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Księża:  Kazimierz Abrahamczyk oraz Krzysztof Rusin 
St. John Church, tel: 743-4551       OLPH Church, tel: 754-1204 ext. 103 

 
Intencja Mszy Św. w dniu Wszystkich Świętych  

 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji Wszystkich Naszych Bliskich Zmarłych z naszych rodzin za: 

Rodziców, Rodzeństwo, Rodzinę oraz Przyjaciół i Znajomych.  

Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące oraz za dusze zapomniane. 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie... a światłość wiekuista niechaj Im świeci.  Niech odpoczywają 

w pokoju  wiecznym !  Amen. 

 

                            
Zapal Świeczkę 

 

Na kiepskich zdjęciach 

Okruchy dawnych dni, 

Czyjaś twarz, zapomniana twarz 

w pamięci zakamarkach 

Wciąż rozbrzmiewa śmiech 

Czyjaś twarz zapamiętana 

Mijają dni, ludzie. Natury rytm 

Wciąż nowych masz przyjaciół 

Starych przykrył kurz 

Dziewczyny ciągle piękne 

Lecz w pamieci tkwi     

Ten pierwszy dzień        

Najgorętszy z dni 

 

Zapal świeczkę za tych 

których zabrał los 

Zapal światło w oknie 

Światło w oknie                                                     

 

Ludzi dobrych i złych 

Wciąż przynosi wiatr 

Ludzi dobrych i złych 

Wciąż zabiera mgla 

Lecz tylko Ty masz 

Te niezwykłą moc, 

By zatrzymać ich, 

By dać wieczność im 

Pomyśl choć przez chwilę 

Podaruj usmiech swój 

Tym, których napotkałeś 

Na jawie i wsród 

snów 

A może ktoś 

Skazany na 

samotność 

Ogrzeje się Twym ciepłem, 

zapomni o kłopotach 

 

Zapal świeczkę za tych 

Których zabrał los 

Zapal świeczkę 
                      
(autor nieznany, wybrała 

 Stenia Niewiara) 

   

 

Czytania na dzisiejszą mszę:                                       Pieśni na dzisiejszą mszę (z naszego śpiewnika): 
2:1-6, 9  Czytanie z Księgi Mądrości                #40 – W krzyżu cierpienie 

Psalm 27(26):1.4. 7 i 8b i 9a, 13-14    #54 – Ja wiem w kogo ja wierzę 

5:5-11 lub 6:3-9 Czyt z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian Być bliżej Ciebie chcę 

Ewangelia – 6:37-40 - według Św. Jana             #134– Kiedy w jasną 

 

Listopad to miesiąc radości.....i zadumy 
W miesiącu listopadzie, według kalendarza kościelnego, przeżywamy dwa wydarzenia które powinny stać sie dla 

nas powodami do radości ale także i zadumy – zadumy a nie smutku! 1szy Listopada to uroczystość Wszystkich 

Świętych.  W antyfonie mszalnej na wejście czytamy – „Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość 

Wszystkich Świętych. Z ich uroczystości radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego.” W centrum liturgii tego 

dnia mamy przede wszystkim tematy obcowania świętych, powszechnego celu zbawienia, źrodła wszelkiej świętości 

– którym jest Bóg, pewnej nadziei przyszłości, związku istniejącego między zbawieniem i cierpieniem. To właśnie w 

tym dniu jesteśmy zaproszeni do uczestniczenia w wielkiej radości tych którzy przed nami osiągnęli upragniony cel 

swojej wędrówki, Królestwo Boże. Można by się zapytać – dlaczego to takie ważne; dlaczego my mielibyśmy się z 

tego radować??? Po pierwsze dlatego, iż wszyscy których w tym dniu wspominamy byli tu na ziemi takimi samymi 
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ludźmi jak my z krwi i kości, słabi i grzeszni ale – a może przede wszystkim – na tyle silni i stali w swojej wierze, iż 

po śmieci otrzymali niewiędnacy wieniec chwały – jak naucza św. Apostoł Paweł, wieniec który odłożony jest dla 

