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1 listopada. 
Uroczystość Wszystkich 

Świętych 

Uroczystość Wszystkich Świętych, tak jak 
kaŜda uroczystość w Kościele, ma 
charakter bardzo radosny. Wspominamy 
wszystkich tych, którzy wypełniając w 
swoim Ŝyciu BoŜą wolę, osiągnęli wieczne 
szczęście przebywania z Bogiem w niebie. 
Kościół wspomina nie tylko oficjalnie 
uznanych świętych, czyli tych 
beatyfikowanych i kanonizowanych, ale 
takŜe wszystkich wiernych zmarłych, 
którzy osiągnęli zbawienie i przebywają w 
niebie. Widzi w nich swoich orędowników 
u Boga i przykłady do naśladowania. 
Wstawiennictwa Wszystkich Świętych 
wzywa się w szczególnie waŜnych 
wydarzeniach Ŝycia Kościoła. Śpiewa się 

wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, 
która naleŜy do najstarszych litanijnych 
modlitw Kościoła.  

Za poboŜne odwiedzenie cmentarza w 
dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną 
modlitwę za zmarłych moŜna uzyskać 
odpust zupełny. Odpust ten moŜna 
ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 
1) Brak jakiegokolwiek przywiązania 

do grzechu, nawet powszedniego 
jeŜeli jest brak całkowitej 
dyspozycji - zyskuje się  

odpust cząstkowy; 
2) Stan łaski uświęcającej - 

brak nieodpuszczonego grzechu 
cięŜkiego lub spowiedź 

sakramentalna; 
3)  Przyjęcie Komunii świętej; 
4)  Odmówienie modlitwy 

(np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś 
Maryjo") w intencjach Ojca 

Świętego - nie w intencji samego 
papieŜa, ale objąć te intencje, w 

których papieŜ modli sie  
kaŜdego dnia). 

 
 
Podsumowanie działalności Parafialnej Rady Duszpasterskiej w 2010r.  
 
W skład Rady Duszpasterskiej naszej 
Parafii wchodzą osoby świeckie, w tym 
równieŜ przedstawiciele ruchów i 
rzeczywistości działających na terenie 
Parafii, katecheci uczący religii w naszych 

szkołach oraz księŜa pracujący w naszej 
Parafii. 
Rada Duszpasterska stanowi wsparcie dla 
księdza Proboszcza w zakresie róŜnych 
inicjatyw oraz potrzeb duszpasterskich 
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Parafii. Spotkania Rady odbywają się z 
reguły raz w miesiącu, albo w razie 
potrzeby np. przed waŜnymi świętami 
liturgicznymi. 
Nowa Rada została powołana w grudniu 
2009 roku i ma juŜ za sobą prawie rok 
działalności.  
Jedną z pierwszych inicjatyw Rady było 
zorganizowanie Drogi KrzyŜowej ulicami 
naszego osiedla, która odbyła się 
26.03.2010 r. Poszczególne stacje zostały 
przygotowane przez przedstawicieli 
ruchów z naszej Parafii, Ministrantów, 
Bielanki, kandydatów do bierzmowania 
oraz ich Animatorów oraz przez innych 
Parafian. Ks. Proboszcz wraz z Radą mają 
nadzieję, Ŝe Droga KrzyŜowa dla 
wszystkich mieszkańców naszej Parafii 
stanie stałym punktem w kalendarzu 
wydarzeń duszpasterskich. Liczymy w tym 
zakresie na pomoc Parafian. W okresie 
Wielkiego Postu miały miejsce równieŜ 
uroczyste Nieszpory połączone z 
wyznaniem wiary (reditio symboli) 
członków pierwszej wspólnoty Drogi 
Neokatechumenalnej. Cykl tych spotkań 
miał swój finał podczas Procesji z palmami 
w Niedzielę Palmową. 
Podczas marcowego spotkania Rady 
zostały omówione i rozdzielone obowiązki 
dotyczące przygotowania Triduum 
Paschalnego. Konieczne było: 
przygotowanie „ciemnicy” oraz Grobu 
Pańskiego, organizacja całodziennej 
adoracji przez Bielanki i Ministrantów, 
przygotowanie Liturgii Wielkiego 
Czwartku oraz Wielkiego Piątku, jak 
równieŜ Liturgii Paschalnej, która w tym 
roku była bogatsza w Słowo BoŜe i znaki. 
Liturgia Nocy Paschalnej została 
przygotowana wspólnie przez Ruch 
Światło-śycie oraz Neokatechumenat przy 
ścisłej współpracy z księŜmi z naszej 
Parafii. 
Kolejną inicjatywą podjętą przez Radę 
było przygotowanie zakończenia Roku 
Kapłańskiego. 23 czerwca o godz.18.00 
została odprawiona uroczysta Msza św. z 
udziałem zaproszonych kapłanów, 

