
 
 

1 

 
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

1 listopada 
 
 
"Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł  
nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń,  
ludów i języków, stojących przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe 
szaty, a w ręku ich palmy" (Ap 7,9). 
 
Uroczystość Wszystkich Świętych 
kojarzy nam się przede wszystkich z 
grobami naszych bliskich i przyjaciół, 
zniczami i wiązankami. Tymczasem 
dla całego Kościoła jest to dzień 
radosnego świętowania, w którym 
wspominamy wszystkich tych, którzy 
przeżyli swoje życie zgodnie z wolą 
Bożą a teraz doświadczają wiecznego 
szczęścia w Niebie, w bliskiej 
obecności Boga. Nie jest to dzień 
żałoby ani „święto zmarłych”.  
1 listopada Kościół wspomina nie tylko 
tych, którzy zostali oficjalnie uznani i 
wyniesieni na ołtarze ale także i tych, 
których nikt nie zna z imienia.  
Wspomnienie wszystkich świętych ma 
swoje źródło w kulcie męczenników, 
tych którzy swoją krwią potwierdzili 
wiarę w Jedynego Zbawiciela – Jezusa 
Chrystusa. Dzień ich śmierci 
świętowano jako dzień ich narodzin 
dla Nieba, sprawując przy ich grobach 
Eucharystię. Z czasem do imion 
męczenników zaczęto dokładać imiona 

innych osób, które w swoim życiu 
odznaczyły się szczególną świętością. 
W Uroczystość Wszystkich Świętych 
Kościół modli się jedną z najstarszych 
litanii – Litanią do Wszystkich 
Świętych, oddając Bogu chwałę za 
życie tych, którzy dzisiaj orędują za 
nami w Niebie. 
 
1 listopada to również dzień, w którym 
Kościół przypomina  nam o 
powszechnym powołaniu ludzi do 
świętości. Bez względu na to jakie 
szczególne powołanie każdy z nas 
otrzymał czy naszą sytuację życiową, 
naszym podstawowym i głównym 
powołaniem jest świętość.  Czy żyjesz 
w małżeństwie, czy jesteś kapłanem, 
czy jesteś samotny, bogaty czy biedny,  
Bóg ma dla Ciebie obietnicę zbawienia. 
Chrystus  bowiem umarł i 
zmartwychwstał za każdego 
człowieka.   
Świętości nie osiągniemy jednak 
własnymi siłami. Nikt sam się nie 
zbawi, nie poprawi, nie ulepszy. 
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Świętość jest możliwa dzięki łasce, 
której Bóg udziela wierzącemu. Dzięki 
Jego darom możliwe  jest w naszym 
życiu, w naszych codziennych 
zmaganiach, słabościach  i grzechach, 
osiągnąć świętość. Nie jest ona 
zarezerwowana dla herosów, teologów 
czy papieży.  
 
Dzisiaj, warto sobie zadać pewne 
pytania – czy chcę być święty, czy 
świętość ma dla mnie jakąkolwiek 
wartość, czy mam pragnienie 
świętości? Może przecież być tak, że w 
głębi serca gardzimy tym, co święte 
albo w ogóle tego nie rozumiemy. 
Może boimy się świętości, że  uczyni z 
nas ludzi niezdatnych do życia we 

współczesnym świecie, w którym liczy 
się posiadanie i siła? Nic bardziej 
błędnego. 
Nie bójmy się świętości.  
Chrystus powiedział do swoich 
uczniów – „Jam zwyciężył świat 
(J16,33)”. My chrześcijanie też 
zwyciężamy dzięki sile, która nie 
płynie z nas  samych, ale  jest darem, 
łaską. Duch Chrystusa 
Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego 
ma moc uczynić z nas ludzi 
miłosiernych, nie szukających swych 
korzyści i szczęśliwych. Prawdziwe 
szczęście jest dla nas przygotowane i 
tylko od nas zależy czy z tej oferty 
Boga będziemy chcieli skorzystać.  