nas wszystkich. Po wtóre, wierząc w Świętych obcowanie, za ich wstawiennictwem możemy wyprosić dla innych a 

także dla siebie wiele łask u Boga. Po trzecie, święci są przykładem dla nas, iż jest możliwe żyć i postępować 

zgodnie z wolą Bożą, jak nieraz da się słyszeć od wielu także i katolików – o 

Bożych „ograniczeniach” – jeśli weźmiemy żywoty świętych i zaczniemy je 

studiować to bardzo szybko odkryjemy, że właśnie te Boże „ograniczenia, zakazy, 

przykazania” – służyły jako drogowskazy na drodze do ich świętości! 

Także i my możemy posłużyć się nimi i dziś w drodze ku naszej świętości; 

przypatrzmy się sobie samym – jak wielu z was nie pozwala na wszystko 

swoim dzieciom ze względu na ich dobro – dlaczego? Gdyż dziecko nie wie 

wszystkiego, uczy sie dopiero jak pokierować swoim życiem i ufa iż rodzice 

chcą jego dobra; tak samo Bóg stawia na naszej drodze znaki, my także uczymy 

sie jak pokierować swoim życiem – dajmy Bogu wiekszy kredyt zaufania – Bóg 

kocha nas wszystkich bez wyjątku i pragnie naszego dobra oraz radości która 

płynie z obcowania z Nim w niebie, tego które juz stało się rzeczywistością 

Świętych w niebie.  

2 Listopada to wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, jak to już 

wspomniałem jest to dzień zadumy – zadumy ale nie smutku! Cały miesiąc 

listopad jest czasem w którym Kościół zaprasza nas do bardziej intensywnej 

modlitwy i ofiar za zmarłych wiernych przebywających w czyśćcu.  „Ponieważ 

również oni podzielali właściwą istocie ludzkiej słabość, poczuwamy się do 

obowiązku – który równocześnie jest potrzebą serca – niesienia im serdecznej 

pomocy modlitwą, aby jakakolwiek ewentualna pozostałość ludzkiej słabości, 

która by mogła opóźniać ich szczęśliwe spotkanie z Bogiem, została ostatecznie wymazana – (Jan Paweł II, 

Przemówienie na cmentarzu Almudena, Madryt, 2 XI 1982)”. Do nieba nie może się dostać nic skalanego ani ten co 

popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka – (por. Ap 21,27). Dusza zeszpecona 

powszednimi grzechami i upadkami nie może wejść do mieszkania Bożego: żeby osiągnąć wieczną szczęśliwość, 

trzeba zostać oczyszczonym z wszelkiej winy. Niebo nie ma bram – pisze św. Katarzyna z Genui – i kto pragnie do 

niego wejść, może tego dokonać, gdyż Bóg jest miłosierny i czeka z otwartymi ramionami, aby nas dopuścić do 

swojej chwały. Lecz byt Boży jest czysty, że kiedy dusza zauważy w sobie najmniejszy ślad niedoskonałości, a 

rownocześnie widzi, że do oczyszczenia z takich plam został przeznaczony czyściec, wstępuje do niego i uważa za 

wielkie zmiłowanie to, iż pozwala się jej w ten sposób oczyścić. Najwiekszym cierpieniem tych dusz jest to, iż 

zgrzeszyły przeciw dobroci Bożej i nie oczyściły się w tym zyciu – (por. Św. Katarzyna z Genui, Traktat o Czyśćcu, 

12)”. My tutaj, na ziemi, możemy bardzo pomóc duszom czyśćcowym – poprzez modlitwę, pokute i różnego rodzaju 

ofiary w ich intencjach. Ósmy dzień nowenny do Miłosierdzia, jaką Pan Jezus podał do odmawiania św. Faustynie 

Kowalskiej poświęcony jest modlitwom za dusze czyśćcowe: „Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu 

czyśćcowym i zanurz je w przepaści Miłosierdzia Mojego, niechaj strumienie Krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. 

