
  

  

Śmierć Jezusa 
Było już około godziny szóstej  
i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny  
dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. 
Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Po 
tych słowach wyzionął ducha. 
Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się 
do Piłata i poprosił o Ciało Jezusa. Zdjął Je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, 
wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. 
W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane 
wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. 
Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężów w lśniących szatach. 
Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: „Dlaczego szukacie 
żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstały”. 
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KOMENTUJE KS. JÓZEF JĘDRZEJEWSKI  

T Y G O D N I K  P A R A F I I  Ś W .  M I K O Ł A J A  W  G R Ó J C U  
 

 Hi 19,1.23-27a; Ps 27,1.4.7.8b.9a.13-14; 
1 Kor 15,20-24a.25-28; Ap 1,5-6;  

Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a 

 

W Dzień Zaduszny każdy kapłan może odprawić trzy Msze św.  
W tym dniu   wspominamy  tych, którzy odeszli, poprzedzając nas 
w pielgrzymce życia oraz o tym, jak możemy im pomóc. Czytania 
mszalne mówią o tajemnicy śmierci, która budzi lęk i niepewność.  
Jezus przychodząc na świat, ukazał nam bezmiar Miłosierdzia Bożego.  
Juda Machabeusz będzie zbierał ofiary, aby złożyć na pomoc 
umierającym na ziemi.       
Dla człowieka wierzącego po śmierci najważniejsza jest Msza święta, 
potem wypominki, modlitwa różańcowa, ofiarowana Komunia Święta 
i spowiedź oraz dobre uczynki. Na cmentarzu zapalamy znicz, który 
symbolizuje światłość wiekuistą, kładziemy kwiat – znak nowego 
życia. 
Wiemy dobrze, że po śmierci czeka nas Sąd Boży, a po nim czyściec, 
niebo albo piekło. Zawsze ufamy w wielkie Miłosierdzie Boże. 
Do 8 listopada możemy bardzo pomóc naszym bliskim zmarłym.  
                                                 Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 
 
 



 

  
Nietrudno zauważyć, że na początku 
listopada drzewa i krzewy tracą swoje 
wspaniałe barwy, skłaniając nas do refleksji 
nad upływającym czasem. Obchodów 
Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia 
Zadusznego mają długą tradycję. 
Przemierzamy w tych dniach setki 
kilometrów po to, aby uporządkować groby 
naszych bliskich zmarłych, choć przez kilka 
chwil pochylić się, zadumać się nad ich 
obecnością w naszym życiu, położyć wieniec 
lub kwiaty i zapalić znicz. Są  to znaki naszej 
pamięci, ale  pozostają jedynie symbolem. 
Dlatego przede wszystkim powinniśmy 
pamiętać o modlitwie, zarówno tej 
indywidualnej, jak i wspólnotowej. Kościół 
pielęgnuje, np. tradycję oktawy Wszystkich 
Świętych. 

W te dni uświadamiamy sobie, że trudne 
rozstanie z bliskimi, zgodnie z wiarą 
chrześcijańską, jest tylko chwilowe. 
Uroczystość Wszystkich Świętych podkreśla 
hojność Boga i odwołuje się do 
chrześcijańskiej nadziei na życie wieczne 
i ponowne spotkanie się z naszymi bliskimi 
zmarłymi w chwale wiecznej. Dzień 
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 
przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, 
obejmującej świętych w niebie, 
pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na 
ziemi. Wśród tych trzech stanów Kościoła 
dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć czy 
ofiarę, ciągła wymiana dóbr duchowych, 
żywi wznoszą  się ponad ziemską 
rzeczywistość, zwracają się ku wieczności 
i świętości, do której wszyscy jesteśmy 
powołani. Nierozerwalna łączność Kościoła 
w niebie i na ziemi wyraża się w świętych 
obcowaniu, czyli w miłości żywych do 
zmarłych, objawiającej się darami 
duchowymi, do których należy między 
innymi praktyka odpustów za dusze osób 
w czyśćcu cierpiących.  

Siła odpustów 
 

Pamięć o zmarłych nie umiera 
 

Panie, wysłuchaj łaskawie  

naszych modlitw za dusze 

 sług i służebnic Twoich,  

za które się modlimy  

prosząc, 

 abyś je przyjął do 

społeczności  

swoich Świętych 

Sprzedaż wieńców i zniczy na grójeckim 
rynku, oba cmentarze cieszące się 
wyjątkowym zainteresowaniem w tych 
dniach, wypominki i gregorianki 
w intencji życia wiecznego dla naszych 
bliskich zmarłych. 

Modlitwa za zmarłych to nie jest hobby 
katolików. Prawda jest taka, że jesteśmy 
jedną wspólnotą Kościoła: my, żyjący na 
ziemi oraz zmarli cieszący się już radością 
przebywania w Królestwie Pokoju 
i odbywający pokutę w czyśćcu.  