pochodzących z parafii w Radzyniu 
Podlaskim. Liturgii przewodniczył  
i wygłosił homilię Metropolita diecezji 
szczecińsko - kamieńskiej ks. Arcybiskup 
Andrzej Dzięga. Dzieci z naszej parafii 
wręczyły wszystkim obecnym na 
uroczystości kapłanom białe róŜe. 
Miesiąc czerwiec to równieŜ podjęcie 
przez Radę kwestii organizacji procesji 
BoŜego Ciała - zapewnienie 
bezpieczeństwa jej uczestnikom, 
postawienie i przystrojenie poszczególnych 
„ołtarzy” oraz przygotowanie modlitw 
wiernych przy „ołtarzach”. W tym roku 
procesja przeszła starą trasą: 
Chrościckiego, Łuki Małe, Promienista 
oraz Urszuli, jednak Rada wnioskowała, 
aby w roku 2011 została przeprowadzona 
innymi ulicami. 

 Podczas pierwszego powakacyjnego 
 spotkania Rady we wrześniu Ks. 
 Proboszcz poprosił, Ŝeby grupy parafialne 
 w szerszym niŜ dotąd zakresie włączyły się 
 w liturgię Mszy Świętej, w szczególności 
 przez udział w czytaniu i procesji z darami 
 zarówno w dni świąteczne jak i w dni 
 powszednie. Tym samym uzgodniono, Ŝe 
 starania w tym kierunku w pierwszej 
 kolejności wspólnoty podejmą podczas 
 Mszy Świętej w niedziele:  
� Rodziny Nazaretańskie w I niedzielę 

 miesiąca, 
� Kościół Domowy w ostatnią niedzielę 

 miesiąca oraz  
� Neokatechumenat w II lub III niedzielę 

 miesiąca podczas sumy o 12:30;  
� Kółka śywego RóŜańca o 18:00; 
� Ruch Światło-śycie o 9.30;  
� Wspólnota Krwi Chrystusa podczas 

Mszy Świętych odprawianych w 
      jej intencji. 
Oprócz powyŜszych inicjatyw Rada 
Duszpasterska na kaŜdym ze spotkań 
omawia wiele innych bieŜących spraw 
związanych z funkcjonowaniem Parafii, 
wspomagając tym samym pracę 
duszpasterską księŜy naszej parafii. 
 
Przygotowała: Elwira Zwolińska 
- członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej
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Ogłoszenia archidiecezjalne 
Biskupi wzywają do modlitwy o uchwalenie ustawy w sprawie in vitro zgodnej z 
Dekalogiem 

Warszawa, dnia 27 października 2010 r. 
Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wzywający do modlitwy o zgodne 
z prawem BoŜym uchwały w sprawie in vitro 
W związku z rozpoczęciem prac parlamentarnych nad projektami ustaw bioetycznych, 
dotyczących między innymi zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, Prezydium Konferencji 
Episkopatu Polski, w duchu nauczania Kościoła, zwraca się z apelem do wszystkich 
wierzących w Polsce o gorliwą modlitwę, aby parlamentarzyści i politycy w sprawach 
dotyczących moralności podejmowali uchwały zgodne z sumieniem uformowanym w świetle 
Dekalogu.  
W najbliŜszych dniach i tygodniach, kiedy trwać będą prace na posiedzeniach oraz w 
komisjach Sejmu i Senatu RP, prośmy Boga o łaskę Ducha Świętego dla sumień wszystkich 
parlamentarzystów i o odwagę dla nich, aby przyjęli najlepsze, zgodne z uniwersalnym 
prawem do Ŝycia rozwiązania prawne, gwarantujące "godność osoby ludzkiej, wezwanej do 
realizacji powołania BoŜego w darze miłości i w darze Ŝycia" (Dignitas personae 12). Niech 
Duch Święty - Światło sumień - uwraŜliwi parlamentarzystów na wartość kaŜdego poczętego 
Ŝycia, takŜe tego, które w procedurze in vitro jest niszczone i selekcjonowane w sposób 
zamierzony. 
Prosimy, aby w czasie Mszy Świętych i naboŜeństw róŜańcowych, w parafiach, we 
wspólnotach i domach rodzinnych trwała modlitwa w powyŜszych intencjach. 
 
