
W numerze: 

UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH ŚWIĘ-

TYCH KONTRA HAL-

LOWEEN 

POMOC DUSZOM 
CZYŚĆCOWYM 

OBRZĘDY POGRZE-

BOWE Z KREMACJĄ 
CIAŁA 30 PAŹDZIERNIKA 2011 R.   •   PISMO PARAFII PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W ZDUŃSKIEJ WOLI 

 

Słowo na niedzielę  
30 października 2011 r. — XXXI niedziela zwykła, rok A, Ewangelia wg św. Mateusza 23,1-12  
 

Przez Sakrament Chrztu Świętego należymy do wspólnoty – Kościoła. Chrystus zanurza nas w swej po-

trójnej funkcji: prorockiej, kapłańskiej i królewskiej. Stajemy się w Nim dziećmi Boga Ojca i przyjmujemy 

na siebie obowiązki wynikające z tej godności. Jezus poucza nas: „Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie 

do serca tego, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na was przekleń-

stwo” (Ml 2,2). 

Jakie to przekleństwo na nas spłynie??  

„A przeto z mej woli jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ nie trzymacie się 

moich dróg i stronniczo udzielacie pouczeń” (Ml 2,9). 

Co więc mamy czynić?? 

Święty Paweł swym życiem daje wspaniałe świadectwo w słowach: „Pracowaliśmy dniem i nocą, abyśmy 

nikomu z was nie byli ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą” (1Tes 2,9). Zadajmy sobie pyta-

nie: jak wygląda moja więź z Chrystusowym Kościołem? Co ja dla Niego robię, by Królestwo Boże wzra-

stało? Kto jest ojcem, kto panem, kto królem w moim sercu? Ewangelista Mateusz podpowiada: 

„Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wy-

wyższony”. Wspólnota, w której jesteśmy, oczekuje od nas świadectwa, że Bóg żyje w niej oraz że ona 

żyje Nim. 

6 listopada 2011 r. — XXXII niedziela zwykła, rok A, Ewangelia wg św. Mateusza 25,1–13  
 

„Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy 

przyjdzie”. 

Aklamacja przed Ewangelią daje nam zapowiedź tego, co stanie się „na końcu 

czasu”. Są w niej ukryte trzy bardzo ważne elementy, od których zależy nasze 

zbawienie: czuwanie, gotowość i przyjście. 

Czuwać to zawsze być przygotowanym na Tego, który jest Panem i Królem 

nas wszystkich, czuwać to być z Nim zjednoczonym  

w miłości, to być dla Niego dyspozycyjnym.  

Gotowość - to znaczy mieć w sercu pragnienie spełniania 

Jego woli, to nie tyle nerwowo wyczekiwać hasła „do ata-

ku”, co raczej móc w każdej chwili zostawić wszystko  

dla Niego. 

Przyjście - wiemy, że nasz Pan przyjdzie, że będzie nas 

szukał by z nami się spotkać, ale też by dać nam należne 

nam miejsce za bycie wiernym Jego Dobrej Nowinie.  

Skoro wiemy o tym Jego przybyciu, to nie czekajmy ze 

„sprzątaniem” naszego serca i życia aż nadejdzie, lecz  

wypełniając jego przykazanie Miłości ulepszajmy Ewangelią 

ten otaczający nas świat. 

Niedziela 30 października 
Rocznica poświęcenia kościoła parafialnego 

Wtorek 1 listopada 
Uroczystość Wszystkich Świętych 

Środa 2 listopada 
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 

Piątek 4 listopada 
Wspomnienie św. Karola Boromeusza 

Środa 9 listopada 
Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 

Piątek 11 listopada 
Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa 

Z kalendarza liturgicznego 



czarów. Diabeł i jego naśladowcy mogli 
zebrać się razem, by w przeciwieństwie 
do Kościoła katolickiego, w którym ob-
chodzono 1 listopada jako Dzień 

Wszystkich Świętych, wyśmiewać się  
z tego przez czynienie swoich praktyk. 
Poza tym ci, którzy praktykowali przepo-
wiadanie przyszłości i wróżbiarstwo, spo-
strzegli, że jest to noc największych sukce-
sów. Zwracali się więc bezpośrednio do 
Szatana, aby sprzyjał ich wysiłkom.  

Anton La Vey, autor Biblii Szatana 
powiada, że Halloween jest najważniej-
szym dniem w roku dla Kościoła Szata-
na. Sataniści składają w tym dniu także 
ofiary z ludzi, szczególnie dzieci, oraz 
wzywają demoniczne duchy, by udzieli-
ły im pomocy. Uważa też, że w tym 
czasie duchy, czarownice i demony są 
wyjątkowo aktywne i mają szczególną 
moc. I tak jest faktycznie, jeśli znajdą 
się w polu zainteresowania, jeśli będą 
przywoływane, jak to dzieje się w wigi-
lię 1 listopada.  

Nie możemy bezmyślnie, w imię za-
bawy czy poznania innej kultury, co ma 
miejsce m.in. w szkołach, przyjmować 
żadnych form antykultury - i to jeszcze 
antychrześcijańskiej. Dlatego też abp 
Sławoj Głódź wzywa do opamiętania. 
Oto fragment jego apelu: Wdrażanie 
dzieci, młodzieży i części dorosłych  
w przyzwolenie na praktyki okultystyczne, 
choćby pod pozorem zabawy 
(„przekupywanie 
duchów”) należy 
uznać za niezgod-
ne z nauką Ko-
ścioła. Pogańskie 
w swojej istocie 
obchody wigilii 
Uroczystości 
Wszystkich Świę-
tych praktykowane przez ludzi uznają-
cych się za chrześcijan zubażają ich du-
chowo. Odwraca się uwagę od naślado-
wania świętych i błogosławionych, a skła-
nia się do przyjęcia zbanalizowanej wizji 
świata nadprzyrodzonego.  

