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Życzymy, życzymy... 

21 listopada swoje imieniny obchodzi ks. Janusz. 
Solenizantowi życzymy błogosławieństwa Bożego 
w pracy duszpasterskiej i miłości do tych, których 
Pan Bóg stawia na codziennej drodze. 

Z kolei 22 listopada wspominamy św. Cecylię - 
patronkę muzyki kościelnej. Z tej okazji składamy 
serdeczne życzenia naszemu parafialnemu Chóro-
wi, Scholi oraz Panu Organiście. Niech Wasza 
patronka wyprasza potrzebne łaski, aby Pan Bóg 
był uwielbiony w Waszej służbie. Szczęść Boże! 

Słowo na niedzielę  
Rozważa ks. Andrzej Kasiorek 

13 listopada 2011 r. — XXXIII niedziela zwykła, rok A, Ewangelia wg św. Mateusza 25,14-30  
 

„Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa…, każdemu według zdolności”. 

Talenty to życie, czas, zdolności i dary łaski. Bóg dał ich wszystkim bardzo wiele, chociaż 
nie wszystkim w jednakowej mierze. Nasze życie ma polegać na mądrym gospodarowaniu tymi talentami, 
aż do czasu, gdy przyjdzie Pan i da każdemu nagrodę. 

Dzięki nim mamy się wzbogacić oraz zapracować na życie wieczne. Kto nie współpracuje z Bogiem i nie 
wykorzystuje rozumnie talentów - traci cenny czas życia i przegrywa własne szczęście. 

Każdy z nas otrzymał swoje życiowe zadanie, powołanie. Każdy również otrzyma stosowny czas, aby je 
wypełnić… A kiedy przyjdzie Pan, przywoła nas i zapyta: „Co takiego zrobiłeś w swoim życiu?” 

Jeżeli wypełnimy Jego wolę w swoim życiowym powołaniu, usłyszymy: „Dobrze sługo dobry i wierny. 
Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości twego Pana!”   

20 listopada 2011 r. — XXXIV niedziela zwykła, Uroczystość Chrystusa Króla, rok A, Mt 25,31-46  
 

Błogosławieni czy przeklęci?! 

Każdy z nas będzie musiał spotkać swojego największego Przyjaciela, spojrzeć Mu w oczy… On jest Kró-
lem, Panem wszechświata, a zarazem nieprzekupnym świadkiem twojego życia i sprawiedliwym sędzią. To 
spotkanie będzie ostatnim dniem ludzkiej historii, ostatnim dniem twego życia. Zarazem ten dzień będzie 
pierwszym dniem wieczności i pełni Królestwa Bożego. 

W ten dzień, dzień ostateczny, Chrystus Król wypowie nad każdym z nas ostatnie słowa błogosławień-
stwa lub przekleństwa. 

Błogosławieni - zaproszeni do królestwa Bożej miłości; przeklęci - wykluczeni z Bożej społeczności i z Je-
go miłości. 

Miłość Boga i człowieka to recepta na zbawienie, na Jego błogosławieństwo. Boga, który króluje w miłości 
na krzyżu i człowieka, z którym dziś tak bardzo Pan się utożsamia. 

Bezczeszczący tę miłość oraz samolubni, niemiłosierni i kamiennego serca zostaną przeklęci. Czy jestem 
świadomy wielkiej odpowiedzialności za miłość do Boga i do drugiego człowieka?  Co usłyszę od Króla - 
błogosławiony czy przeklęty?! 

Środa 16 listopada 
Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia 
Czwartek 17 listopada 
Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, patronki 
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 
Piątek 18 listopada 
Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy 
Poniedziałek 21 listopada 
Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 
Wtorek 22 listopada 
Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 

Z kalendarza liturgicznego 



Znak krzyża towarzyszy nam praktycznie od zawsze.  
To poprzez Krzyż i Mękę Jezus odkupił świat. Dlatego 
krzyż staje się dla nas symbolem zwycięstwa i znakiem 
zbiorowej pamięci. 

Krzyż symbolizuje:  
1. Chrześcijaństwo - ukrzyżowanie Chrystusa, Jego  

mękę i śmierć.  
2. Nieśmiertelność - wieczną pamięć. Stawiano je na  

placach i rozstajnych drogach, aby upamiętnić bitwy  
i znaczące wydarzenia.  

3. Władzę - krzyż na kuli jest 
jednym z insygniów królew-
skich.  

4. Walkę ze złymi duchami - 
noszono go jako talizman słu-
żący do odpędzania demonów. 

Dla chrześcijan krzyż ma zna-
czenie wyjątkowe i święte, bo 
choć symbolizuje cierpienie i śmierć, to jest też znakiem 
ogromnej miłości i poświęcenia prowadzącego do zwycię-
stwa. Już od wieków krzyże stoją na skraju polnych dróg  
i nowoczesnych autostrad, na placach naszych miast.  
Spoglądamy na nie w naszych domach, górują nad grobami 
naszych zmarłych. Nie są tylko znakiem śmierci i zagłady, 
są uwieńczeniem autentycznie przebytej drogi.  

Jezus mówi:  
Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie 

niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje (Łk 9, 23). 
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rającej Obrzędy pogrzebu (Katowice 1991, 2002). 
Już w 1977 roku Stolica Apostolska wyjaśniła, że „nie wydaje 

się stosownym, aby nad prochami celebrowano obrzędy, które 
mają na celu uczczenie ciała zmarłego. Nie chodzi tutaj o potę-
pienie kremacji, ale o zachowanie prawdziwości i czytelności 
znaku liturgicznego” (Dodatek do Obrzędów pogrzebu, nr 3). 

