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LISTOPAD 
MIESIĄC MODLITWY ZA ZMARŁYCH 

 

„Słuszną i zbawienną rzeczą jest mo-
dlić się za zmarłych” (2 Mch 12,45) 

     
WYPOMINKI JEDNORAZOWE 

 

Imiona zmarłych poleconych w wy-
pominkach jednorazowych są wyczy-
tywane w naszym kościele parafial-
nym w listopadzie. Zachęcamy do 
wspólnej modlitwy w intencji zmar-
łych przez cały miesiąc podczas Mszy 
św. wieczornych. 
 

1 listopada 
Uroczystość 
Wszystkich 
Świętych 
1800 procesja  
1900 Msza św. 

2 listopada 
Dzień Zaduszny 
 
1800 Msza św. 
z procesją  
 

 
* * * 

 
WYPOMINKI ROCZNE 

 

Imiona zmarłych poleconych w wy-
pominkach rocznych są wyczytywane 
w każdą niedzielę roku przed Mszą 
św. o godz. 8.00 lub 13.00. Dodatko-
wo w intencji wypominanych spra-
wowana jest Msza św. w każdą trzecią 
niedzielę miesiąca o godz. 19.00. Jest 
ona poprzedzona nabożeństwem za 
zmarłych, które rozpoczyna się 
o godz. 18.30. 

 
* * * 

 
ODPUSTY ZA ZMARŁYCH 

 

1. ) Wierni, którzy nawiedzą kościół 
lub kaplicę publiczną 1 lub 2 listopada 
mogą dostąpić odpustu zupełnego, 
który może być ofiarowany tylko za 
zmarłych. Według obowiązujących 
przepisów mogą uzyskać ten odpust 
tylko raz w ciągu dnia. W czasie na-
wiedzenia świątyni należy odmówić 
Ojcze nasz i Wierzę oraz trzeba wy-
pełnić inne warunki, jak spowiedź 
sakramentalna, Komunia św. i modli-
twa według intencji Ojca Świętego. 
 

2.) Wierni, którzy pobożnie nawiedzą 
cmentarz i przynajmniej w myśli po-
modlą się za zmarłych, zyskują od-
pust, który może być ofiarowany za 
dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten 
w dniach 1 do 8 listopada (włącznie) 
jest zupełny, w inne dni roku tylko 
cząstkowy. 
 

* * * 
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Ewangelia pierwszej Mszy Świętej 

Dzień Zaduszny 

 

Było już około godziny szóstej i mrok 

ogarnął całą ziemię aż do godziny 

dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasło-

na przybytku rozdarła się przez śro-

dek. Wtedy Jezus zawołał donośnym 

głosem: "Ojcze, w Twoje ręce powie-

rzam ducha mojego". Po tych słowach 

wyzionął ducha. Był tam człowiek 

dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, 

członek Wysokiej Rady. On to udał 

się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. 

Zdjął je z krzyża, owinął w płótno 

i złożył w grobie, wykutym w skale, 

w którym nikt jeszcze nie był pocho-

wany.  

W pierwszy dzień tygodnia poszły 

skoro świt do grobu, niosąc przygoto-

wane wonności. Kamień od grobu 

zastały odsunięty. A skoro weszły, nie 

znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wo-

bec tego były bezradne, nagle stanęło 

przed nimi dwóch mężczyzn 

w lśniących szatach. Przestraszone, 

pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci 

rzekli do nich: "Dlaczego szukacie 

żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go 

tutaj; zmartwychwstał". 

 

Piękny fragment ewangelii czy-

tamy w Kościele we wspomnienie 

wszystkich wiernych zmarłych - popu-

larnie nazywanym Dniem Zadusznym. 

Modlimy się wtedy za wszystkich 

wiernych, którzy oczekują na chwałę 

nieba w czyśćcu, przygotowując się 

do życia wiecznego z Bogiem. Po-

wyższy fragment ewangelii przypomi-

na nam ostatnie chwile życia Jezusa. 