W imię wiary w Boga, odrzućmy 
neopogaństwo, które nie tylko jest 
głupią zabawą, ale formą otwierania się 
na złe duchy. W imię czci wszystkich 
świętych oraz zmarłych, przeżywajmy 
te dni w modlitewnej łączności z nimi.  
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zmarłych. I znów niech KKK pomoże 
nam w rozumieniu istoty naszej relacji 
z nimi: Nasza modlitwa za zmarłych nie 
tylko może im pomóc, lecz także sprawia, 
że staje się skuteczne ich wstawiennictwo 
za nami (KKK 958). Zobaczmy, że 
oprócz modlitwy, którą zanosimy za 
zmarłych, pojawią się element wsta-
wiennictwa, a więc opieki duchowej 
zmarłych wobec żyjących. Czyli także 
zmarli mogą być obecni w naszym ży-
ciu, o ile na tę pomoc jesteśmy otwar-
ci, a oni nadal pozostają nam bliscy. 

Naprzeciw czci świętych i łączności 
ze zmarłymi jest niby „zabawa”, ale 
okultystyczna (ocultus - tajemny, ukry-
ty). Istotnym elementem tego pogań-
sko- satanistycznego „święta” o nazwie 
Halloween, jest przebieranie się za 
śmierć, duchy, czarownice, nietoperze, 
czarne koty, gobliny, zombie, sowy, 
wampiry, duchy, demony czy za same-
go diabła. Znaczna część z tych postaci 
to w tradycji europejskiej symbole 
szatana i jego pomocników. Oznacza 
to dotykanie rzeczywistości niebez-
piecznych duchowo, ponieważ identyfi-
kacja z tymi postaciami nie musi być 
wyłącznie psychologiczna, ale może 
dotyczyć wymiarów duchowych.  

Halloween wywodzi się ze Szkocji, 
gdzie w wigilię Wszystkich Świętych 
(ang. All Hallows Eve), tj. 31 październi-
ka, obchodzono święto boga śmierci 
Sanhaim. Elementy tego święta za-
czerpnięto ze staropogańskich wierzeń 
Druidów. Podczas jego obchodów 
oprócz różnych ofiar zwierzęcych skła-
dano także ofiary z ludzi. 

Dlaczego podczas obrządków Hallo-
ween wkłada się kostiumy? Celtowie 
wierzyli, że duchy zmarłych, które zo-
stały uwolnione, kręciły się wokoło tej 
nocy. Czarny kostium miał zmylić du-
cha, który myśląc, że to jeden z du-
chów, pozostawiał takiego człowieka 
w spokoju. 

Stanisław Krajski, pisząc o tych za-
grożeniach, przytacza taką opinię  
o Halloween: Już w czasach średniowie-
cza czarownicy i czarownice kultywowali 
praktyki Halloween. Nazywano go Nocą 

„Wszyscy święci balują w niebie”? 
Uroczystość Wszystkich Świętych  
kontra okultystyczno-satanistyczne Halloween  

Ten święty dzień nie jest świętem 
zmarłych. Przeciwnie. Jest to święto 
żyjących, i to pełnią życia. Nie sposób 
nawet wyobrazić sobie, „jak wielkie 
rzeczy przygotował Bóg tym, którzy 
Go miłują” (1 Kor 2, 9) i jak wygląda 
życie w niebie. W uroczysty dzień 
Wszystkich Świętych wyrażamy naszą 
radość, ze wszystkimi i za wszystkich, 
którzy są już w pełni szczęśliwi, będąc 
z Bogiem w niebie. Święci „balują”  
w niebie, ale będąc na wiecznej Uczcie 
Baranka, przede wszystkim mają możli-
wość oglądania samego Boga.  

Na pewno nie ma tam nudy, ale jest 
niezwykła radość, pokój, zjednoczenie 
w miłości, itd. Dość młody mężczyzna 
przyszedł kiedyś do kościoła w koszul-
ce z napisem: „Wszystko co lubię jest 
zabronione”. Faktycznie, jeśli radość 
widzi się tylko w tym, co jest ścigane 
przez kodeks karny, a przede wszyst-
kim Dekalog, to jest tu podstawowy 
problem, co robię w kościele z takim 
myśleniem. Nie można przecież odda-
wać czci Panu Bogu i wyrażać mu zau-
fania co do planów  naszego życia  
i zarazem szukać „szczęścia” w tym, co 
od Boga oddala. 

Wracając do naszego tematu: bę-
dziemy w tych dniach przeżywali  
w sposób szczególny tajemnicę świę-
tych obcowania, czyli komunię świę-
tych. To przede wszystkim nam po-
trzebna jest łączność ze świętymi.  
O tym co oni czynią przypomina Kate-
chizm: Ponieważ mieszkańcy nieba, bę-
dąc głębiej zjednoczeni z Chrystusem, 
jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół 
w świętości, nieustannie wstawiają się za 
nas u Ojca, ofiarując Mu zasługi, które 
przez jedynego Pośrednika między Bo-
giem i ludźmi, Jezusa Chrystusa, zdobyli 
na ziemi. Ich przeto troska braterska 
wspomaga wydatnie słabość naszą. Przej-
dę do mojego nieba, by czynić dobrze na 
ziemi (Św. Teresa od Dzieciątka Jezus) 
(KKK 956). 