Jedni potrzebują drugich! 

Ci, którzy są blisko Boga, mogą Mu 
"szeptać na ucho" o naszych potrzebach 
i tęsknotach. Natomiast my polecamy 
zmarłych Bożemu Miłosierdziu, ofiarując 
za nich modlitwę w wypominkach 
i w czasie Mszy świętej. 

Nie ma większego daru, który możemy im 
ofiarować.  

Zmarli naszej modlitwy po prostu 
potrzebują. Pomyślmy o nich nie tylko 
w tych dniach, ale w ciągu całego roku. 
Polećmy ich pamięci modlitewnej całej 
wspólnoty Kościoła we Mszach św. 
gregoriańskich (o tym więcej w następnym 
numerze) i wypominkach.  

Niech pamięć o zmarłych nigdy nie 
umrze! 

XKF 
 
 
 



  

  

Spróbuję w tym miejscu odpowiedzieć na 
często w tych dniach stawiane pytanie: co to 
właściwie jest odpust zupełny, jaka jest jego 
siła i jakie ma znaczenie dla dusz 
czyśćcowych oraz jak można go uzyskać?  

Odpust  to darowanie kary doczesnej za 
grzechy odpuszczone już w sakramencie 
pokuty i pojednania co do winy (Kodeks 
Prawa Kanonicznego, kan. 992-997).  
Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest 
bycie w stanie łaski uświęcającej, 
umiejętność całkowitego oderwania się od 
grzechu, także powszedniego, wyznanie 
grzechów ciężkich w sakramencie pokuty 
i pojednania, w terminie 1-8 listopada 
nawiedzenie cmentarza, połączone 
z odmówieniem modlitwy za zmarłych, 
przystąpienie do Komunii świętej w dniu 
pobożnego nawiedzenia cmentarza, 
odmówienie modlitw zgodnych z intencjami 
Ojca Świętego, wyznaczonych na dany dzień.  

W oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych 
i Dnia Zadusznego chrześcijanin za 
pośrednictwem Kościoła może dostąpić 
odpustu zupełnego i ofiarować go za dusze 
w czyśćcu cierpiące.  

Jeżeli to możliwe najlepiej jest przystąpić do 
komunii świętej podczas Mszy św., jednak dla 
ważności odpustu wymagane jest tylko przyjęcie 
komunii św. Modlitwa związana z odpustami ma 
być skierowana w intencji tych spraw, za które 
modli się Ojciec Święty.  
W listopadzie mamy następujące modlitwy 
w intencjach Ojca Świętego: 

 intencja ogólna: Aby osoby, które cierpią 
z powodu samotności, zaznały bliskości Boga 
i wsparcia ze strony bliskich,  

 intencja misyjna: Aby młodzi seminarzyści, 
zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze 
przygotowanych formatorów.  

Wybór modlitwy do odmawiania w intencjach 
pozostawia się wyborowi wiernego, ale zaleca się 
Zdrowaś Maryjo i Ojcze Nasz. Można również 
dopełnić tych pobożnych modlitw w okresie 
kilkunastu dni  przed lub po dziele odpustowym. 

Boże, Ty nam nakazałeś miłować 

 wszystkich ludzi jak braci i siostry, 

 także tych, których śmierć zabrała z tej ziemi.  

Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie,  

wszyscy zjednoczymy się z Tobą  

w jednej wierze i miłości.  

Dopomóż nam, miłosierny Boże,  

zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu, 

 z miłością pomagając  

naszym żyjącym braciom i siostrom  

radą i dobrym przykładem,  

a zmarłym modlitwą i zasługami  

płynącymi z naszych dobrych uczynków.  

Racz przyjąć tę modlitwę,  

a przez nieskończone Miłosierdzie Twoje, przez 

Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 

 naszego Zbawiciela i Odkupiciela,  

zmiłuj się nad duszami  

zatrzymanymi w czyśćcu,  

które muszą odpokutować za swoje grzechy, 

zanim wejdą do Twojej chwały.  

Ześlij im Ducha Twego, Pocieszyciela,  

aby je oświecił światłem i Twoją łaską  

oraz umacniał w nadziei Twego Miłosierdzia.  

Racz je wprowadzić  

do Królestwa Twojej chwały 

 za przyczyną Najświętszej Maryi Panny  

i wszystkich Twoich świętych,  

jak również przez modlitwy  

Twego świętego Kościoła i nas wszystkich, 

niegodnych sług Twoich,  

którzy błagamy dla nich o Twe zmiłowanie.  

