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wierzyli: Bóg nie jest Bogiem umar
ych lecz 
Ŝywych; wszyscy bowiem dla Niego Ŝyją. To 
rzeczywistość naszego istnienia. Czytamy  
w Liturgii pogrzebowej: śycie ludzkie zmienia 
się ale się nie kończy. Dlaczego chrześcijanie 
p
aczą, rozpaczają na pogrzebie? Czy wierzą 
w to, Ŝe ten zmar
y nadal Ŝyje?  

Nie tylko w ich pamięci, nie w opowia-
daniach i wspomnieniach, nie w albumach czy 
na kasetach video z uroczystości rodzinnych, 
ale rzeczywiście on Ŝyje, Ŝyje bez cierpienia, 
bez bólu, bez niesprawiedliwości i wyzysku, 
bez lęku o jutro i troski o przysz
ość. śyje na 
zawsze i naprawdę. 	z ę naleŜy otrzeć, 
spojrzeć w górę gdzie przebywa Chrystus a 
nie patrzeć w dó
, historię i przesz
ość.  

Chrześcijanin Ŝyje wiarą, Ŝyje Ŝyciem 
przysz
ym. Nie moŜe swojej ca
ej uwagi 
skupiać na tym, co jest tutaj. To moŜe nas 
przyt
oczyć i ciąŜyć tak bardzo, Ŝe moŜna 
popaść w zwątpienie, desperację, za
amać się  
i stać się wątpiącym a na końcu niewierzącym.  

Takiemu za
amanemu cz
owiekowi jest 
trudno pomóc. Zwątpi
 w lepsze Ŝycie, nie 
widzi sensu dalszego Ŝycia. Najbardziej moŜe 
cz
owieka przygnębić tylko drugi cz
owiek. Nikt 
inny. Przemoc, niesprawiedliwość, wyzysk  
i korupcja sprawia, Ŝe ludzie tracą wiarę  
w lepsze Ŝycie, za
amują się szybko i p
aczą  
i narzekają, na innych, na swój los, na Boga.  

Uwierzmy w zmartwychwstanie, w Ŝycie 
wieczne! Ono się nie kończy tylko zmienia! 
Tutaj panuje z
o, tutaj króluje nienawiść tu 
szatan zbiera swe Ŝniwo, lecz pamiętajmy 
ostatnie s
owo naleŜy do Ŝycia i szczęścia  
a nie do śmierci i nienawiści. Szatan zosta
 
pokonany w tym samym momencie kiedy 
zbuntowa
 się przeciw Bogu, teraz próbuje 
z
ością i nienawiścią zebrać plon i zasiać  
w cz
owieku przekonanie, Ŝe nie ma Boga  
i zmartwychwstania.  

O Twoją duszę toczy się nieustanna walka. 
Nie o Twoje pieniądze, z
ote klamki  
w drzwiach czy karierę sztucznej gwiazdy, lecz 
o Twoją duszę. Komu ją oddasz? Uwierzmy 
mocno w zmartwychwstanie, w Ŝycie wieczne, 
bo inaczej Uroczystość Wszystkich Świętych, 
piękne kolorowe pomniki i palące lampki staną 
się dla nas tylko jednodniową tradycją ludzi, 
którzy nieuchronnie zdąŜają do swego upadku 
a na cmentarz przyszli tylko po to, by zap
akać 
nad swym losem i bezsensem swego istnienia. 
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MYŚL 
MIESIĄCA 

Śmierć, której ludzie się 
boją, to jest od
ączenie  

duszy od cia
a, natomiast 
śmierć, której ludzie się 

nie boją, a bać powinni, to  

jest od
ączenie od Boga. 
 