Wszystkich zbawionych, czyli świę-
tych, czcimy nie tylko ze względu na 
ich przykład życia. Przecież za wieloma 
osobami, które od nas odeszły, po 
prostu tęsknimy. I w Bogu jest możli-
wa łączność z nimi, we wspólnym 
uwielbianiu Boga i duchowej pomocy, 
jaką mieszkańcy nieba nas obejmują.  
I jak wspomniałem możemy ufać, że są 
wśród nich także nasi najbliżsi. 

Wobec powyższych słów, uroczy-
stość Wszystkich Świętych jest czymś 
innym niż modlitwa za zmarłych, która 
ma miejsce następnego dnia, gdy 
wspominamy wszystkich wiernych 

Nie wstydźmy się krzyża! 
w protest przeciwko działaniom zmie-
rzającym do usunięcia krzyża z sali 
sejmowej. Swój podpis pod protestem 
można złożyć na stronie internetowej 
www.protestuj.pl 

Akcję popiera m.in. Pasterz naszej 
diecezji ks. Biskup Wiesław Mering. 

„Nie zdejmę krzyża z mojej ściany 
za żadne skarby świata, 
bo na nim Jezus ukochany 
grzeszników z niebem brata” 

Krucjata młodych „Nie wstydzę się 
Jezusa” zachęca do włączenia się  
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Oczyszczani w ogniu miłości Boga 
Kościół 1 listopada  uroczyście wspomina 
Wszystkich Świętych, którzy cieszą się już 
chwałą zbawionych w niebie, 2 listopada 
modlitwy kieruje za tych, którzy przebywa-
ją w czyśćcu. Jest to dzień szczególny, kiedy 
wiele dusz jest uwalnianych z czyśćca. Waż-
ne jest, by w ten dzień w pełni uczestniczyć 
we Mszy św., przyjmując Komunię św.  
w intencji dusz czyśćcowych, ofiarować za 
nich odpusty, modlitwy prywatne i umar-
twienia.  

Jałmużna  

W Księdze Tobiasza czytamy: „Nie odwra-
caj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci 
się od Ciebie oblicze Boga. Jak ci tylko starczy, 
według twojej zasobności, dawaj z niej jałmuż-
nę. Będziesz miał mało, daj mniej, ale nie 
wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewiel-
kiej własności. Tak zaskarbisz sobie wielkie 
dobra na dzień potrzebny. Ponieważ jałmużna 
wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do 
ciemności. Jałmużna bowiem jest wspaniałym 
darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem 
Najwyższego” (Tb 4, 7-11; por. Syr 17,22; 
KKK 2447). Nasza ofiara może być składa-
na za zmarłych przed odprawieniem Mszy 
św. (czy ofiarowana na specjalne modlitwy 
za zmarłych - Wypominki). Jałmużna jest 
ofiarą, której nie musimy składać. Jest to 
nasz dobrowolny gest, uczynek miłosier-
dzia. I ten gest dobrowolnego miłosierdzia 
w oczach Bożych ma wielką wartość.  

Odpusty  

Nieocenioną pomocą są odpusty ofiaro-
wane za zmarłych. Aby otrzymać odpust, 
oprócz zwykłych warunków (stan łaski 
uświęcającej, Komunia św., modlitwa  
w intencji papieża, spełnienie uczynku dają-
cego odpust), należy pamiętać o warunku 
szczególnym. Jest to wolność od przywiąza-
nia do jakiegokolwiek grzechu, nawet naj-
lżejszego. Stąd nieustannie należy wyrażać 
pragnienie poddania się we wszystkim woli 
Bożej i tylko jej pragnąć. Częściej uzyskuje-
my odpusty cząstkowe.  

Cierpienia i umartwienia 

Wielką pomocą, są cierpienia i niedogod-
ności ofiarowane duszom w czyśćcu, jeżeli 
są dobrowolnie przyjęte i ofiarowane Panu 
Bogu w łączności z cierpieniami Chrystusa 
przez ręce Matki Bożej. Dobrowolnie przy-
jęte cierpienie fizyczne, psychiczne czy du-
chowe, ofiarowane za dusze czyśćcowe, 
staje się perłą, diamentem, skarbem, jaki 
oddajemy Panu Bogu w darze za innych.  

Szczególnym rodzajem umartwienia jest 
post. Pismo Święte ukazuje nieocenioną 
wartość postu. Prawdziwy post czyniony  
w szczerości intencji potrafił ocalać całe 
miasta przed karą Bożą,  jak chociażby Nini-
wę za proroka Jonasza. Chrystus i Aposto-
łowie cenili i praktykowali post. Może to 
być forma powstrzymania się od posiłków, 
szczególnie w piątek. Szczególnej wartości 
nabiera post czyniony dobrowolnie, nawet 
jeśli Kościół swym prawem nie wymaga go.  