B. Jeśli jednak przemawiają za tym szczególne racje duszpa-
sterskie lub powody natury praktycznej, obrzędy pogrzebowe, 
podane w księdze liturgicznej, można sprawować nad samą 
urną. Może to mieć na przykład miejsce wtedy, gdy czyjaś 
śmierć nastąpiła daleko od miejsca zamieszkania i kremacja uła-
twia sprowadzenie doczesnych szczątków osoby zmarłej,  
a także, kiedy uczestnicy pogrzebu przybywają z daleka i trudno 
im być na dwóch częściach pogrzebu, czyli na Mszy Świętej po-
łączonej z ostatnim pożegnaniem ciała zmarłego i, po pewnym 
czasie, na obrzędzie złożenia urny w grobie lub kolumbarium. 
Podczas obrzędu liturgicznego pogrzebu, po kremacji, urnę 
stawia się przed prezbiterium na stoliku nakrytym fioletowym 
kirem obok zapalonego paschału. 

C. Jeśli kremacja ma miejsce w innym terminie niż Msza Świę-
ta pogrzebowa i obrzęd ostatniego pożegnania, modlitwom 
towarzyszącym złożeniu urny w grobie może przewodniczyć 
kapłan lub diakon albo osoba specjalnie delegowana do tej funk-
cji. Obrzęd sprawowany jest przy udziale najbliższej rodziny, bez 
zewnętrznej okazałości. 

D. Kościół stanowczo sprzeciwia się praktyce rozrzucania 
prochów ludzkich w tzw. miejscach pamięci, na morzu,  
w górach lub w innych miejscach. Zarówno ciało, jak i prochy 
człowieka zawsze należy składać do grobu, w specjalnym ko-
lumbarium lub w kaplicy na cmentarzu. Każde takie miejsce 
pochówku wyraża wiarę chrześcijanina w ostateczne zmar-
twychwstanie (...) 

List pasterski Episkopatu Polski  
o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu (w przypadku kremacji) 

Biskupi Polscy w specjalnym liście podejmują dziś problem kremacji 
ciał osób zmarłych. List wywołał medialną wrzawę. Dlatego spokojnie 
zapoznajmy się z jego fragmentami. 

(...) Praktyka kremacji ciał naszych zmarłych staje się coraz 
bardziej powszechna. W niektórych przypadkach jest to wyraz 
podążania za szerzącą się modą, często nacechowaną laickimi 
poglądami. Tymczasem wielowiekowa tradycja chrześcijańska, 
oparta na przekazach biblijnych, a także nasza kultura  
narodowa, zawsze z szacunkiem odnosiła się do ciała osoby 
zmarłej (...) 

W miarę rozwoju cywilizacji pojawił się w naszej zachodniej 
kulturze także zwyczaj spopielania ciał zmarłych. Kościół sprze-
ciwiał się tej praktyce wówczas, kiedy była ona formą demon-
stracji antyreligijnej i znakiem sprzeciwu wobec chrześcijańskiej 
wiary w zmartwychwstanie ciała. Dziś, gdy dla wielu kremacja 
przestała być wyrazem takich postaw w odniesieniu do wiary 
chrześcijańskiej, Kościół zezwala na kremację, „jeśli nie podważa 
wiary w zmartwychwstanie ciała”. Kościół nadal jednak zaleca  
i popiera biblijny zwyczaj grzebania ciał zmarłych (...) 

Wszystkich jednak, którzy rozważają możliwość kremacji, 
prosimy, aby decyzji tej nie podejmowali pochopnie i wzięli pod 
uwagę chrześcijańską tradycję. „Prochy bowiem wyrażają znisz-
czenie ludzkiego ciała i nie oddają idei «snu» w oczekiwaniu 
zmartwychwstania. Ponadto właśnie ciału, a nie prochom, odda-
je się cześć w czasie liturgii, ponieważ od chwili chrztu świętego 
stało się ono świątynią uświęconą przez Ducha Świętego”.  

Kremacja nierzadko pociąga za sobą pewne praktyki, których 
Kościół nie może zaakceptować, takie jak rozsypywanie pro-
chów w określonych miejscach (tzw. ogrodach pamięci) lub 
przechowywanie ich w różnej formie w domu. Inną konse-
kwencją kremacji może być zanikanie tradycyjnych cmentarzy 
jako miejsca czasowego spoczynku zmarłych. Cmentarze  
z grobami zmarłych i stojące na nich krzyże przypominają żyją-
cym o przemijaniu ziemskiego życia, o wierze w życie wieczne  
i zmartwychwstanie z Chrystusem. Są także miejscem publicz-
nej i prywatnej modlitwy Kościoła za zmarłych. Groby na cmen-
tarzu są nie tylko pamięcią o zmarłych, ale wyrażają związek  
z poprzednimi pokoleniami tak w wymiarze rodzinnym, jak  
i narodowym. W taki sposób należy patrzeć na groby nie tylko 
swoich bliskich, ale także tych, którzy walczyli i oddali życie za 
Ojczyznę lub w inny sposób przyczynili się do rozwoju jej kultu-
ry duchowej i materialnej.  

Biorąc pod uwagę przekaz płynący z Pisma Świętego i tradycji 
chrześcijańskiej, Kościół nadal zaleca zachowywanie dotychcza-
sowego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. 

 Ponieważ w ostatnich latach przyjęły się w naszym kraju zróż-
nicowane praktyki obrzędów liturgicznych towarzyszących kre-
macji ciał zmarłych i złożeniu urny do grobu lub do specjalnej 
niszy na cmentarzu w tzw. kolumbarium, czyli ścianie  
z urnami, biskupi polscy – pragnąc uporządkować sposób spra-
wowania liturgii pogrzebowej – zwrócili się do Kongregacji do 
spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o zatwierdzenie 
Obrzędu złożenia urny do grobu. Stolica Apostolska, dekretem 
z 7 lipca 2010 roku, zatwierdziła sam obrzęd, jak i normy wyko-
nawcze związane z kremacją ciała ludzkiego.  

W oparciu o zatwierdzone normy i podane wskazania biskupi 
polscy stwierdzają: 

A. Obrzędy pogrzebowe z Mszą Świętą i z ostatnim pożegna-
niem włącznie, w których uczestniczy rodzina, wspólnota para-
fialna, przyjaciele i znajomi, powinny być celebrowane przed 
kremacją ciała ludzkiego. Natomiast po spopieleniu zwłok spra-
wuje się obrzęd związany ze złożeniem urny w grobie. Obrzędy 
pogrzebowe z ostatnim pożegnaniem należy celebrować  
w kościele lub kaplicy cmentarnej bądź w pomieszczeniu kre-
matorium według form podanych w księdze liturgicznej zawie-

Miłość - Cierpienie - Zwycięstwo - ... 