 

Św. Augustyn 
 

KALENDARIUM  
 

1 listopada – Uroczystość 
Wszystkich Świętych 
 

2 listopada – wspomnienie 
wszystkich wiernych 
zmar
ych – Dzień Zaduszny 
 
 

9 listopada – Rocznica 
Poświęcenia Bazyliki 
Laterańskiej – święto 
 

10 listopada – Św. Leona 
Wielkiego PapieŜa – 
wspomnienie 
 

11 listopada – Św. Marcina z 
Tours – wspomnienie 
 
 

12 listopada – Św. Jozafata – 
wspomnienie 
 

13 listopada – Św. Benedykta, 
Jana, Mateusza, Izaaka i 
Krystyna – święto 
 
 

17 listopada – Św. ElŜbiety 
Węgierskiej – wspomnienie 
 

18 listopada – b
 Karoliny 
Kózkówny – wspomnienie 
 
 

19 listopada – B
. Salomei – 
wspomnienie  
 

20 listopada – Św. Rafa
a 
Kalinowskiego Kap
ana – 
wspomnienie 
 

21 listopada – Ofiarowanie 
NMP – wspomnienie 
 
 

22 listopada – Św. Cecylii – 
wspomnienie 
 

23 listopada – Jezusa 
Chrystusa, Króla  
Wszechświata – uroczystość 
 

24 listopada – Św. 
Męczenników Andrzeja 
Dung-Lac Kap
ana i 
towarzyszy – wspomnienie 
 
 
 
 

 

Życie ludzkie zmienia się ale się nie kończy 

PrzeŜywamy miesiąc listopad 
poświęcony modlitwie za zmar
ych. 
Codziennie odprawiane są modlitwy w ich 
intencji, sprawowane msze św., czytane 
wypominki a wszystko po to, aby wype
nić 
BoŜe przykazanie mi
ości do bliźniego, aby  
i oni cieszyli się wiecznością z Bogiem. 
Jest to teŜ wyraz naszej g
ębokiej wiary  
w zmartwychwstanie.  

Przy tym poboŜnym zwyczaju i tradycji 
próbuje się zatrzeć dzisiaj sens i w
aściwe 
rozumienie tego miesiąca. Nie rzadko 
przechodząc cmentarzem widać piękne, drogie 
pomniki, wspania
e kolorowe kwiaty czy duŜe 
znicze z promocji w supermarkecie. Przed 
Wszystkimi Świętymi szoruje się i pastuje 
pomniki, po to, by następnego dnia stanąć przy 
grobie i pokazać innym, Ŝe pamiętam o moich 
zmar
ych. Są teŜ tacy, którzy za bardzo nie 
odczuwają tego święta, poniewaŜ dla nich ten 
zwyczaj jest praktykowany częściej w roku niŜ 
raz. Przychodzą, modlą się, dbają o to częściej.  

 OtóŜ uroczystość Wszystkich Świętych 
kaŜe nam uświadomić sobie sprawę, Ŝe 
potrzebna jest modlitwa za zmar
ych, nie jeden 
dzień w roku czy tydzień, lecz przez ca
y rok. 
Bowiem wierzymy, Ŝe cz
owiek po śmierci 
nadal Ŝyje. Wierzymy w zmartwychwstanie 
cia
, Ŝycie wieczne – to, co powtarzamy  
w Wyznaniu wiary. Lecz są niedowiarkowie  
a nawet przeciwnicy tego, Ŝe cz
owiek Ŝyje po 
śmierci. Miniony wiek XX chcia
 wszczepić  
w nas pogląd, Ŝe cz
owiek to zwierze, które 
Ŝyje, umiera i przestaje istnieć. Nie ma 
Ŝadnego innego Ŝycia, nie ma zmartwych-
wstania. Jest grób, p
acz i bezsens ludzkiego 
Ŝycia. Do Jezusa teŜ przyszli tacy ludzie – 
saduceusze, którzy teŜ twierdzili, Ŝe nie ma 
zmartwychwstania i naśmiewali się z Jezusa  
i drwili z Niego opowiadając mu historię 
kobiety i jej męŜów. Chcieli Jezusa postawić w 
k
opocie, lecz on przejrza
 ich serca  
i powiedzia
, Ŝe nawet MojŜesz mówi
  
o zmartwychwstaniu, w którego saduceusze  
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ZAŚPIEWAJMY PANU PIEŚŃ NOWĄ…RADOŚNIE I G	O ŚNO! 
 