Wszystkie te dusze są przez mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości, w twojej mocy jest im przynieść 

ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie […]. O gdybyś znała ich mękę, 

ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.  

Jezu Najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż 

wprowadzam do mieszkania Twego Najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe, 

dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twojej 

sprawiedliwości, niech strumienie Krwi i Wody, które wyszły z serca Twego, 

ugaszą pragnienie ognia czyśćcowego, aby i tam się stawiła moc miłosierdzia 

Twego.  

Ze strasznych upałów ognia 

czyśćcowego  

Wznosi się jęk do Miłosierdzia 

Twego. 

I doznają pocieszenia, ulgi i ochłody 



W strumieniu wylanej krwi i wody” (Dz. 1226-1227). 

 

Odpusty -  Nieocenioną pomocą są odpusty ofiarowane za zmarłych. Co prawda słyszymy o nich jeszcze w 

kościołach, ale mało się do nich przykładamy. Aby otrzymać odpust oprócz zwykłych warunków (stan łaski 

uświęcającej, Komunia św., modlitwa w intencji papieża, spełnienie uczynku dającego odpust), należy pamiętać o 

warunku szczególnym. Jest to wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet najlżejszego. W praktyce 

zapewne bardzo mało osób otrzymuje odpust zupełny ze względu na ten ostatni warunek. Stąd nieustannie należy 

wyrażać pragnienie poddania się we wszystkim woli Bożej i tylko jej pragnąć. Częściej uzyskujemy odpusty 

cząstkowe.          

           

W dziejach Kościoła było wiele opinii na temat odpustów. 

Były czasy, w których poprzez niewłaściwe ich traktowanie dochodziło do 

poważnych nadużyć. Dzisiaj, po Soborze Watykańskim II, odpusty są bardzo 

ważną sprawą dla ludzi wierzących i praktykujących. 

Ojciec św. Paweł VI ogłosił specjalną Konstytucję Apostolską 

„Indulgentiarum Doctrina” dnia 1 stycznia 1967 roku, gdzie zamieścił 

poprawną naukę w zakresie praktyki odpustów. Także obecny Kodeks 

Prawa Kanonicznego podaje ją w sposób jasny i uporządkowany w kanonach 

992 - 997 (Kodeks Jana Pawła II z 1983 r.). 

Objawienie Boże poucza nas, że grzechy pociągają za sobą kary, a 

gładzone są przez cierpienie, zadośćuczynienie, trudy życia czy też przez 

samą śmierć w stanie łaski uświęcającej (por.: Rdz 3,16-19; Rz 2,9). Chrześcijanin popełniający grzech otrzymuje w 

sakramencie pokuty odpuszczenie winy, natomiast pozostaje jeszcze tzw. „kara doczesna”. Darowanie kary 

doczesnej określa się terminem „odpust”, którego uzyskanie zakłada szczerą i wewnętrzną przemianę oraz 

wypełnienie przepisanych uczynków. 

Odpust może być cząstkowy lub zupełny, w zależności od tego, czy uwalnia od kary doczesnej w części 

lub całości. Papież Paweł VI zniósł odpusty określane „konkretnym czasem” (np. ilość dni lub lat), ponieważ w 

wieczności nie ma mierzenia czasu. 

Wierny może uzyskiwać odpust cząstkowy lub zupełny tylko za siebie lub ofiarować go za zmarłego, ale za 

nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek sam jest w stanie i sam powinien dokonać przemiany własnego życia i 

wypełnić wymagane do otrzymania odpustu warunki. 

 

Należy podkreślić, iż odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia, natomiast odpusty cząstkowe 

można uzyskiwać kilkakrotnie w ciągu jednego dnia. 

Dla uzyskania odpustu zupełnego wymagane są trzy warunki: 

                                                                                                                   

Spowiedź sakramentalna 

Przystąpienie do Komunii św.  

Modlitwa w intencji Papieża 

Uwaga - chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Św. wyznacza na dany miesiąc, a nie tylko w 

intencji samej osoby papieża. Można np. odmówić modlitwy: Ojcze nasz i Zdrowaś 

Maryjo.  