Czyściec to nie miejsce, ale przejściowy 
stan, który trwa do chwili powszechnego 
zmartwychwstania. Dostępują go dusze 
osób, które umierają w łasce, ale nie upo-
rządkowały stosunku do rzeczy stworzo-
nych. Boże miłosierdzie dopuszcza możli-
wość oczyszczenia miłości z egoistycznych 
przywiązań, do których doprowadziły po-
pełnione grzechy. Ciężar kary czyśćcowej 
zależy od rodzaju oraz liczby popełnionych 
grzechów. Oczyszczenie dokonuje się 
przez „ogień”, który nie jest fizycznej natu-
ry, lecz jest bólem duchowym wynikającym 
z uświadomienia sobie miłości Boga i wła-
snych niedoskonałości. Innym oczyszczają-
cym cierpieniem jest tęsknota za Bogiem. 
Po ukończeniu oczyszczenia dusze z czyść-
ca trafiają do nieba. 

 

Jak pomóc duszom czyścowym? 

Duszom w czyśćcu cierpiącym możemy 
pomagać przez modlitwę, posty, odpu-
sty i jałmużnę.  

Szczególną wartość ma tu Najświętsza 
Ofiara Mszy św. sprawowana w intencji 
zmarłych, dlatego że jest uobecnieniem 
Ofiary Krzyżowej Chrystusa. Podczas Eu-
charystii to sam Chrystus składa swe życie 
Ojcu Przedwiecznemu za zbawienie świata. 
Msza św. swą skutecznością przewyższa 
więc wszystkie inne nabożeństwa. W nich  
i w modlitwach prywatnych człowiek zwra-
ca się do Boga, ale na Mszy św. przede 
wszystkim sam Jezus Chrystus modli się do 
swego Ojca, składa Ofiarę ze swego życia. 
Tak więc moje modlitwy dołączają się do  
Ofiary Zbawiciela, a przecież inna jest sku-
teczność modlitwy, kiedy grzeszny człowiek 
zwraca się do Boga w jakiejś intencji,  
a inna, gdy zwraca się sam Chrystus, Syn 
Boży. Stąd też tak ważne jest, by za życia 
nie zaniedbywać Mszy św., by jej nie lekce-
ważyć, a pobożnie w niej uczestniczyć.  
Z im większą czcią uczestniczymy w niej za 
życia, tym bardziej pomaga nam po śmierci.  

Praktycznym wymiarem apostolstwa jest 
zamawianie w intencji zmarłych Mszy św., 
zwłaszcza gregoriańskich.   

Pomocą dla dusz czyścowych są wszelkie 
modlitwy, również te najkrótsze lub akty 
strzeliste. Odmówienie: Wieczny odpoczy-
nek racz im dać Panie... zajmie nam kilkana-
ście sekund, a dla zmarłych może oznaczać 
całe godziny czy tygodnie skróconego 
czyśćca. Na szczególną uwagę zasługuje 
modlitwa różańcowa i Droga Krzyżowa 
ofiarowane w ich intencji.  

Kościół poświęca też specjalne modlitwy 
w intencji zmarłych. Na każdej Mszy św. 
wspominani są ci, którzy zasnęli w pokoju, 
których wiarę jedynie pan Bóg znał.  
W Liturgii Godzin znajduje się całe oficjum 
poświęcone zmarłym. Są także modlitwy 
przeznaczone do prywatnego odmawiania 
za zmarłych. Szczególnym dniem w liturgii 
Kościoła jest 2 listopada – wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych. Kiedy 

Maryja - Matką Miłosierdzia Dusz 
Czyśćcowych 

Szczególną pomoc dusze cierpiące  
w czyśćcu zyskują za przyczyną Matki Bo-
żej, która jest Matką Kościoła, do którego 
należą także dusze czyśćcowe. Z relacji 
świętych wiemy, iż w dni i święta Jej po-
święcone wprowadza Ona wiele dusz do 
nieba. Sobota jest dniem poświęconym  
w liturgii Kościoła Matce Bożej.  

Ojciec Jouvet tak to ilustruje: „Pewnej 
soboty czcigodna siostra Paola di Santa Teresa 
w ekstazie została zabrana do czyśćca. Zoba-
czyła, że jest on rzeczywiście oświetlony, jak 
gdyby przygotowany na specjalne święto. Na-
stępnie zobaczyła Matkę Bożą otoczoną niezli-
czoną liczbą aniołów, którym wydała polecenia, 
aby uwolnili te dusze, które w czasie  swojego 
ziemskiego życia miały do Niej szczególne 
nabożeństwo. Jeżeli tak się dzieje w soboty, to 
co musi się dziać w czasie ważnych świąt Mat-
ki Bożej”. Tą szczególną uroczystością jest 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. 
Św. Piotr Damiani był przekonany, że każ-
dego roku w to święto Maryja uwalnia 
tysiące dusz czyścowych. 

Św. Brygida w swoich objawieniach  
o Maryi jako Matce Dusz Czyśćcowych 
pisze: „Jestem Matką tych wszystkich, którzy 
znajdują się w miejscu odbywania pokuty. Moje 
modlitwy łagodzą kary nałożone na nich za ich 
grzechy.  

Św. Siostra Faustyna mając ogląd 
czyśćca napisała: „Widziałam Matkę Bożą 
odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazy-
wają Maryję Gwiazdą Morza. Ona im przynosi 
ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, 
ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia.  
W jednej chwili znalazłam się w miejscu mgli-
stym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnó-
stwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się 
bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my 
tylko możemy im przyjść z pomocą”.  