Szczera chęć uwielbiania Pana Boga muzyką i śpiewem 
takŜe i w tym roku zaowocowa
a festiwalem. Panie BoŜe, 
dla Ciebie śpiewam (…), Panie BoŜe, pos
uchaj jak 
śpiewam… takie przes
anie towarzyszy
o rzeszy m
odych 
artystów, którzy w
oŜyli wszystkie swoje chęci i moŜliwości, 
aby jak najlepiej przekazać wartości duchowe utworów 
wykonywanych podczas XI Festiwalu Piosenki Religijnej 
PRZYTOCZNA 2008. Ta kulturalna i religijna impreza juŜ 
na sta
e wpisa
a się we wspólne dzie
o ewangelizacyjne 
naszej parafii. W niedzielne popo
udnie, 19 października po 
raz kolejny w sali Gminnego Ośrodka Kultury rozleg
y się 
radosne dźwięki pieśni i piosenek religijnych. To tu zarówno 
wykonawcy, jak i zebrana widownia starali się jak najlepiej 
chwalić Boga, dobrze się przy tym bawiąc. G
ównym 
za
oŜeniem naszych corocznych wspólnych modlitewnych  
i muzycznych spotkań zawsze jest propagowanie piosenki 
religijnej, jako jednej z form ewangelizacji. Tak by
o i tym 
razem. Śpiew, muzyka, wspólna modlitwa, spotkanie  
z Bogiem i cz
owiekiem towarzyszy
y popisom  
i konkursowym zmaganiom dzieci i m
odzieŜy z naszej 
(choć nie tylko!) parafii. Festiwal zyska
 juŜ w okolicy taką 
renomę, Ŝe bardzo chętnie i coraz częściej na naszej scenie 
występują goście z sąsiednich miejscowości. 
 Jury uwaŜnie s
ucha
o i obserwowa
o poczynania 
śpiewających, po czym nadszed
 czas, aby spośród  
 

 
 

 

dwudziestu trzech uczestników wy
onić tych 
nagrodzonych. KaŜda kategoria mia
a swoich laureatów. 
Julia Gabryelska wyśpiewa
a nagrodę g
ówną  
w przedziale wiekowym przedszkolaki i klasy I-III,  
a wyróŜnieni zostali pięcioletni Filip Kudliński, 
sześcioletnia Amelia Opas oraz Micha
 Śmigiel z klasy 
pierwszej. Laureatką w kategorii klas IV-VI zosta
a 
Karolina Walkowiak z klasy V, zaś wyróŜnienie 
otrzyma
y: Ola Skierś i Katarzyna WoŜniak z klasy V 
oraz szóstoklasistka Martyna Szmelcuch. Magdalena 
Materna zwycięŜy
a wśród gimnazjalistów,  wyróŜniony  
natomiast zosta
 Kamil Szlachetko. Tradycyjnie juŜ, 
niezaleŜnie od werdyktu jury, publiczność typuje swojego 
zwycięzcę. W tym roku z nagrody tej ucieszy
a się 
Karolina Olechny. Do grona laureatów do
ączy
a równieŜ 
Martyna Burchardt, której przyznano specjalne 
wyróŜnienie za najlepiej przekazane walory 
ewangelizacyjne. 
 Impreza zosta
a wzbogacona o nowe wraŜenia duchowe 
i muzyczne. Sta
o się to za sprawą gwiazdy wieczoru – 
zespo
u ad Dei Gloriam. Zarówno zaproszeni artyści, jak  
i miejscowi śpiewacy swoją postawą dumnie wyraŜali 
myśl, którą zawiera
a jedna z wykonywanych tego 
wieczoru piosenek: TO DLA CIEBIE DOBRY BOśE 
PIOSENECZKA TA… 

(kropka.) 
 