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

Nie zapominajmy, że przez dar odpustu dla 
potrzebującej duszy w czyśćcu cierpiącej, 
sami zyskujemy dla siebie dar odpustu 
zupełnego w godzinie swojej śmierci. 

Dokonując krótkiej analizy praktyki 
odpustów, chcę zwrócić uwagę, że nauka 
o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego 
Miłosierdzia, czyli całkowitym wybaczeniem, 
co do winy i kary za grzechy.  

Marta Łukiewicz-Szczypek 
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- we wtorek  
wspomnienie św. Karola Boromeusza 
 

W LITURGII  
BIEŻĄCEGO  
TYGODNIA 
 

 

OGŁOSZENIA 
PARAFIALNE  

Parafia św. Mikołaja  w Grójcu 
ul. Worowska 1, tel. (48) 664 23 65 
E-mail:  sw.mikolaj.grojec@gmail.com 
 

 
 
 
  

 

 

REDAKCJA 
Pismo redaguje zespół z parafii św. Mikołaja w Grójcu 

kontakt do redakcji: nikolaus.grojec@gmail.com

STRONA INTERNETOWA 
www.mikolaj.grojec.eu

2 listopada 2014 
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 

                  1. Dzisiaj 2 listopada Wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień 
                 Zaduszny. W tym dniu Kościół wspomina zmarłych pokutujących za grzechy  
              w czyśćcu. Msze św. w kościele odprawiane będą według porządku  
           niedzielnego o godz.: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00 i 19.00. Natomiast na     
          starym cmentarzu przy ul. Mszczonowskiej o godz. 15.00 procesja żałobna,  
      podczas której będziemy modlić się w intencji zmarłych polecanych  
     w wypominkach.  
   2. Od 1 do 8 listopada można uzyskać codziennie odpust zupełny pod warunkiem  
   pobożnego nawiedzenia cmentarza i odmówienia modlitwy za zmarłych. Odpust ten 
  wolno ofiarować jedynie za zmarłych.  
 3. W zakrystii lub kancelarii parafialnej można zgłaszać wypominki roczne lub  
  jednorazowe. W wypominkach rocznych w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca  
  o godz. 17.00 czytamy imiona zmarłych, natomiast o godz. 18.00  odprawiana jest  
 Msza św. w tych intencjach. W wypominkach jednorazowych przez cały miesiąc   
  listopad w dzień powszedni o godz. 17.30, a w niedzielę o 18.30 będziemy modlić się   
  Koronką do Bożego Miłosierdzia wyczytując imiona zmarłych polecanych  
   w modlitwie. 
   4. W  poniedziałek 3 listopada o godz. 17.00 będziemy się modlić w wypominkach za 
     zmarłych, a o godz. 18.00 Msza św. wypominkowa. 
      5. Zapraszamy rodziców dzieci z klas II, które przygotowują się do I Komunii św., na 
        spotkanie w środę 5 listopada o godz. 19.00 w kościele. 
          6. Spotkanie członków Żywego Różańca będzie w środę 5 listopada o godz.     
               17.00   w domu katechetycznym.  
                7. W najbliższym tygodniu 7 listopada przypada pierwszy piątek miesiąca.   
                   Msza św. wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 18.00.  
                      Spowiedź podczas każdej Mszy św. Dzieci zapraszamy na spowiedź  
                           od godz. 16.00 i na Mszę  św. o godz. 16.30.  
                                8. W pierwsze piątki miesiąca odwiedzamy naszych chorych 
                                       zamieszkałych na terenie parafii. Zgłoszenia nowych chorych 
                                            przyjmujemy w zakrystii lub w kancelarii. 
                                                      9. Polecamy zakup tygodników katolickich: „Gościa 
                                                                Niedzielnego” i „Niedzieli”. 
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MSZE ŚWIĘTE 
W DNI POWSZEDNIE: 
6.30, 7.30, 18.00 
W NIEDZIELE: 
6.30, 8.00 
9.30 - dla młodzieży,  
Msza zbiorowa 
11.00 - dla dzieci 
12.30 - suma za parafian 
17.00, 19.00 
WYPOMINKI ROCZNE 
Msza św. w każdy  
poniedziałek miesiąca  
o godz. 18.00 

WYPOMINKI  
JEDNORAZOWE 
Koronka do Bożego 
Miłosierdzia 
w dni powszednie o 17.30 
w niedziele o 18.30 

 KANCELARIA CZYNNA  
OD PONIEDZIAŁKU 
 DO PIĄTKU 
- od 8.30 do 10.00 
- do od 16.00 17.30 

DRUK  
GAZETY 

 ZAPROSZENIA 
na chrzest, komunię, ślub. Grójec, ul. Jabłoniowa 8, tel. 48 664 57 31, drukarnia@inferior.pl 
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