Zwróćmy uwagę na ostatnie słowa, 

jakie wypowiada Jezus: Ojcze w Two-

je ręce powierzam ducha mojego. To 

zdanie zaczerpnięte z Psalmu 31 jest 

dla nas pięknym przykładem tego, co 

powinniśmy powiedzieć w ostatniej 

godzinie naszego życia. Oddać się raz 

jeszcze Panu Bogu. Słowa te wypo-

wiada Jezus, który doświadczył nie 

tylko radości ziemskiego życia, ale 

także cierpienia, tak bardzo widoczne-

go w jego ostatnich chwilach. Jezus 

powierza swoje życie Ojcu - to zachę-

ta także dla nas, aby już teraz oddać 

swoje życie Bogu. Być może przeży-

wamy coś bardzo trudnego. Być może 

cierpienie towarzyszy nam od dłuż-

szego czasu i nie wiemy, kiedy się 

skończy. Oddajmy swoje życie Bogu, 

powierzmy mu to, co przed nami.  

Ewangelista zaznacza, że w mo-

mencie śmierci zasłona w świątyni 

w Jerozolimie rozdarła się na pół. 

Zasłonę tę powieszono w świątyni, 

aby odgradzała miejsce Najświętsze. 

To tego miejsca w ciągu roku, można 

było wejść tylko jeden raz i mógł to 

zrobić tylko arcykapłan. Miejsce Naj-
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świętsze skrywało największy skarb 

Izraela – Arkę Przymierza z tablicami 

Dekalogu. Oczywiście w czasach 

Jezusa tej arki już nie było, ponieważ 

zaginęła pięć wieków wcześniej. Za-

słona jednak pozostała, miała przypo-

minać o tym, że nie można zbliżyć się 

do Boga. Cudowne rozdarcie w mo-

mencie śmierci Jezusa odkrywa przed 

człowiekiem nową perspektywę. Bóg 

przypomina ludziom, że jest blisko 

nich, tak blisko, że stał się jednym 

z nas i umarł na krzyżu. Boga nie 

trzeba się bać, nie trzeba się przed 

Nim zasłaniać. To także nawiązanie 

do wydarzeń z raju, gdy Adam po 

grzechu ukrywa się i zasłania przed 

Bogiem. Zbawcza śmierć Jezusa 

przywraca wszystko do pierwotnego 

porządku, człowiek może oglądać 

Boga.  

Jest w tym tekście także bezrad-

ność kobiet, które przychodzą do 

grobu Jezusa. Pogodzone z Jego 

śmiercią idą dokończyć pogrzeb. Stają 

bezradne, gdy widzą pusty grób. 

W tym momencie dociera do nich 

słowo aniołów, mówiących o zmar-

twychwstaniu: Dlaczego szukacie 

żyjącego wśród umarłych? Warto 

o tym zdaniu pamiętać, gdy będziemy 

modlić się na cmentarzach. Jesteśmy 

być może pogodzeni ze śmiercią na-

szych bliskich. Być może grób jest już 

czymś oczywistym. Pusty grób wpę-

dza w bezradność. Dopiero Słowo 

Boga nadaje mu sens. Stając wobec 

grobów ludzi którzy nas poprzedzili 

w drodze do wiecznej Ojczyzny wsłu-

chujmy się uważnie w Boże Słowo, 

które zapowiada nam przyszłość: Nie 

ma go tutaj zmartwychwstał.  

Ks. Mateusz Szymczyk 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU 

 z bł. Hanną Chrzanowską 

 

każdy czwartek godz. 1700 

(z wyjątkiem 1 listopada) 

kościół św. Mikołaja 

 

Mija rok odkąd rozpoczęliśmy 

czwartkowe adoracje Najświętszego 

Sakramentu. Towarzyszy nam w nich 

bł. Hanna Chrzanowska, którą pozna-

jemy wczytując się w pozostawione 

przez nią zapiski oraz w świadectwa 

znających ją osób. Wyłania się z nich 

postać nietuzinkowa, pełna pasji, 

zainteresowań, która w pewnym mo-

mencie swojego życia uwierzyła Jezu-

sowi i dała Mu się poprowadzić… aż 

do świętości, dokonując wielkiego 

dzieła Jego mocą. 

Bł. Hanna nie przestaje działać. 

Świadczą o tym prośby i podziękowa-

nia zanoszone za jej wstawiennictwem 

w sprawach chorych, ale nie tylko. 

Bł. Hanna pośredniczy w modlitwach 

o wiarę, o pokój w rodzinach, o wy-

rwanie z nałogu, o dar potomstwa, 

o pomoc w nauce, o wytrwanie 

w powołaniu...  