Ojciec Pio wyznał kiedyś: „Więcej dusz 
zmarłych z czyśćca niż żyjących potrzebuje 
moich modlitw i wspina się na tę górę, by 
uczestniczyć w mojej Mszy św.” O. Pio 
wszystkie cierpienia oraz  udręki przyjmo-
wał i ofiarował Bogu za grzeszników i dusze 
w czyśćcu. Pisał: „Od dłuższego czasu odczu-
wam w sobie potrzebę ofiarowania siebie Bogu 
jako żertwa ofiarowana za biednych grzeszni-
ków i za dusze w czyśćcu. To pragnienie rozwi-
jało się nieustannie w moim sercu bardzo, że 
teraz stało się, powiedziałbym, gwałtowną 
pasją. Jest prawdą, że to ofiarowanie się Panu 
Bogu uczyniłem kilkakrotnie, zaklinając Go, aby 
chciał przenieść na mnie kary przygotowane 
dla grzeszników i dla dusz w czyśćcu,  
a nawet stokrotnie je pomnożył wobec mnie, 
byle tylko nawrócił grzeszników, a także przyjął 
do nieba dusze czyśćcowe”. 

 

Na podstawie książki Andrzeja Wronki pt. 
„Czyściec i pomoc duszom czyśćcowym”  

opracowała Krystyna Witek 
www.AndrzejWronka.com 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81aska_u%C5%9Bwi%C4%99caj%C4%85ca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzech


Spotkanie modlitewne dla młodzieży i dorosłych  
w środę 2 listopada o godz. 19.00 

w Ośrodku św. Maksymiliana. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy Liturgią Godzin, któ-
rą uwielbiamy Boga. A Bóg w swojej hojności przychodzi 

nam z pomocą i łaską. 
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Parafia rzymskokatolicka  
pw. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli 

 

Kancelaria parafialna 
 

Przed południem:  
Poniedziałek, środa, piątek 10.00 - 12.00  
Wtorek, czwartek, sobota 11.00 - 12.00 

Po południu: 
Poniedziałek - piątek 16.00 - 17.00 

Konferencja przedchrzcielna  
Piątek przed II i IV niedzielą miesiąca  
w kancelarii parafialnej o godz. 18.45  

Chrzty 
II i IV niedziela miesiąca na Mszy św. o godz. 9.00 

Kurs przedmałżeński 
Piątek godz. 19.00 w Ośrodku św. Maksymiliana 

Poradnictwo rodzinne dla narzeczonych 
II i IV środa miesiąca godz. 17.00 w salce w podwórzu 

Poradnictwo dla małżonków - indywidualnie 

przywiezione zostały z zagranicy, można poprosić dusz-
pasterzy parafii, na której terenie znajduje się cmentarz, 
o modlitwę na cmentarzu przy pochówku prochów. 

4. W naszych zduńskowolskich warunkach wykluczo-
na jest forma rozsypywania prochów zmarłych, ponie-
waż nie ma wyznaczonego i zabezpieczonego odpo-
wiednio miejsca na tego typu formę. A ze względu na 
niebezpieczeństwo profanacji czci zmarłych i dla pod-
kreślenia godności ciała ludzkiego nawet po spopieleniu, 
takiego miejsca się nie planuje. 

5. Pochówek prochów na cmentarzu może być doko-
nany jedynie zgodnie z prawem wyrażonym w ustawie 
sejmowej (Dz. U. 1972, Nr 11, poz. 62; Nr 47, poz. 299 
oraz Dz. U. 2006 Nr 220, poz. 1600) oraz w Regulami-
nie cmentarzy rzymskokatolickich w Diecezji włocław-
skiej, ogłoszonym w Miesięczniku Diecezji włocławskiej 
nr 10/2011, po uprzednim zgłoszeniu w biurze admini-
stracji cmentarza (biuro cmentarza parafialnego znajdu-
je się vis à vis kancelarii parafialnej na ul. Kościelnej 20, 
ze wspólnym wejściem z ulicy), na podstawie karty zgo-
nu zmarłego. Pochówek samowolny jest w świetle pra-
wa polskiego przestępstwem i pociąga za sobą docho-
dzenie policyjne i konsekwencje prawne. 

Mam nadzieję, że kilka wyjaśnień i wskazówek zawar-
tych w tym tekście rozwiewa wszystkie wątpliwości 
związane z pochówkiem zmarłych po kremacji ciała 
oraz porządkuje jednoznacznie samą formę tego typu 
pogrzebu w Zduńskiej Woli. 

 

Ks. Dariusz Kaliński  

Sporo zamieszania w ostatnim czasie wywołały zapo-
wiedzi zmiany form sprawowania obrzędów pogrzebo-
wych w przypadku pogrzebu powiązanego ze spopiele-
niem ciała ludzkiego. Wobec tego konieczne jest wyja-
śnienie, w jaki sposób mają być odprawiane tego typu 
ceremonie pogrzebowe. 

Przede wszystkim podkreślenia domaga się podstawo-
wa zasada, że w naszej tradycji zwyczajną formą po-
grzebu jest pochówek ciała w ziemi, natomiast krema-
cję ciała traktuje się jako formę nadzwyczajną, wybiera-
ną z różnych ważnych powodów. Nie może ona wyni-
kać z pogardy dla człowieka i jego ciała oraz nie należy 
jej przeprowadzać z pobudek antychrześcijańskich,  
w których przez fakt spopielenia ciała ludzkiego ktoś 
chce wyrazić brak wiary w prawdę o zmartwychwsta-
niu Chrystusa oraz brak wiary i nadziei na zmartwych-
wstanie w Jezusie Chrystusie, przy Jego uroczystym 
przyjściu na końcu czasów. 