L A U R E A C I  
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Sakramentu Chrztu Świętego udzielono dzieciom: 
1. Monika Drzewińska c. Jacka i Agnieszki  
2. Wiktor Butkiewicz s. Micha
a i Anny 
3. Oliwier Kogut s. Micha
a i Anny 
 
 
 
 
 
 

Związek ma
Ŝeński zawarli: 
1. 	ukasz G
odkowski i Agnieszka Figura 
2. Wojciech hacas i Justyna Latuszek 
3. Andrzej Czetnik i Marzena Mędykowska 
 

CZAS PAMIĘCI  I  MODLITWY 
 
W uroczystość Wszystkich Świętych i w dzień następny 
czyli we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar
ych 
cmentarze zape
niają się jak nigdy ogromną rzeszą ludzi. 
JuŜ dni poprzedzające ten czas, potocznie zwany świętem 
zmar
ych, spędzamy na gorączkowym sprzątaniu grobów, 
kupowaniu kwiatów, zniczy i ozdabianiu nimi miejsc 
pochówku naszych najbliŜszych. 
 Dla postronnego obserwatora wygląda to tak jakbyśmy 
byli coś winni tym zmar
ym, jakbyśmy chcieli im 
zrekompensować jakieś zaniedbania wobec nich powsta
e 
za ich ziemskiego Ŝycia. Być moŜe niektórzy w ten sposób 
zag
uszają swoje sumienie nie obarczone jakimiś 
krzywdami, które tym nieŜyjącymi wyrządziliśmy gdy byli 
jeszcze wśród nas. To czy tak jest istotnie niech kaŜdy 
rozstrzygnie we w
asnym sumieniu. 
 W duŜej mierze nasze zachowanie w te dni to dalekie 
echo tak zwanego kultu zmar
ych bardzo Ŝywego na 
ziemiach polskich na d
ugo przed przybyciem 
chrześcijaństwa, kiedy to sporządzano specjalne potrawy 
dla zmar
ych, palono ognie, a kap
an-wróŜ okryty bia
ą 
końską skórą, wywo
ywa
 kolejno imiona nieŜyjących 
rzucając za kaŜdym imieniem nieco jad
a w ogień. 
UwaŜano, Ŝe zmarli przychodzą i posilają się jak niegdyś  
i Ŝe si
a pokarmów pozwala im w ten czas stać się 
podobnymi do Ŝywych. Tak jednak dzia
o się w odleg
ych 
czasach pogańskich gdy ludzkość nie zna
a jeszcze 
objawienia przychodzącego w Chrystusie. Poznawano 
wówczas niektóre prawdy religijne na drodze objawienia 
naturalnego, które czasami prowadzi
o do wynaturzonych 
form oddawania kultu zmar
ym. 
 Bóg Ojciec widząc jak b
ądzimy i kierując się 
bezgraniczną mi
ością do cz
owieka objawi
 się ludzkości  
w Jezusie Chrystusie i rzuci
 ogromny snop świat
a 
rozświetlający mroki pośmiertnego losu cz
owieka. Dzięki 
temu wiemy juŜ, Ŝe nie jad
o jest potrzebne po śmierci, lecz 
Ŝarliwa modlitwa naszych rodzin, która pomoŜe stać się nie 
podobnymi do Ŝywych a autentycznie Ŝywymi po 
zmartwychwstaniu na wzór Zmartwychwsta
ego Jezusa. 
Ten fakt daje ludziom Ŝyjącym potęŜną dawkę nadziei  
i pomaga optymistycznie spojrzeć na śmierć, która nie jest 
tragedią a jedynie dramatem dla nas Ŝyjących. 
Warto równieŜ nad grobami zastanowić się jaką drogą szli 
ku wieczności tu na ziemi nasi drodzy zmarli i prze
oŜyć to 
nasze postępowanie, które nie moŜe być zdane na 
przypadek czy zbieg okoliczności tak jak na przyk
ad los 
ma
ego pajęczaka wysnuwającego cienką nić i zdającego 
się na wiejący wiatr, niosący go w nieznane. Znamy 
doskonale to zjawisko pod nazwą „babiego lata”. Dajmy się 
nieść S
owu BoŜemu a gwarantuję – będziemy Ŝyć 
wieczne! 
 Znakomitym zakończeniem mojego artyku
u będzie 
fragment wiersza J. Szczawińskiego pt. „Wierzę  
w Świętych obcowanie”: 
 

„Wierzę, Ŝe nie gaśnie w śmierci 
Ŝadna myśl i czyn serdeczny. 

Ci, co odwo
ani wcześniej, 
nas wprowadzą w Ŝywot wieczny. 