W przeciągu sześciu miesięcy jej 

relikwie ex ossibus zostały przekazane 

do ponad 100. miejsc w Polsce i na 

świecie, w tym do Watykanu, Stanów 

Zjednoczonych, Tanzanii, na Filipiny.  

Starają się o nie kolejne wspólnoty 

parafialne i kapelani szpitali. Obrazki 

z relikwiami są wysyłane osobom 

świeckim m.in. do Brazylii czy Mek-

syku. 

My mamy błogosławioną na wy-

ciągnięcie ręki. Skorzystajmy z tej 
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sposobności bezzwłocznie. Listopad 

to przecież miesiąc zadumy nad ta-

jemnicą przejścia do domu Ojca oraz 

nad tajemnicą świętości i powszech-

nego do niej powołania. 
 

Msza św. zbiorowa w intencji cho-

rych za wstawiennictwem bł. Hanny 

28 listopada godz. 1800 

 

 

* * * 

KURS OPIEKI NAD OSOBĄ 

 OBŁOŻNIE CHORĄ 
 

W październiku rozpoczęliśmy 

cykl spotkań inspirowanych pracą 

i doświadczeniem bł. Hanny Chrza-

nowskiej. Mają one na celu przygoto-

wać uczestników do opieki nad osobą 

obłożnie chorą przebywającą w domu. 

Zajęcia mają charakter praktyczny. 

Prowadzi je dyplomowana pielęgniar-

ka, mgr Bernadetta Łacheta, ucząc 

m.in. zasad prawidłowego sadzania, 

obracania, przenoszenia osób chorych 

mniej lub bardziej bezwładnych, prze-

bierania ich, wykonania im toalety, 

karmienia ich, prześcielenia im łóżka, 

zapobiegania odleżynom, etc. Kurs 

zostanie wzbogacony wiedzą z zakre-

su pierwszej pomocy. Wciąż jeszcze 

można się zapisać. Zajęcia odbywają 

się raz w miesiącu w sobotę w godzi-

nach popołudniowych w sali konfe-

rencyjnej w piwnicach plebanii przy 

ulicy Kopernika 9 (wejście od ogro-

du). Najbliższe spotkanie 24 listopada 

o godz. 16.00. Zapisy w kancelarii 

parafialnej osobiście lub telefonicznie 

(12 431-22-77). W miarę możliwości 

prosimy o partycypowanie w kosztach 

organizacyjnych poprzez złożenie 

dobrowolnej ofiary. 
 

* * * 

I SOBOTA MIESIĄCA 
NABOŻEŃSTWO WYNAGRADZAJĄCE 

 

Organizatorzy ubiegłorocznej akcji 

„Różaniec do granic” zachęcają do 

wypełnienia kolejnej prośby Matki 

Bożej Fatimskiej. Tym razem ma to 

być praktykowanie I sobót miesiąca. 

W naszej parafii nabożeństwo rozpo-

czyna się Mszą św. o godz. 7.15, po 

niej medytacja i różaniec. Najbliższe 

nabożeństwo już w sobotę 3 listopada. 

Przyłącz się do nas! Weź jedną osobę 

na pierwszą sobotę! 

* * * 

100. ROCZNICA ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI 

11 listopada  2018 
 

Msze święte w intencji Ojczyzny 

i rządzących zamawiane przez Wspól-

notę Żywego Różańca są sprawowane 

w I niedzielę m-ca o godz. 800. 

Najbliższa w niedzielę 4 listopada.  

W rocznicę odzyskania niepodległości 

będziemy modlić się za Ojczyznę 

podczas wszystkich Mszy św. 

* * * 

Serdecznie zapraszamy na Mszę św. 

w intencji ks. Marcina Masłonia 

zamówioną przez Wspólnotę Żywe-

go Różańca z okazji imienin – 

niedziela 11 listopada godz. 8.00. 

 

Parafia św. Mikołaja w Krakowie, ul. Kopernika 9, tel. 12/431-22-77 

PeKaO S.A.III O/Kraków: 58-1240-2294-1111-0000-3723-4113 
http://www.parafiamikolaj-krakow.pl/ 

http://www.parafiamikolaj-krakow.pl/