Rzeczywiście są przygotowywane pewne nowe pro-
pozycje dotyczące formy sprawowania pogrzebu z kre-
macją ciała, jednakże odnoszą się one przede wszyst-
kich do tych ośrodków duszpasterskich, które znajdują 
się w bliskiej odległości (do 20 km) od miejsca spalania. 
Dlatego też w przypadku pogrzebów odprawianych  
w Zduńskiej Woli, po rozeznaniu dokonanym przez 
duszpasterzy, jest możliwe wybieranie takich form, któ-
re będą najlepiej służyły wiernym, a jednocześnie będą 
podkreślać tajemnicę świętych obcowania oraz wyrażać 
cześć i szacunek dla osób zmarłych i ich ziemskich 
szczątków (zob. KPK 1176). 

Wobec powyższego, w parafii Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli, a zapewne 
także w całym dekanacie zduńskowolskim, obrzędy po-
grzebowe związane z kremacją ciała ludzkiego będą od-
prawiane według następującego porządku: 

1. Istnieje możliwość odprawienia modlitw nad trum-
ną zmarłego w kaplicy pogrzebowej, przed wyrusze-
niem do krematorium, po wcześniejszym umówieniu 
godziny takiego obrzędu z duszpasterzami w kancelarii 
parafialnej. Obrzęd przy trumnie zmarłego, przed spo-
pieleniem, jest wtedy odprawiany według tej samej for-
my, zawartej w księdze Obrzędów Pogrzebowych, któ-
rą odprawia się w kaplicy pogrzebowej przed wprowa-
dzeniem trumny z ciałem do świątyni, przy zwyczajnej 
formie pogrzebu. 

2. Jeśli ciało nie było wcześniej przechowywane  
w kaplicy przy parafii i dokonano najpierw spopielenia 
ciała, lub też gdy po uroczystym wyprowadzeniu z kapli-
cy przywozi się już same prochy w urnie z powrotem 
do świątyni, aby odprawić ostatnią część pogrzebu, 
wtedy urnę z prochami przywozimy bezpośrednio do 
świątyni i umieszczamy na specjalnie przygotowanym 
cokole lub stoliku. Nie stosuje się już wtedy wyprowa-
dzania urny z kaplicy pogrzebowej a ceremonia rozpo-
czyna się od Mszy świętej, bezpośrednio w świątyni. Po 
zakończeniu Eucharystii w intencji zmarłego, diakon lub 
kapłan wyprowadza urnę z prochami w kondukcie po-
grzebowym na cmentarz. Urna z prochami może być na 
cmentarzu zakopana w ziemi, ewentualnie, jeśli jest 
przygotowane odpowiednie kolumbarium, ustawiona  
w niszy zabezpieczonej wmurowaną płytą. 

3. Gdyby obrzędy pogrzebowe odbywały się w innej, 
bardzo odległej od cmentarza miejscowości lub też 

Pogrzeb z kremacją ciała 



Rady św. Maksymiliana 
Trudna religia 

Badania patomorfologiczne 
wykazały, że jest to część 
tkanki mięśnia sercowego  
w agonii. Informacja ta przez 
rok utrzymywana była w ta-
jemnicy. Po jej ujawnieniu 
miejscowa parafia przeżywała 
prawdziwe oblężenie piel-
grzymów. Z dnia na dzień do 
miasteczka na Podlasiu przy-
bywało coraz więcej ludzi. 
Apogeum tego wydarzenia 
nastąpiło 2 października  
2011 r. Wtedy to, podczas 
uroczystej procesji biała ho-
stia, do tej pory przechowy-
wana w zamkniętej szafie, 
została pokazana kilku tysią-
com wiernych, którzy przy-
byli do Sokółki. 

O Sokółce usłyszała już cała 
Polska. Wszystko za sprawą 
cudu, który miał miejsce  
w tym mieście. 

Trzy lata temu w miejsco-
wej parafii św. Antoniego 
Padewskiego podczas jednej  
z Mszy świętych upadł komu-
nikant. Zgodnie z procedura-
mi kościelnymi powinno się 
go rozpuścić w wodzie. Pod-
czas wykonywania tej czyn-
ności biała hostia zamieniła 
się w ludzką tkankę. 

Po okazaniu wiernym prze-
mieniona hostia została 
umieszczona w kaplicy Matki 
Bożej Różańcowej w kościele 
św. Antoniego. Tam można 
adorować ją codziennie. 

Rozpoczął się kolejny etap 
prac dążących do uznania 
wydarzeń z Sokółki za cud 
eucharystyczny. 

Sprawa cudownej hostii 
badana jest obecnie w Waty-
kanie. Cała dokumentacja 
dotycząca przemienienia ho-
stii z Sokółki trafiła już do 
Kongregacji Nauki Wiary. Są 
tam zeznania świadków, ba-
dania patomorfologów, opi-
nie teologów i naukowców.  