Krzyż 

Tylko pod krzyżem,  
tylko pod tym znakiem - 
Polska jest Polską,  
a Polak Polakiem. 

(Adam Mickiewicz) 
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Andrzejki - Czy tylko zabawa? 
funkcjonujący rynek. Reklamy 
wróżek można znaleźć na 
każdym kroku. Popularność tych zabaw jest 
tak duża, że warto przypomnieć nauczanie 
Kościoła na ten temat. Katechizm Kościoła 
Katolickiego wyraźnie uczy, że korzystanie  
z wróżb jest niedopuszczalne [2115n]. Różne 
formy wróżbiarstwa są przejawem chęci pa-
nowania nad czasem i historią, zwykłym zabo-
bonem, niweczącym zdrowy zmysł religii 
objawionej, która upatruje w Bogu jedynego 
Pana losów i znawcę przyszłości. Katechizm 
Kościoła Katolickiego ma swoje głębokie 
oparcie w Biblii. Bóg zaś na kartach tego na-
tchnionego przez siebie Pisma wielokrotnie 
przestrzegał swój naród: „Nie będziecie się 
zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbi-
tów. Nie będziecie zasięgać ich rad, aby nie  
splugawić się przez nich. Ja jestem Pan”  
(Kpł 19, 31). 

„Jam jest ten, który niweczy znaki wróżów  
i wykazuje głupotę wieszczków...” (Iz 44,25). 

„Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by 
przeprowadzał przez ogień swego syna lub cór-
kę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i cza-
ry; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów  
i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest 
bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu 
tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, 
sprzed twego oblicza” (Pwt 18, 10-12). 

Na ten temat obszernie wypowiedział się 
również znany polski demonolog o. Aleksan-
der Posacki SJ. Wróżbiarstwo nie może być 
przepowiadaniem przyszłości, ponieważ przy-
właszcza sobie wiedzę, która jest znana tylko 
Bogu. Jest to grzech przeciwko pierwszemu 
przykazaniu „Nie będziesz miał bogów 
cudzych przede mną” - najcięższy z możli-
wych. Objawienie przyszłości przez Boga  
w charyzmacie proroctwa nie ma nigdy cha-
rakteru szczegółowych instrukcji w zamknię-
tym scenariuszu wydarzeń. Ma dwie podsta-
wowe zasady powiązane ściśle ze sobą. Po 
pierwsze, Boże objawienie przyszłości będzie 
ogólne, a po drugie - warunkowe, tzn. zależne 
od ciągle otwartych decyzji Boga i człowieka. 

Ojcowie Kościoła i Magisterium są zgodni  
w kwestii wróżbiarstwa. Już św. Hieronim 
potępia tych, którzy wierzą w przeznaczenie,  
a św. Augustyn wielokrotnie przestrzegał 
przed magią, zabobonami, wróżbiarstwem, 
astrologią. Św. Tomasz stwierdza, że „wszelkie 
wróżenie posługuje się jakąś radą i mocą szatań-
ską do poznania przyszłych wydarzeń. Niekiedy 
wróżbici wzywają tej pomocy wyraźnie, niekiedy 
zaś demony w sposób ukryty wpływają na po-
znanie rzeczy przyszłych...”. Spośród wielu 
rodzajów wróżbiarstwa św. Tomasz wymie-
nia m.in. przepowiadanie zdarzeń przyszłych 
przy pomocy kształtów i znaków w rzeczach 
nieożywionych czy też oglądanie kształtów 
roztopionego ołowiu wlanego do wody. 

Z teologicznego punktu widzenia, który 
potwierdza doświadczenie duszpasterzy  
i egzorcystów, wróżbiarstwo (w tym także 
astrologia) może mieć charakter grzeszny  
i demoniczny, będąc jedną z metod oszustwa 
w życiu duchowym człowieka. 

Jeżeli chcemy widzieć we wróżbach 

Wieczór andrzejkowy był ostatnią okazją 
do zabaw tanecznych przed Adwentem, czyli 
okresem przygotowującym na przyjście Zba-
wiciela. Zabawy andrzejkowe różniły się od 
innych tym, że w czasie ich trwania praktyko-
wano różne formy wróżbiarstwa. Były to 
wróżby dotyczące głównie przyszłości 
(zamążpójścia czy ożenku), a jedną z najpopu-
larniejszych form było lanie wosku przez 
klucz. 

Wróżby z wosku dotyczyły miłości i po-
myślności w nadchodzącym roku. Przelewa-
nie wosku przez ucho od klucza utrudniało, 
ale i wzmacniało wróżebną moc zabawy. 
Klucz jest w tej wróżbie symbolem tajemnicy, 
ale i płodności - zamyka lub otwiera wszelkie 
sekrety i tajemnice. Wyniki poznawało się, 
oglądając woskową płaskorzeźbę lub jej cień 
na ścianie. Dawniej lano ołów (szczególnie 
ceniony był ten ze starych okiennic kościel-
nych), lecz wosk jest znacznie bardziej wy-
godny w użyciu. Ołów symbolizował trwały 
związek, nierozerwalne połączenie. Wosk był 
kiedyś bardziej cenny niż teraz. Pochodził 
przecież od pszczół, świętych stworzeń,  
a świece lane z wosku uświetniały kościelne  
i rodzinne uroczystości. 