+ Józef Michalik   + Stanisław Gądecki    + Stanisław Budzik 
Metropolita Przemyski  Zastępca Przewodniczącego KEP  Sekretarz Generalny KEP 
Przewodniczący KEP 
 

 

Informacje z Ŝycia Parafii 

 
Katechezy dla dorosłych i młodzieŜy (od 12 r.Ŝ.)  

Bardzo serdecznie zapraszamy na katechezy, które w kaŜdy wtorek i 
piątek głoszone są przez osoby świeckie w obecności kapłana o g. 19.30. 

Spotkania odbywają się w kaplicy Łazarza. 

 
18 października 2010 w Katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie odbyła sie 
uroczystość  święceń diakonatu, których udzielił Nuncjusz Apostolski w Polsce Abp 
Celestino Migliore. Wśród przystępujących do święceń był nasz parafianin Krzysztof 
Liman – kleryk Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie. 
Nowego Diakona polecamy modlitwom Parafian. Na stronie internetowej 
www.swietateresa.pl w zakładce „Galeria” dostępne są zdjęcia z tej uroczystości. 
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Bierzmowanie 
W święto Naszej Patronki, 1 października, podczas mszy odpustowej o godz. 18.00, 
kardynał Józef Glemp udzielił Sakramentu Bierzmowania 25 osobom. 
Wszystkie kobiety, obecne na tej Mszy Św., otrzymały z okazji święta Parafii 
czerwone róŜe. 
W październiku rozpoczęła się kolejna edycja przygotowań do Sakramentu 
Bierzmowania. Cykl ten będzie trwał dwa lata. Zgłosiło się na niego 50 kandydatów. 
Przygotowanie prowadzone jest przez ks. Andrzeja Grochowskiego oraz 
Animatorów. Kandydatom Ŝyczymy wytrwałości i polecamy Ich modlitwom. 

_______________________________________________ 

 
 W  miesiącu październiku odeszli do Pana: 

śp. Krzysztof Waldemar Szczypniewski zm. 02.10;  
śp. Marta Sobczak zm. 02.10; 
śp.Jerzy Eugeniusz Ambroziak zm. 07.10;  
śp.Małgorzata Savinc zm. 12.10; 
śp.Maria Kalińska zm. 17.10;  
śp.Teresa RóŜa Skomorowska zm. 25.10; 
 

Dusze zmarłych Parafian polecamy modlitwie! 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci! 

___________________________________________________________________________ 
Pozostałe ogłoszenia parafialne 

 
1. Spotkanie Parafialnej Rady Ekonomicznej 15 listopada o godz.20.00; 
2. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej 24 listopada o godz. 19.30. 
3. W sobotę 27. listopada 2010 w godzinach 9.00-18.45 odbędzie się jednodniowy kurs 

przedmałŜeński (z obiadem). Spotkanie dla narzeczonych prowadzone będzie przez 
dwoje specjalistów: ks. dr Wiesława Błaszczaka oraz psychologa Panią mgr Renatę 
Komajdę-Wójcik. Zapisy prowadzone są w kancelarii parafialnej. Koszt kursu - 75 zł 
od osoby. 

4. Kolejne spotkanie dla kandydatów do bierzmowania 4. listopada o godz. 19.00; 
5. Przez cały miesiąc listopad moŜna zgłaszać swoich bliskich zmarłych na wypominki  

roczne i jednorazowe w kancelarii lub w zakrystii. 
6. Porządek mszy  świętych– dni powszednie: 7.00, 7.30, 8.00, 18.00; Niedziele: 7.30, 

9.30, 11.00, 12.30, 18.00; Spowiedź 20 minut przed kaŜdą mszą świętą. 
7. Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00-

11.00 oraz 16.00-18.00. W czwartek kancelaria będzie czynna od 18.00 do 19.30. 
 

 

 


