli takie, które
trzeba spełnić zawsze, by zyskać odpust zupełny):
- stan łaski uświęcającej i brak przywiązania do grzechu (najlepiej więc
po spowiedzi); przyjęcie Komunii
świętej w dniu zyskiwania odpustu
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Boromeusza w Niepołomicach

Spotkanie Klubu Seniora
Opiekun Klubu Seniora, ks. Prałat
Antoni Sołtysik serdecznie zaprasza
na spotkanie we wtorek, 5 listopada
o godz. 16.00 do sali kolumnowej na
wikarówce. Wykład na temat: „Jan
Paweł II wobec cierpienia” wygłosi
ks. dr hab. Roman Bogacz, pracownik
UPJPII.

Pielgrzymka
„Śladami bł. Jana Pawła II”

1300 wspólny obiad w Niepołomicach

9 listopada wyruszamy na kolejną
pielgrzymkę, która ma nas przygotować do kanonizacji Papieża Polaka.
Zapisy w kancelarii parafialnej
w godzinach urzędowania. Koszt:
25zł.

1500 Msza święta w kościele Wniebowzięcia NMP w Niegowici

Program:
7 30 wyjazd z Krakowa (Dom Turysty)
800 modlitwa przy grobie rodziców bł. Jana
Pawła II na Cmentarzu Rakowickim
1000 modlitwa w kościele św. Małgorzaty
DM i zapoznanie się z przechowywanymi
w Raciborowicach pamiątkami po bł. Janie
Pawle II

~1830 powrót do Krakowa

11 listopada

Święto Niepodległości
Serdecznie zapraszamy na Mszę
świętą wieczorną, którą uświetni występ chóru z VIII LO. Bezpośrednio
po Mszy świętej, około godz. 18.30,
odbędzie się koncert pieśni patriotycznych.
1230 modlitwa w kaplicy św. Karola
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