Od kilkunastu lat w naszym kraju wzrasta 
popularność wróżenia podczas spotkań an-
drzejkowych. Zabawy andrzejkowe z wróż-
bami organizowane są z wielkim rozmachem  
w szkołach. Niektóre placówki oświatowe 
zapraszają nawet do udziału w organizowa-
nych przez siebie imprezach profesjonalne 
wróżki... Niestety, to nie jest tylko zabawa.  
O powadze problemu świadczą istniejące 
wszędzie szkoły, kształcące - i to bynajmniej 
nie w formie zabawy - zawodowych wróżbi-
tów i osoby praktykujące magię. Jeżeli upiera-
my się przy poglądzie, że wróżby andrzejko-
we są jedynie formą zabawy, pamiętajmy, że 
zabawa jest bardzo ważnym środkiem dydak-
tycznym stosowanym w nauczaniu zupełnie 
na poważnie. W wielu szkołach zorganizowa-
ne zostaną „zabawy andrzejkowe”. Tymcza-
sem bardzo niepokojące jest podobieństwo 
zabaw andrzejkowych do poważnego wróż-
biarstwa i dlatego zastanówmy się, czy nie 
lepiej byłoby, aby nasze dzieci i wnuki inaczej 
spędziły ten wieczór. Zgodnie z tradycją,  
w wieczór andrzejkowy Polacy będą pytać  
o miłość, która jest najgłębszym pragnieniem 
każdego ludzkiego serca. A Bóg, który jest 
Miłością mówi: „Nie znajdzie się pośród ciebie 
nikt, (...) kto by uprawiał wróżby, gusła, przepo-
wiednie i czary. (...) Obrzydliwy jest bowiem dla 
Pana każdy, kto to czyni” (Pwt 17,10-12). Gdy 
pojawi się pokusa pytania o przyszłość, przy-
pomnijmy sobie słowa Pana Jezusa: „Nie wa-
sza to rzecz znać czas i miejsce, kiedy się to 
stanie”.  

Pamiętaj! Gdy w czasie andrzejkowych 
wróżb otwierasz się na niewidzialny świat, 
może przyjść ten, o którym mówi św. Piotr: 
„Czuwajcie! przeciwnik wasz diabeł, jak lew 
ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni  
w wierze przeciwstawiajcie się jemu” (1P 5,8-9). 
Nie należy tego tematu lekceważyć. Tym 
bardziej, że wróżbiarstwo to teraz prężnie 

„andrzejkowych” formę za-
bawy, musimy zdawać sobie 
sprawę z faktu, że zabawa 
jest bardzo ważnym środ-

kiem dydaktycznym stosowanym w naucza-
niu. Tak więc, osoby odpowiedzialne za 
wychowanie młodego pokolenia winne 
zastanowić się, jakie konsekwencje  
w kształtowaniu wartości i postaw dzie-
ci i młodzieży mogą pociągnąć za sobą 
d o t y c h c z a s o w e  z w y c z a j e 
„andrzejkowe”. Czasy zmieniły się i to, 
co kiedyś było śmieszne, traktowane 
jest poważnie. Różne formy wróżbiar-
stwa na czele z astrologią stały się ryn-
kiem usług. Niepokojące podobieństwo 
praktykowanych w dotychczasowej formie 
zabaw andrzejkowych do prawdziwego 
wróżbiarstwa przypomina o ostrzeżeniu św. 
Pawła: „Unikajcie wszystkiego, co ma choćby 
pozór zła” (1Tes 5, 22). Dlatego należałoby 
szukać innych form zabawy dla uczczenia św. 
Andrzeja Apostoła. 

Jeszcze kilka słów o dzieciach z Fatimy. 
Podczas karnawału w 1918 r. - kilka miesię-

cy po zakończeniu objawień - starym, przyję-
tym zwyczajem zbierano się na zabawy i roz-
rywki. Dzieci poniżej 14 lat miały swoją ucztę 
w innym domu. Przyszły różne dziewczęta, 
nawet razem z rodzicami, aby zaprosić Łucję 
do przygotowywania święta dla dzieci. Łucja 
początkowo odmówiła, ale ostatecznie pod 
wpływem namowy zgodziła się. Pozornie 
uradowana, ale z wyrzutami sumienia w głębi 
duszy poszła do Franciszka i Hiacynty i opo-
wiedziała im, co zaszło. Rzeczywiście, usta-
wicznie proszono ją, aby się z nimi bawiła, bo 
bez niej nie wyobrażały sobie zabawy. Jakże 
więc mogła nagle wszystkie zawieść i jak im 
wytłumaczyć, że z takimi zabawami czas 
skończyć? Bóg tak natchnął Franciszka: „Nie 
wiesz, co masz zrobić? Wszyscy ludzie wiedzą, 
że ukazała ci się Matka Boża. Dlaczego nie 
powiesz, że obiecałaś Jej, że więcej nie będziesz 
chodzić na zabawy i że dlatego nie przyjdziesz”. 
Przyjęła ten pomysł, a ponieważ raz zdecydo-
wała, nikt już nie myślał o organizowaniu po-
dobnych zabaw. Było to błogosławieństwem 
Bożym. Koleżanki, które ją przedtem odwie-
dzały dla zabawy, teraz przychodziły w nie-
dzielę, aby z nimi szła do Cova da Iria odmó-
wić różaniec. W oczach Franciszka nawet 
rzeczy dozwolone, bladły w stosunku do 
możliwości jednoczenia się z Bogiem, a co 
dopiero powiedzieć o naszym współczesnym 
zachowaniu i powrocie do neopogaństwa  
z wróżbami, przesądami. Z przykładu Łucji 
widać, że jasne zajęcie stanowiska przyczyniło 
się do rozwoju większego dobra: zamiast 
dozwolonych zabaw dzieci modliły się na 
różańcu. Prośmy Ducha Świętego o mądrość 
i rozeznanie, że stawszy się chrześcijaninem 
jestem innym człowiekiem. Trzeba to sobie 
uświadomić i żyć łaską chrztu świętego jako 
dzieci Boże na co dzień, a wtedy wszystkie 
naleciałości pogaństwa będą demaskowane  
z łatwością. 