Święci, którym powierzono 
kaŜdy krok nasz, kaŜdy oddech, 
rzucą w chwa
ę most zwodzony 

na 
ańcuchach naszych modlitw.” 
 

A.G. 

JuŜ p
onie znicz, pamiętam, 
Przed twym obliczem klękam, 
Choć moja dzień za dniem 
Twa Moc ogarnia mnie 
 

Mój Panie, staram się 
Przy Tobie być co dzień 
Więc weź w opiekę Swą 
Me serce, duszę, bo … 

 

U Niebios stanę bram, 
Ty wiele mieszkań masz 
I obiecujesz, Ŝe 
Z nich jedno dla mnie jest 
 

Ty mi
osierdzie znasz 
I wiesz, co boleść ran 
Dziś chcę powierzyć Ci 
Mej duszy wieczne dni 

 

A.J.R 
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1. Listopad to miesiąc modlitwy za zmar
ych. Od 
2 do 14 listopada codziennie pó
 godziny przed 
Mszą Św. odbywać się będzie naboŜeństwo 
wypominkowe. 

2. 23 listopada przypada Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnia 
niedziela roku liturgicznego. 

3. W niedzielę Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata przeŜywamy święto patronalne 
WyŜszego Seminarium Duchownego w 
ParadyŜu. Modlić się będziemy w intencji 
seminarium duchownego. 

4. W niedzielę 30 listopada rozpoczynamy okres 
adwentu. Przypominamy, Ŝe zabawy 
andrzejkowe wypada zakończyć w sobotę o 
godz. 2400. 

 

Nauczanie 
Benedykta XVI 

 

Do osobistego doświadczenia św. Paw
a naleŜy 
niezaprzeczalny fakt: podczas gdy na początku by
 on 
prześladowcą i dopuszcza
 się przemocy wobec chrześcijan, 
od chwili swego nawrócenia na drodze do Damaszku 
przeszed
 na stronę ukrzyŜowanego Chrystusa, czyniąc  
z Niego rację swego Ŝycia i motyw swego przepowiadania. 
śycie swoje w ca
ości poświęci
 dla dusz (por. 2 Kor 12,15), 
nie by
o ono wcale spokojne ani wolne od niebezpieczeństw  
i trudności. W spotkaniu z Chrystusem zrozumia
 wyraźnie 
centralne znaczenie krzyŜa: zrozumia
, Ŝe Jezus umar
  
i zmartwychwsta
 dla wszystkich i dla niego samego. Obie te 
rzeczy by
y waŜne; powszechność: Jezus umar
 rzeczywiście 
dla wszystkich, i podmiotowość: On umar
 równieŜ za mnie. 
W krzyŜu zatem objawi
a się bezinteresowna i mi
osierna 
mi
ość Boga. Mi
ości tej doświadczy
 on przede wszystkim 
na sobie (por. Ga 2,20) i z grzesznika sta
 się wierzącym,  
z prześladowcy aposto
em. Dzień po dniu w swoim nowym 
Ŝyciu przekonywa
 się, Ŝe zbawienie by
o „
aską”, Ŝe 
wszystko bra
o początek ze śmierci Chrystusa, a nie z jego 
zas
ug, których zresztą nie by
o. Tym samym „Ewangelia 

aski” sta
a się dla niego jedynym sposobem pojmowania 
krzyŜa, kryterium nie tylko jego nowego istnienia, ale takŜe 
odpowiedzią dla jego rozmówców. Wśród nich byli przede 
wszystkim śydzi, którzy pok
adali swe nadzieje w czynach  
i spodziewali się za nie zbawienia; następnie byli to Grecy, 
którzy przeciwstawiali krzyŜowi swoją ludzką mądrość;  
i wreszcie by
y to grupy heretyków, którzy wytworzyli sobie 
w
asną ideę chrześcijaństwa zgodnie z w
asnym modelem 
Ŝycia.  
 