 
Elwira Zwolińska 

______________________________________________________________   
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych  
– 2 listopada 
         
Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i  
jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny.  
Odpust ten można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące. 
 
Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 
· Brak jakiegokolwiek przywiązania do 
grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest 
brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się 
odpust cząstkowy); 
· Stan łaski uświęcającej (brak 
nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub 

spowiedź sakramentalna  
· Przyjęcie Komunii świętej; 
· Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" 
i "Zdrowaś Maryjo") w intencjach Ojca 
Świętego (nie w intencji samego papieża, 
ale należy objąć te intencje, w których 
modli się każdego dnia papież).

 

 
W  ostatnim miesiącu odeszli do Pana: 

+ Zenona Ławrynowicz, zm. 02.10.2011  
+ Regina Kordylewicz, zm. 04.10.2011  
+ Stefan Dzięgielewski, zm. 07.11.2011  
+ Gabriel Maciszewski, zm. 10.10.2011  

+ Jan Nowak, zm. 13.10.2011 
 

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

1. 1 listopada - W Dzień Wszystkich Świętych na naszym cmentarzu o godz. 11.30 
rozpoczniemy czytanie wypominek. O godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza św. w 
intencji zmarłych polecanych Bogu w wypominkach, oraz wszystkich spoczywających 
na parafialnym cmentarzu oraz zmarłych parafian. Uroczystość zakończy żałobna 
procesja; 

2. 2 listopada - Dzień Zaduszny o godz. 17.30, w naszej świątyni rozpoczniemy 
czytanie jednorazowych wypominek za zmarłych, a po Mszy św. w ich intencji 
będziemy modlić się różańcem; 

3. Przez cały listopad będzie jeszcze możliwość zgłaszania intencji wypominkowych za 
naszych zmarłych; 

4. Kurs dla narzeczonych planowany jest w dniach 5-6 listopada. Zapisy w kancelarii 
parafialnej; 

5. Osoby należące do Rady Duszpasterskiej zapraszamy na spotkanie, które odbędzie 
się 8 listopada o godz. 19.30 w kawiarence parafialnej; 

6. Podczas świętowania Dnia Niepodległości pamiętajmy o modlitwie za Polskę oraz za 
tych, którzy przelali krew w jej obronie. Msza św. w intencji Ojczyzny zostanie 
odprawiona 11 listopada, o godz. 18.00; 

7. Od kilku tygodni w sposób szczególny wpatrujemy się w postać Matki Bożej, obecnej 
pośród nas w znaku figury fatimskiej. Jak wiemy, jest to dar naszej parafii dla 
budującego się kościoła akademickiego na Madagaskarze. 13 listopada, w niedzielę 
pożegnamy tę figurę Maryi i , przekażemy ją na ręce Ojców Misjonarzy z 
Madagaskaru, którzy będą głosili homilie na każdej Mszy Św.; 

8. Wraz z końcem listopada rozpocznie się w naszej parafii peregrynacja figury Matki 
Bożej Fatimskiej. Uroczystość rozpocznie się Pierwszą Niedzielą Adwentu a w to 
szczególne wydarzenie wprowadzi nas O. Michał Tomczak ze Zgromadzenia Oblatów 
Maryi Niepokalanej. Obecność Pani Fatimskiej w parafii, ale także w naszych 
rodzinach jest szczególnym darem łaski Bożej. Oby to wydarzenie stało sie okazją do 
wspólnej modlitwy, zwłaszcza różańcowej. Figura Maryi będzie przebywała całą dobę 
w naszych rodzinach. Warto wówczas wziąć urlop, zorganizować czas na czuwanie, 
odświętnie przygotować zarówno nasze mieszkania, jak i serca. 