Opracowała Krystyna Witek  
 

Źródło: http://www.opoka.org.pl/varia/sekty/
zabawy_we_wrozby.html 
http://krolowa-pokoju.com.pl/newage/
nie_bedziesz_mial/andrzejki.pdf 
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- odmówienie różańca w kościele,  
w rodzinie, we wspólnocie zakonnej 
(należy odmówić przynajmniej jedną 
część w sposób ciągły, z modlitwą ustną 
należy połączyć pobożne rozważanie 
tajemnic; w publicznym odmawianiu 
tajemnice powinny być zapowiadane 
zgodnie z zatwierdzoną miejscową 
praktyką, w odmawianiu prywatnym 
wystarczy, że wierny łączy z modlitwą 
ustną rozważanie tajemnic), 

- czytanie Pisma św. z szacunkiem 
należnym Słowu Bożemu, przynajmniej 
przez pół godziny,  

- pobożne odprawienie Drogi Krzyżo-
wej (przed stacjami prawnie erygowa-
nymi, połączone z rozważaniem Męki  
i Śmierci Chrystusa i przechodzeniem 
od stacji do stacji; w publicznym odpra-
wianiu wystarczy przechodzenie prowa-
dzącego),  

- odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. 
w czasie nabożeństwa Wigilii Paschalnej 
lub w rocznicę swego chrztu. 

 

Odpust cząstkowy można uzy-
skać m.in. poprzez:  

 

- odmówienie jednej z powszechnie 
znanych modlitw: Aktu Wiary, Nadziei, 

Trwa listopad – miesiąc szczególnie 
poświęcony modlitwie za zmarłych. 
Pamiętajmy jednak, że dusze cierpiące 
w czyśćcu stale potrzebują naszej po-
mocy. Jedną z najskuteczniejszych jej 
form są odpusty. Przypomnijmy, że od-
pust zupełny możemy uzyskać jeden raz 
w ciągu dnia, jeżeli spełnimy uczynek 
obdarzony odpustem, wypełnimy trzy 
podstawowe warunki (stan łaski uświę-
cającej, Komunia św., modlitwa w inten-
cjach papieskich) oraz – co najtrudniej-
sze – całkowicie wykluczymy przywiąza-
nie do jakiegokolwiek grzechu. Jeśli ten 
ostatni warunek nie będzie wypełniony 
do końca albo nie spełnimy warunków 
podstawowych, wówczas odpust będzie 
cząstkowy. Możemy go uzyskać dowol-
ną liczbę razy w ciągu dnia, a jego miarą 
jest wysiłek i gorliwość, z jaką wykonu-
jemy uczynek obdarzony odpustem. 

 

Niektóre z uczynków obdarzo-
nych odpustem zupełnym: 

 

- adoracja Najświętszego Sakramentu 
przynajmniej przez pół godziny,  

- udział w ćwiczeniach duchowych 
(np. rekolekcjach) trwających przynajm-
niej przez trzy dni,  

Miłości, Żalu, Wierzę w Boga, Anioł Pań-
ski, Aniele Boży, Pod Twoją obronę, Wiecz-
ny odpoczynek, Witaj Królowo, Matko 
Miłosierdzia, litanii przeznaczonej do 
publicznego odmawiania (np. do Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, Loretań-
skiej, do św. Józefa), Magnificat, 

- akt komunii duchowej, wzbudzony 
przy pomocy jakiejkolwiek pobożnej 
formuły, 

- pobożne uczynienie znaku krzyża,  
z wypowiedzeniem słów: W Imię Ojca,  
i Syna, i Ducha Świętego. Amen, 

- udział w nauczaniu lub uczeniu się 
nauki chrześcijańskiej, 

-  słuchanie kazania.  
Korzystajmy więc z daru odpustów, 

jaki Bóg nam daje poprzez Kościół  
i pamiętajmy o tych duszach, które nie 
mogą już sobie pomóc w żaden sposób. 
One oczekują naszej modlitwy i ofiary, 
a my pomagając im łatwiej uzyskamy  
w chwili śmierci łaskę odpustu zupełne-
go dla siebie.  

 

Opracowała Magdalena Kubiak 
 

Więcej o odpustach przeczytać można  
w posoborowych dokumentach Kościoła,  
a także w książkach (m.in. „Nasza  
pomoc duszom czyśćcowym” Wydawnic-
twa M) oraz w Internecie (np. 
www.opoka.org.pl/slownik/odpust.html) 

By pomóc duszom w czyśćcu… 

Krucjaty jest Stowarzyszenie Obrony 
Tradycji i Własności (TFP). Jedną z in-
tencji jest obrona życia nienarodzonych 
oraz osób zagrożonych eutanazją.  

W ostatnim czasie organizacje bronią-
ce życia m.in. Children of God for Life – 
Dzieci Boga dla Życia wzywają do kon-
sumpcyjnego bojkotu produktów Pepsi-
Co. Okazało się, ze ta Spółka współpra-
cuje z firmą Senomyx, która używa ko-
mórek abortowanych dzieci do testów  
i produkcji substancji wzmacniających 
smak. Ma ona w swojej ofercie 800 tys. 
sztucznych aromatów, oraz barwniki. 
Amerykańscy obrońcy życia odkryli, że 
część z nich wytwarzana jest z użyciem 
linii nerkowych komórek zabitych pło-
dów. Firma PepsiCo tłumaczy się, że jej 
współpraca z biotechnologiczną firmą 
jest bardzo ograniczona. Senomyx ma 
stworzyć recepturę, która pozwoli 
zmniejszyć zawartość cukru w napojach 
PepsiCo. W pierwszej kolejności obroń-
cy życia apelują do różnych firm  
o wstrzymanie się od tego typu praktyk. 
Argumentują, że producent aromatów 

Jesteśmy świadkami brutalnej wojny 
cywilizacyjnej. I nie chodzi tu np. o kon-
flikt kapitalizmu z komunizmem, czy 
zachodu z islamem. Walka toczy się 
między cywilizacją życia i cywilizacją 
śmierci. 