Katecheza środowa z 29.10.2008 

Zamyślenia  

Spotkanie ze śmiercią 
 

 Jest w Ŝyciu kaŜdego z nas taka chwila, gdy po raz pierwszy 
staniemy twarzą w twarz ze śmiercią, nie tylko przy okazji 
zagroŜenia w
asnego Ŝycia. W moim przypadku sta
o się to  
w szóstej klasie szko
y podstawowej, gdy do chorego dziadka, 
leŜącego u cioci, wioz
em czystą pościel wypraną przez mamę.  
W drzwiach przywita
a mnie ciocia ze s
owami: "JuŜ nie 
potrzeba, dziadek nie Ŝyje". Wracając do domu z tą samą torbą 
patrzy
em przez szybę na t
um ludzi na chodnikach  
i zastanawia
em się, po co oni się tak spieszą? W obliczu śmierci 
codzienna gonitwa wydaje się tak ma
o waŜna, a momentami 
wręcz bezsensowna. Pomimo up
ywu kilkudziesięciu lat, róŜnych 
Ŝyciowych zdarzeń, stając coraz częściej przed grobami bliskich, 
znajomych, utwierdzam się w tym pierwszym m
odzieŜowym 
odczuciu, Ŝe w Ŝyciu nie chodzi o dobra materialne, ale o coś 
więcej. Dziś potrafię juŜ to zwerbalizować - zbawienie. 
 Mówienie na katechezie o śmierci w przypadku 
kilkunastoletnich osób wydaje się być bezcelowe z uwagi na ma
e 
zainteresowanie. Tym bardziej straszenie, Ŝe ich to teŜ moŜe 
wkrótce spotkać, staje się wręcz wypaczaniem psychiki. 
Najlepszym sposobem jest poruszenie tematu przy okazji śmierci 
kogoś bliskiego dzieciom. 
 W naszej szkole w wypadkach na drogach jednego roku zginę
o 
dwoje m
odych ludzi. Trudno by
o rozpocząć następny rok szkolny 
od innego tematu niŜ zjawisko końca ziemskiego Ŝycia. W klasach  
rówieśników zmar
ej gimnazjalistki sami uczniowie domagali się 
wspólnej wizyty na pobliskim cmentarzu, prowadzili modlitwy,  
a w klasie stawiali najbardziej filozoficzne pytanie: "dlaczego?" Po 
trzech latach, gdy juŜ byli w szko
ach ponad gimnazjalnych, grupa 
kilku z nich wspólnie spotyka
a się przy grobie koleŜanki, aby 
szampanem uczcić "osiemnastkę" zmar
ej. 
 Wraz z innym pokoleniem gimnazjalistów przeŜyliśmy śmierć 
praktykanta j. polskiego. Podczas ostatniej lekcji, kończącej 
praktyki, poruszy
 temat śmierci w literaturze. Zakończy
 zajęcia 
s
owami, iŜ nikt z nas nie wie kiedy przyjdzie jego koniec Ŝycia. 
Po kilku godzinach sam doświadczy
 przejścia na "drugi" świat 
zmiaŜdŜony w samochodzie osobowym przez cięŜarówkę. TakŜe 
i tym razem trudno by
o rozpocząć katechezę następnego dnia od 
innego tematu niŜ problem kruchości Ŝycia ziemskiego. Modlitwa 
by
a d
uŜsza i nikt w niej nie przeszkadza
, co czasami się zdarza. 
 NaleŜymy do pokolenia Jana Paw
a II, ludzi, których 
religijność kszta
towa
a się w czasie pontyfikatu świętego 
Polaka. Jednak największe rekolekcje przeŜyliśmy, gdy 
papieŜ umiera
. Miliony w Rzymie, pe
ne kościo
y lokalne, 
m
odzieŜ z dyskotek 2 kwietnia 2005 roku, po wiadomości  
o śmierci, od godz.21.37 gremialnie sz
a do otwieranych 
świątyń. Dla wielu z nas to przeŜycie pozostanie 
najwspanialszą katechezą o śmierci i to bez względu na to, ile 
w tym momencie mieliśmy lat. 
 Benedykt XVI na B
oniach Krakowskich w święto 
Wniebowstąpienia Pańskiego prosi
 nas o wpatrywanie się  
w niebo. Tam za Chrystusem podąŜają kolejne pokolenia. 
Pamiętajmy o tym najwaŜniejszym celu Ŝycia rozwaŜając  
o śmierci. 
 L.K. 