 
 

Opracowała Alicja Kluska 
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Muzeum - Dom Urodzenia  
św. Maksymiliana Marii Kolbego 

 

Czynne od wtorku do niedzieli 

od 10.00 do 16.00 (MAJ - WRZESIEŃ) 

od 10.00 do 14.00 (PAŹDZIERNIK - KWIECIEŃ) 
 

Możliwość zwiedzenia Muzeum w innym terminie  

po uprzednim uzgodnieniu 

tel. 518 014 880  

tel. 518 014 879 

Św. Franciszek Seraficki opuszcza bogaty dom rodzin-
ny, by stać się dobrowolnie ubogim. Św. Teresa z Avila 
mawiała: „albo cierpieć, albo umrzeć”, bo nie widziała sen-
su w życiu bez cierpienia dla miłości Bożej.(…)  

Oto jaką siłę i pociechę duszy daje Bóg tym, co dla 
Jego miłości nie wahają się pójść w ślady Jezusa ukrzyżo-
wanego i ukrzyżować swoje skłonności przepisami Jego 
religii. – I Pan Jezus wyraźnie uczył: „...słodkie jest moje 
jarzmo, a moje brzemię lekkie”[Mt11, 30], zachęcając du-
sze bojaźliwe do wzięcia na siebie jarzma i brzemienia 
Jego religii. 

Maksymilian Kolbe 
 

*** 
 

Dni listopadowe wprowadzają nas w zadumę nad sen-
sem i celem naszego życia. Gdy stajemy nad grobami bli-
skich zmarłych nieuchronnie nachodzą nas myśli i pytania, 
w którym kierunku podążamy. Czy moim celem ostatecz-
nym jest już Bóg, czy jeszcze miraże życia?  

Na szczęście te dni rozpoczyna uroczystość Wszyst-
kich Świętych, w której Pan Bóg pokazuje nam, że skoro 
takiej rzeszy grzeszników udało się przezwyciężyć swoje 
słabości, mamy szansę i my! 

Małgorzata Kamińska 

Nieraz dają się słyszeć słowa: religia katolicka jest trud-
na do zachowania. Jej przepisy są ciężkie. 

Bez wątpienia każdy przepis prawa ogranicza wolność 
człowieka i stąd już jest czymś ciężkim; bardziej jeszcze, 
gdy nakazuje coś, do czego natura nie czuje skłonności, 
albo nawet odczuwa wstręt i ma skłonność przeciwną. 
Mimo to istnieją różne prawa, przepisy i nakazy. I nie mo-
że być inaczej. Gdy chcemy do jakiegoś celu dojść, musi-
my się koniecznie wyrzec wszystkiego, co się sprzeciwia 
temu celowi, musimy użyć tego, co do celu prowadzi. Ina-
czej nigdy do celu się nie dojdzie. Kto by na przykład  
z Poznania wybierał się do Krakowa, nie może jechać na 
północ, ale musi i to koniecznie udać się na południe. Nie 
może nawet skierować się na zachód ani na wschód, cho-
ciażby i piękno przyrody i łatwość drogi go pociągały. 

Podobnie ma się i z celem ostatecznym człowieka, do 
którego wszystko w życiu ma mu posłużyć jako środek. 
Musi on zaniechać tego wszystkiego, co się ostatecznie 
celowi sprzeciwia i musi używać środków, które doń pro-
wadzą. Wszystkie najrozmaitsze cele w życiu o tyle mają 
wartość, o ile prowadzą do celu ostatecznego. Jeśliby od 
niego odwodziły, to chociażby były skądinąd bardzo pocią-
gające, są szkodliwe i musimy się ich wyrzec. Tak więc 
musi być pewna trudność i ciężkość w dążeniu do celu,  
a zwłaszcza gdy chodzi o najważniejszy cel, cel ostateczny. 
Następnie doświadczenie stwierdza, że lepiej oceniamy 
to, cośmy z dużym wysiłkiem pracy zdobyli, niż to, co nam 
łatwo przyszło. Gdybyśmy bez żadnych trudności zbawie-
nie wieczne osiągnęli, nie potrafilibyśmy go tak ocenić, jak 
gdy stałymi wysiłkami je zdobywamy. 

Wreszcie i na to pomnijmy. Jeżeli mamy przyjaciela  
i ten przyjaciel nic trudniejszego dla nas nie uczynił, to nie 
wiemy jeszcze, czy jego przyjaźń jest prawdziwa. Gdy jed-
nak trudy i bóle znosi dla nas, wtedy mamy dowód praw-
dziwości jego przyjaźni. 

Owszem, prawdziwa miłość czuje szczęście w cierpie-
niu dla osoby umiłowanej. Stąd nic dziwnego, że święci 
znajdowali swój raj tu na ziemi nie w rozkoszach, hono-
rach i bogactwach, ale w ubóstwie, poniżeniach i cierpie-
niu dla miłości Bożej. 

Cud w Sokółce  
,,Błogosławieni ci, którzy nie widzieli,  
a uwierzyli…” 
Ale Bóg miłuje także tych, którzy szukają 

Jego znaków... 



1. Przeżywamy dziś sto dwudziestą rocznicę konsekracji naszej Bazyliki. Módlmy się w intencji wszyst-
kich jej budowniczych oraz tych, którzy przez kolejne lata dbali o jej piękno. 

2. Gościmy dziś księży Oblatów z sanktuarium świętego Krzyża w Górach Świętokrzyskich. Przed Bazyliką 
będzie możliwość nabycia kalendarzy na nowy rok, wydanych przez ich wydawnictwo. 

3. Młodzież gimnazjalną zapraszamy dziś po Mszy świętej o godz. 10.30 na katechezę przygotowującą do  
Sakramentu Bierzmowania. Natomiast Żywy Różaniec zaprasza na spotkanie o godz. 16.00. 

4. O godz. 19.00, dziś oraz w przyszłą niedzielę 6 listopada, zapraszamy do Ośrodka św. Maksymiliana na  
zaduszki, przygotowane przez młodzież z grupy teatralnej „Maksymilian”, pod kierownictwem pana Zbi-
gniewa Rudeckiego. Spektakl oparty o „Dziady” Adama Mickiewicza trwa ok. 20 minut. Szczegółów 
dowiemy się z plakatów w gablotach. 