Jan Paweł II w Evangelium Vitae pisał: 
„Stoimy wobec nadludzkiego, drama-
tycznego zmagania między złem i do-
brem, między śmiercią i życiem, między 
kulturą śmierci i kulturą życia. Jesteśmy 
nie tylko świadkami, ale nieuchronnie 
zostajemy wciągnięci w tę walkę: wszy-
scy w niej uczestniczymy i stąd nie mo-
żemy uchylić się od obowiązku bezwa-
runkowego opowiedzenia się po której 
stronie jesteśmy…” 

Front wojny między życiem i śmiercią 
przebiega na wielu płaszczyznach. Doty-
czy życia społeczno-politycznego, ro-
dzinnego, osobistych decyzji życiowych  
i postaw wewnętrznych poszczególnych 
osób. Trzeba rozpoznać przejawy wojny 
na każdym z tych poziomów. Na każ-
dym trzeba się opowiedzieć po odpo-
wiedniej stronie.  

Walka cywilizacji śmierci z cywilizacją 
życia trwa na całym świecie. Ameryka-
nie widząc ogromne zagrożenia i ataki 
na rodzinę uciekają się do sprawdzo-
nych już sposobów dzięki którym Pan 
Bóg uratował proszących. I tak, 15 paź-
dziernika tego roku zorganizowali  
w 7000 miejsc publicznych Krucjatę 
Różańcową. Głównym organizatorem 

Komórki abortowanych dzieci by poprawić smak Pepsi-Coli?! 
może je wytworzyć i testować bez 
udziału linii komórek ludzkich. Wystar-
czą do tego komórki pochodzące od 
zwierząt. Drugim podjętym krokiem jest 
wezwanie do konsumenckiego bojkotu 
produktów PepsiCo . W Stanach Zjed-
noczonych tego typu praktyki są potęż-
ną bronią wymierzoną w postępujących 
niemoralnie producentów.  

Życie jest bezcennym darem Boga. 
Jesteśmy wezwani, aby budować wokół 
siebie cywilizację życia, czyli kulturę peł-
ną wdzięczności za ten dar. Najpierw 
każdy z nas osobiście musi mieć tego 
świadomość przeżywając swoje życie. 
Wtedy będziemy mogli zaprowadzić 
nowy, Boży porządek w naszych rodzi-
nach. A następnie, będziemy zdolni od-
ważnie występować w obronie życia na 
polu społecznym. Jako katolicy mamy 
prawo i obowiązek wpływać na kulturę, 
w której przyszło nam żyć. Ona rów-
nież jest nam zadana, gdyż jak czytamy 
„Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił 
go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i do-
glądał” (Rdz 2,15). Ten nakaz jest wciąż 
aktualny w zmieniających się okoliczno-
ściach historii. 

Amerykańscy obrońcy życia rozpoczę-
li już bojkot. Dołączyły do nich organiza-
cje z Australii, Hiszpanii, Niemiec, Irlan-
dii, Polski i Wielkiej Brytanii. 

 

Opracowała s. Honorata Klimowicz 
 

Źródło: www.fronda.pl 



Najbardziej narażone są dzieci i nastolat-
ki, ponieważ fale elektromagnetyczne ła-
twiej przenikają przez młode tkanki. Spe-
cjaliści podkreślają szczególne ryzyko za-
chorowania dzieci na nowotwory. Mogą 
zaatakować mózg, ucho lub oko, a choro-
ba może się ujawnić dopiero po wielu la-
tach. 

Wiadomo, że techniki nie da się zatrzy-
mać, ale możemy zminimalizować szkodli-
wy wpływ promieniowania na nasz orga-
nizm. Dlatego korzystajmy z telefonu  
z rozwagą i rozsądnie stosując podstawo-
we zasady bezpieczeństwa: 
 używaj komórki tylko wtedy, kiedy jest 

to absolutnie niezbędne; skróć rozmowy 
do minimum, 
 korzystaj ze słuchawek lub z zestawu 

głośno mówiącego i trzymaj telefon w od-
ległości co najmniej 20-30 cm od siebie, 
 nie noś telefonu bezpośrednio przy 

sobie, 
 osoby poniżej 15 roku życia wcale nie 

powinny używać komórek, ponieważ nadal 
rosną, 
 nie należy zachęcać do korzystania  

z komórek osób starszych i wszystkich 
innych o osłabionych funkcjach życiowych, 
gdyż promieniowanie może pogłębić osła-
bienie, 
 kobiety w ciąży nie powinny używać 

komórek, ponieważ promieniowanie mi-

Telefon komórkowy stał się już tak po-
pularny, że używa go większość ludzi. To-
warzyszy nam na co dzień, a niektórzy 
spędzają na rozmowach całe godziny.  

Nie dziwi też nikogo obraz 5- czy  
6-letniego dziecka z ,,komórką’’, biegające-
go po podwórku, na placu zabaw, czy  
w szkole. Społeczeństwo stało się uzależ-
nione od tego tworu współczesnej techni-
ki. Pora zadać sobie pytanie, jaki wpływ ma 
używanie telefonów na nasze zdrowie? 

Śledząc najnowsze opinie, muszę przeka-
zać niestety smutne w temacie wieści. 
Twój najbliższy przyjaciel - telefon komór-
kowy - to cichy i cierpliwy zabójca. To 
stwierdzenie światowej sławy neurochirur-
ga dr. Vini Khurana, który dowodzi, że  
w ciągu najbliższych lat komórki zaczną 
zbierać swe śmiertelne żniwo. 

W przyszłości możemy być świad-
kami epidemii raka mózgu. Do tak 
przerażających wniosków dochodzą 
eksperci z całego świata. Tragiczne 
konsekwencje zdrowotne olbrzymiej po-
pularności telefonii komórkowej mogą być 
w przyszłości podobnie masowe jak nega-
tywne efekty palenia tytoniu. Lekarze udo-
wadniają również, że długie rozmowy po-
wodują zawroty głowy, wzrost ciśnienia, 
osłabiają pamięć i powodują zmienne reak-
cje. Promieniowanie telefonu ma też 
wpływ na nasze DNA i morfologię krwi. 