Kilka przykładów uzyskania odpustu: 

Uczestnictwo w nabożeństwie „Gorzkich Żalów” jeden raz w okresie Wielkiego Postu w jakimkolwiek kościele - 

odpust zupełny.  

Zgodnie z wolą Ojca Św. Jana Pawła II, od stycznia 2002 roku za pobożne odmówienie „Koronki do 

Miłosierdzia Bożego” w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego 

Sakramentu, wystawionego lub przechowywanego w Tabernakulum  

- odpust zupełny.  

Nawiedzenie bazyliki mniejszej w następujące dni:  

W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)  

W święto tytułu danej bazyliki  

W święto „Porcjumkuli” (2 sierpnia)       



   

Jeden raz w ciągu roku w dniu określonym według uznania - odpust zupełny  

Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu - odpust cząstkowy  

Nawiedzenie cmentarza w dniach 1 - 8 listopada i modlitwa za zmarłych - odpust zupełny, natomiast w pozostałe 

dni roku - odpust cząstkowy.  

Odmówienie modlitwy w ciągu dnia „Anioł Pański”, a w Okresie Wielkanocnym „Królowo nieba wesel się” - 

odpust cząstkowy.  

Pobożne uczestnictwo w Adoracji Krzyża Św. 

podczas liturgii w Wielki Piątek - odpust 

zupełny.  

Uczestnictwo w rekolekcjach trwających 

przynajmniej trzy pełne dni - odpust zupełny.  

Sprawowanie i uczestnictwo we Mszy św. 

Prymicyjnej - odpust zupełny.  

Nawiedzenie własnego kościoła parafialnego - 

w święto tytułu lub 2 sierpnia, kiedy to 

przypada odpust „Porcjunkuli” - odpust 

zupełny.  

Warto także zaznaczyć, że Penitencjaria 

Apostolska podaje 70 dzieł i aktów, za 

których pobożne i odpowiednie wypełnienie 

można uzyskać odpusty zupełne lub 

cząstkowe. 

Niech ten miesiąc będzie dla nas 

wszystkich czasem radości.....i zadumy, 

radosnej zadumy, a naszą modlitwą obejmijmy wszystkie dusze które potrzebują Bożego Miłosierdzia, szczególnie 

dusze cierpiące w czyśćcu – które czkaja na naszą pomoc i orędownictwo u Boga.  

         Szczęść Boże – ks. Krzysztof Rusin 

Święto Niepodległości 

Jeśli  będzie dobra pogoda – spotkamy się godz. 16.30, W Domu Koreańskim, 10569 Collierville Road w Collierville, TN 

38017. W planie spotkania przewidziana jest msza polowa, którą odprawi ks. Kazimierz, ognisko i wspólne śpiewanie. Jeśli 

będzie deszcz – msza w kościele Sw. Jana (ul. Lamar)o godz. 18:30 – Zapraszamy !!! 

                                                                      Opłatki 
Tradycyjne opłatki są już do nabycia. Możecie Państwo zakupić opłatki od Zofii Schmidt, paczka $2 (3 opłatki). 

Kącik Finansowy 
Ofiara zebrana na wrześniowej mszy $339 (w tym $20 na pomoc seminarzystom), za kościół zapłacono $100. 

Informujemy, że dla Państwa wygody na stoliku przy wejsciu do kościoła znajdują sie koperty (1-zaadresowane  

na Polską Misję Katolicką, 2-na pomoc polskim seminarzystom).  
   

Msze Św. w 2008 Roku 
Kalendarz mszy świętych na nadchodzące miesiące:  

 

Listopad Listopad  Listopad Grudzień 

 

1 

Święto Zmarłych 

15 

Święto Niepodległości 

 

22 

Św. Cecyli  

patronki muzyków 

24 - Pasterka 

25- Boże Narodzenie 

27- Opłatek, Śpiewanie kolęd 

 

Ogłoszenia: 
– Prosimy zgłaszać się po odbiór zamowionego maku do Teresy Rudnickiej.  

         