5. We wtorek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Modlitwy wypominkowe można zamawiać  
w kancelarii parafialnej, a we wtorek także na cmentarzu. W Uroczystość Wszystkich Świętych Msza świę-
ta w Bazylice będzie sprawowana o godz. 7.00, 9.00, 10.30 i 18.00, w kaplicy w Czechach o godz. 8.00, na 
cmentarzu parafialnym o godz. 10.00 i 12.00, natomiast na cmentarzu komunalnym o godz. 13.00. Wszyst-
kie ofiary zbierane w Uroczystość Wszystkich Świętych w świątyniach i na cmentarzu, przeznaczone są na 
potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. 

6. W środę 2 listopada będziemy przeżywać Dzień Zaduszny, w którym modlimy się za wszystkich zmar-
łych. Msza święta w Bazylice będzie sprawowana o godz. 7.00, 9.00 i 18.00, natomiast w kaplicy na cmenta-
rzu o godz. 16.00, z procesją i modlitwami w intencji zmarłych. Modlitwa z wypominkami oktawalny-
mi będzie odprawiana w Bazylice, w tygodniu zadusznym, od czwartku o godz. 17.30. W całym tygodniu 
zadusznym, czyli do 8 listopada włącznie, w stanie łaski uświęcającej można zdobyć odpust zupełny w in-
tencji zmarłych, przez nawiedzenie świątyni lub cmentarza i modlitwę za zmarłych. 

7. W piątek swoje imieniny obchodzi ks. prałat Karol Napiórkowski. Polecajmy drogiego Księdza i wszystkich 
solenizantów tego tygodnia opiece Bogarodzicy i świętych Patronów. 

8. W tym tygodniu przypada I Piątek i Sobota miesiąca. Zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania  
w piątek od godz. 6.30 do 9.30 oraz od 15.30 do 18.30. O godz. 9.00 i 16.00 będą odprawione nabożeń-
stwa Eucharystyczne. Bezpośrednio po nabożeństwie o godz. 16.00 będzie sprawowana Eucharystia dla 
katechetów z rejonu sieradzkiego. Na Mszę świętą w kaplicy w Czechach zapraszamy o godz. 17.00. 
W sobotę zapraszamy na Mszę świętą w języku łacińskim i comiesięczne odnowienie duchowej adopcji 
dziecka poczętego, o godz. 7.00. Na tę liturgię przynosimy świece. 

9. W sobotę 5 listopada o godz. 11.00 w Bazylice będzie sprawowana Msza święta w intencji zmarłych 
kapłanów, z udziałem wszystkich księży dekanatu zduńskowolskiego. Serdecznie zapraszamy na tę Eucha-
rystię wszystkich wiernych, aby podziękować Bogu za dar księży, którzy przygotowywali nas przed laty do 
przyjęcia Sakramentów i prowadzili na spotkanie z Bogiem. 

10. Parafia św. Antoniego w Zduńskiej Woli, w dniach od 28 grudnia do 1 stycznia, organizuje wyjazd do Ber-
lina na Pielgrzymkę zaufania przez ziemię, czyli noworoczne czuwanie Taize. Szczegółowe informa-
cje znajdziemy na plakacie w gablotach oraz w parafii św. Antoniego. 

11. Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego, a szczególnie teksty na temat tajemnicy świętych obcowa-
nia, oraz nowego Głosu Maksymilianowego. Polecamy także Gościa Niedzielnego. Wciąż są dostępne pięk-
ne kalendarze Wydawnictwa Rolników na 2012 rok w kiosku przy Bazylice. 

12. W minionym tygodniu doczesną pielgrzymkę zakończyli: śp. Kazimiera Banasiak, Ryszard Sykała, Krystyna 
Jagielska. Rodzinom i przyjaciołom zmarłych wyrażamy nasze współczucie. Polecajmy naszych bliskich zmar-
łych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek…  

13. Przez wstawiennictwo wszystkich świętych i modlitwę w intencji zmarłych, życzymy wszystkim parafianom  
i gościom błogosławieństwa oraz wielu łask Bożych. Szczęść Boże. 

Przygotował ks. dr Dariusz Kaliński - proboszcz 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

Niedziela, 30 października 2011 roku 

- Proszę księdza, po wczorajszym kazaniu nie 
mogłem w nocy zasnąć. 
- Tak pana wzruszyło? 
- Nie, podczas kazania zasnąłem, a jak śpię  
w ciągu dnia, to nie mogę potem zasnąć w nocy. 

Uśmiechnij się! 

Głos Maksymilianowy — Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 20, www.bazylika.dl.pl 

REDAKCJA: ks. R. Działak, M. i M. Kamińscy, D. Kaczmarek, M. Kubiak, H. Klimowicz, A. Kluska, K. Witek 

W poprzednim numerze GM pisaliśmy o ks. Józefie Przybyszu, 
który przygotowuje się do wyjazdu na misje do Argentyny. Wie-
rzymy, że wielu z Was chciałoby wspomóc te przygotowania 
swoją ofiarą materialną. Podajemy numer konta ks. Józefa: 

Bank Zachodni WBK 86 1090 1519 0000 0001 0959 6184 

Wszystkim ofiarodawcom składamy już teraz serdeczne Bóg 
zapłać! 