krofalowe jest łatwo absorbowa-
ne przez płyn owodniowy,  
w którym rozwija się dziecko  
w łonie matki, 
 używaj komórki wyłącznie  

w warunkach najlepszego odbio-
ru. Nie korzystaj z komórki w ograniczo-
nych pomieszczeniach takich, jak winda, 
podziemie, metro, wagon. W tych miej-
scach siła sygnału zarówno wysyłanego, jak 
i otrzymywanego jest znacznie większa, 
tym samym promieniowanie jest dużo 
bardziej intensywne, 
 nie używaj komórki w czasie jazdy sa-

mochodem, autobusem, pociągiem itp., 
gdyż w tej sytuacji antena komórki cały 
czas skanuje w poszukiwaniu nadajnika, 
używając maksymalnej siły sygnału i pro-
mieniowanie zarówno przychodzące jak  
i wychodzące ulega nasileniu, 
 nie trzymaj włączonej komórki przy 

łóżku, ponieważ nawet kiedy nie jest uży-
wana, pozostaje w kontakcie z najbliższym 
masztem telefonii komórkowej i emituje 
promieniowanie w regularnych odstępach. 
 nie używaj telefonu podczas burzy, 
 telefonuj najwięcej jak tylko mo-

żesz używając linii przewodowych. 
 

Opracowała Alicja Kluska 
 

Źródło: Fragmenty z artykułu: „Naukowcy 
ostrzegają: telefony komórkowe są groźne dla 
zdrowia!” - ,,Świat nauki’’; oraz z materiałów 
prasowych opublikowanych przez dr. Zbignie-
wa Hałata, epidemiologa 
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Poznajemy Ojca Kolbego 
Odcinek 9  „Granica” 

powiedzieli tamci. Juliusz przedstawił gospodarzowi całą spra-
wę. – No dobrze, jeśli dacie trzy ruble, to was przewiozę za 
jakie dwie godziny, bo na razie siano jeszcze wilgotne. – Zgoda. 
Tymczasem trochę odpoczniemy i pomożemy przy ładowaniu 
siana – powiedział Juliusz. 

Około dwunastej wóz był załadowany. Kolbowie, ukryci we 
wgłębieniu w środkowej części wozu i z głowami pokrytymi 
cienką warstwą łaskotającego ich karki siana, z trudem chwytali 
powietrze. 

Gospodarz z synem siedli na samym przodzie i konie ruszyły 
z miejsca. Na granicy pobieżna inspekcja wozu wypadła po-
myślnie, więc pojechali dalej. Chłopców, którzy dotąd musieli 
siedzieć cicho w swojej kryjówce, rozpierała radość, że tak 
szczęśliwie i po bohatersku przedostali się przez granicę. Po 
załadowaniu siana odpoczęli nieco w chacie. Gospodyni posta-
wiła przed nimi garnek zsiadłego mleka i miskę gorących, obfi-
cie okraszonych ziemniaków. Po obiedzie Kolbowie ruszyli  
w dalszą drogę. Nic się dokoła nie zmieniło. Ten sam las, gęsty, 
zielony z podszyciem paproci i krzaków malinowych, ta sama 
ziemia polska, a jednak nie groziło im już spotkanie z żandar-
mami rosyjskimi. Poczuli się wolni, bezpieczni. Przygodną furą 
dojechali do najbliższej stacji. Chłopców wszystko teraz śmie-
szyło. Wysokie czapki na głowach kolejarzy i jakaś inna mowa. 
– Gdzie mój ćwikier – mówiła starsza pani, która wsiadła do 
ich przedziału, a chłopak sprzedający bułki powiedział Mundzio-
wi: - Całuję rączki. Franek trącał Mundzia co chwilę i prze-
drzeźniał po cichu: - Całuję rączki, może precelka? Padam do 
nóżek, panie dobrodzieju… Potem obaj zaczęli się sennie ki-
wać, gdyż byli bardzo zmęczeni i tak wkrótce trzęsącym się, 
brudnym pociągiem dojechali do Krakowa. (cdn.) 

 

Maria Kączkowska 

Matka pogodziła się z wolą Bożą i przygotowała chłopcom 
skromną wyprawkę. Przynieśli dobre cenzurki i zaczęli się że-
gnać. Odwiedzili dziadków w Rozomyślu i Zduńskiej Woli, 
ciotki i znajomych. – Daj mi coś na pamiątkę – poprosił Mun-
dek przyjaciela. – O, chętnie. Masz lornetkę – odrzekł wzru-
szony kolega. – Bóg zapłać – powiedział Mundzio i uściskali się. 
Niebawem nadszedł czas wyjazdu. Chłopcy spakowali małe 
tłumoczki i chodzili koło nich przejęci ważnością chwili. 
Wreszcie pojechali. Matka została z Józiem. Długo klęczała 
przy ołtarzyku i odmawiała za nich różaniec. 

Juliusz Kolbe wraz z synami, korzystając z różnych środków 
lokomocji, dotarł w okolice Miechowa. Chłopcy byli podniece-
ni wrażeniami podróży, ale jednocześnie zdawali sobie sprawę 
ze zmian, jakim miało ulec ich dotychczasowe życie. Była noc. 
Ojciec podesłał im koc i przespali się na twardej ławce, a ran-
kiem wyruszyli w stronę granicy rosyjsko – austriackiej. Okoli-
ca była prześliczna: ogromne lasy, stare kościółki na wzgórzach 
i wsie rozrzucone u ich stóp. Chłopcy byli zmęczeni i wlekli 
nogi za sobą. Na szczęście spotkali gospodarza, który jechał 
furą. Juliusz Kolbe wdał się z nim w rozmowę i podjechali ka-
wałek drogi. Od słowa do słowa dowiedzieli się, że granica jest 
już niedaleko i że jeden z gospodarzy, który mieszka po tamtej 
stronie, ma tu kawał łąki w pasie granicznym i że właśnie ma 
on zwozić siano, więc mógłby ich łatwo przewieźć. – Zresztą 
podjedziemy nieco dalej, to was mu przedstawię – zapropono-
wał woźnica, poganiając konie batem. – Będziemy panu bardzo 
wdzięczni za tę przysługę – powiedział uradowany Juliusz. 
Wkrótce byli już na miejscu. Gospodarz, z którym pragnęli się 
spotkać, był zajęty wraz z synami suszeniem siana, podczas gdy 
jego konie skubały kępki pozostałej gdzieniegdzie trawy.  
– Szczęść Boże! – pozdrowili pracujących. – Bóg zapłać! – od-

Uwaga! Cichy zabójca... Telefon komórkowy! 