9. W poniedziałek, 28 listopada rozpoczniemy wizyty duszpasterskie, czyli tradycyjną 
kolędę. 

10. Okres Adwentu to czas oczekiwania, wraz z Maryją, na przyjście Chrystusa. 
Znakiem tego czuwania są Msze św. Roratnie, odprawiane w naszej parafii o godz. 
6.30 od poniedziałku do soboty. Zapraszamy do udziału w Roratach wszystkich, a 
szczególnie najmłodszych. Pierwsza Msza Roratnia zostanie odprawiona 28 
listopada. 

11. Na stronie internetowej parafii, w zakładce „Sakrament Bierzmowania” dostępne są 
najnowsze terminarze spotkań dla młodych, którzy przygotowują się do tego 
sakramentu; najbliższe spotkania z Animatorami – 10 i 24 listopada g. 19.00; 

12. W roku 2012 w środy o godz. 18 będą przyjmowane intencje zbiorowe, za 
wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

13. Godziny otwarcia kancelarii. W pierwsze piątki miesiąca kancelaria jest czynna w 
godz. 9-11. Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00-11.00 oraz 16.00-18.00. W 
czwartek kancelaria jest czynna od 18.00 do 19.30; Dnia 2 listopada kancelaria 
parafialna będzie nieczynna; 

14. Kawiarenka parafialna „Źródełko”: Godziny otwarcia: Sobota: 17.00-20.30; 
Niedziela: 10.30-14.30 oraz 18.30-20; tel. 605 149 159. 
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------- Ogłoszenia archidiecezjalne -------- 

 
 Warszawskie Spotkania 

Benedyktyńskie 2011/2012 
 
Rozpoczęcie spotkań w piątki o godz. 20.00 
w kościele bł. Edmunda Bojanowskiego (ul. 
Kokosowa 12, Warszawa-Ursynów) oraz w 
soboty o godz. 9.00 w kościele ss. 
Sakramentek (Rynek Nowego Miasta). 
 
25-26 XI - Piękno i miłość wyrazem 
Mądrości wcielonej (O. Opat Bernard 
Sawicki OSB) 
27-28 I - Medytacja chrześcijańska (O. 
Włodzimierz Zatorski OSB) 
24-25 II - Chorał gregoriański - modlitwa 
śpiewem (O. Opat Bernard Sawicki OSB) 
30-31 III - Być chrześcijaninem dziś w 
świecie - nauczanie Jana Pawła II w 
"Ecclesia in Europa" (O. Konrad Małys 
OSB) 
27-28 IV - Chrześcijaninie, poznaj swoją 

godność (o. Szymon Hiżycki OSB) 
25-26 V - Milczeć, aby usłyszeć (O. 
Włodzimierz Zatorski OSB) 
22-23 VI - Spotkać Boga w bliźnim (o. 
Szymon Hiżycki OSB) 
 
Porządek spotkań: 
Piątek (Parafia bł. Edmunda Bojanowskiego, 
ul. Kokosowa 12, Ursynów) 
20.00 Msza św. z homilią 
20.45 Agapa 
21.10 Konferencja tematyczna i spotkanie 
zakończone Kompletą. 
Sobota (Kościół św. Kazimierza Sióstr 
Benedyktynek Sakramentek, Rynek Nowego 
Miasta) 
9.00 Msza św. z homilią 
9.45 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
10.00 Konferencja tematyczna 
10.45 Spotkanie w salce zakończone Modlitwą 
w ciągu dnia z Liturgii Godzin. 

 
________________________________________________________________ 
Parafialny Ośrodek Formacyjny ”Dusza”  

 
- 20 miejsc noclegowych; 
- Sala kawiarniana na 60 osób  
(Kawiarenka Parafialna „Źródełko); 
- sprzęt multimedialny oraz internet bezprzewodowy; 
- Sala gier (bilard, ping-pong, piłkarzyki); 
- biblioteka;; 
- przestronna i ciepła kaplica (Kaplica św. Łazarza); 
 

Wszelkie zapytania oraz rezerwacje przyjmujemy: 
na nr tel.: 605 149 159; 

lub na adres e – mail: dusza@swietateresa.pl 
 
 
 

 

 