20 listopada 2011 o 17:00, dla Ciebie i Twojego współ-
małżonka - niezależnie od liczby przeżytych wiosen, lat 
stażu małżeńskiego i ilości wspólnych radości i trosk. 
Wybierz miejsce Waszej randki w całej Polsce i kup 
bilet na stronie  
rezerwacja.randkamalzenska.pl 

1. Dziś przed świątyniami zbierane są ofiary do puszek, z przeznaczeniem na Kościoły będące w potrzebie, 
szczególnie w krajach gdzie chrześcijanie są prześladowani aż do przelania krwi. 

2. Parafia Matki Bożej Miłosierdzia w Janiszewicach, przeżywa dziś uroczystość odpustową. Uroczysta suma 
odpustowa będzie sprawowana o godz. 11.00. 

3. Jutro, 14 listopada o godz. 19.00, zapraszamy katechetów pracujących w naszej parafii, na przedadwentowe spotkanie. 
Obecność obowiązkowa. 

4. W przyszłą niedzielę zapraszamy dzieci z klas I i II szkoły podstawowej wraz z rodzicami, na katechezę w ramach  
przygotowania do Pierwszej Spowiedzi i Komunii świętej, po mszy świętej sprawowanej o godz. 12.00. Natomiast 
Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza w przyszłą niedzielę na spotkanie modlitewno-formacyjne o godz. 16.00. 

5. W przyszłą niedzielę również będziemy gościć ks. Andrzeja Jaworskiego, proboszcza parafii św. Pawła w Zduńskiej 
Woli. Ks. Andrzej wygłosi kazania i będzie zbierał przed Bazyliką ofiary na budowę nowego zduńskowolskiego 
kościoła. 

6. Trwa już akcja roznoszenia opłatka wigilijnego do domów. Opłatek przynoszą przedstawiciele naszej pa-
rafii ze specjalnymi zaświadczeniami. Ofiary składane przy tej okazji, przeznaczone są na utrzymanie 
Ośrodka Pamięci świętego Maksymiliana. Bardzo prosimy o życzliwe przyjęcie osób roznoszących poświęcony 
opłatek na stół wigilijny. 

7. Trwają prace przy porządkowaniu a teraz także katalogowaniu miejsc pochówku, na naszym cmentarzu parafialnym. 
W związku z tym informujemy, że są przygotowane kolejne wolne miejsca dla nowego pochówku zmar-
łych. Jednocześnie przypominamy, że po upływie 20 lat od ostatniego pochówku w danym miejscu, zgodnie z obowią-
zującym w Polsce prawem, należy odnowić dzierżawę na kolejne 20 lat. Wszelkie formalności z przedłużeniem 
dzierżawy oraz z wydzierżawieniem nowych miejsc, można dopełnić w kancelarii cmentarza, przy kancelarii parafialnej. 

8. Dbając o miejsce pochówku zmarłych pamiętajmy o modlitwie w ich intencji, która jest jedynym wartościowym dla 
nich darem. Wciąż można zamawiać wypominki za zmarłych, pamiętajmy także o niezastąpionej w swojej wartości 
ofierze mszy świętej, zamawianej imiennie w ich intencji, szczególnie z racji rocznic śmierci, urodzin, imienin. 
Kościół w każdej mszy świętej modli się za wszystkich zmarłych, ale zamawiając intencję mszy świętej, prosimy Boga, 
aby owoce tej sprawowanej ofiary eucharystycznej otrzymał zmarły przez nas Bogu przedstawiany. Każdy z kapłanów, 
nawet stając wraz z innymi kapłanami przy ołtarzu, składa osobno ofiarę przed Bogiem, przedstawiając jemu konkret-
nie powierzonych zmarłych. 

9. Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego a szczególnie teksty o tym jak wypełnić pustkę po śmierci współmałżonka 
oraz nowego Głosu Maksymilianowego. Polecamy także Gościa Niedzielnego. 

10. W minionym tygodniu doczesną pielgrzymkę zakończyli: śp. Teresa Wiśniewska, Magdalena Pokorska. Rodzinom  
i przyjaciołom zmarłych wyrażamy nasze współczucie. Polecajmy naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. 
Wieczny odpoczynek…  

11. Bóg złożył w nas niezwykłe dary i talenty. Wszystkim parafianom i gościom, życzymy, aby naśladowanie Chrystusa, 
stało się źródłem mądrości i mocą w rozwijaniu darów Boga. Szczęść Boże. 

Przygotował ks. dr Dariusz Kaliński - proboszcz 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

Niedziela, 13 listopada 2011 roku 

2 grudnia 2011r. Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza 
na pielgrzymkę do grobu błogosławionego o. Rafała 
Chylińskiego do Łodzi - Łagiewnik. W tym dniu przypada 
jego liturgiczne wspomnienie, jest patronem Regionu 
Łódzkiego FZŚ. Zapisy u brata Stanisława Mewalda.  

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 

UWAGA! 
Nadal zbieramy plastikowe nakrętki oraz zużyte tusze i tone-
ry. Można je zostawiać w skrzyni ustawionej w środkowej 
kruchcie kościoła. Jednocześnie bardzo dziękujemy za wszyst-
kie już przyniesione.  
Pamiętajmy - tak niewiele nas to kosztuje, a pomagamy  
w ratowaniu ludzkiego zdrowia, a nawet życia! 
Wszystkich, którzy jeszcze o akcji nie słyszeli, zachęcamy do 
zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na plakatach. 
Można także przynosić nieprzeterminowane leki, które będą 
przekazane potrzebującym. 

www.randkamalzenska.pl 

Podczas jakiejś konferencji prasowej spytano arcybiskupa 
Palermo, monsignore Pappalarda, czy modli się za 
rządzących. 
- Nie - odparł sucho - spoglądam na rządzących i modlę 
się za kraj. 


