
 

ODPUST 
 
Odwiedzając cmentarze w dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać 
odpust dla dusz w czyśćcu oczekujących na pełne zjednoczenie z 
Bogiem. Należy pomodlić się najlepiej na cmentarzu za duszę. Taki 
odpust można ofiarować za jedną duszę dziennie. 
 

11  LLIISSTTOOPPAADDAA  NNAABBOOŻŻEEŃŃSSTTWWAA  ŻŻAAŁŁOOBBNNEE  NNAA  CCMMEENNTTAARRZZAACCHH  BBAARRTTOOSSZZYYCCKKIICCHH::  
Nowy cmentarz - godzina 13.00.  Msza święta 

Stary  cmentarz -  godzina 14.00.  Nabożeństwo 

22  LLIISSTTOOPPAADDAA    OO  GGOODDZZ..  1199..0000  NNAABBOOŻŻEEŃŃSSTTWWOO  ŻŻAAŁŁOOBBNNEE  NNAA  

SSTTAARRYYMM  CCMMEENNTTAARRZZUU  PPOOPPRROOWWAADDZZII  MMŁŁOODDZZIIEEŻŻ  
 

MODLITWA ŚW. GERTRUDY  

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna 
Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa w połączeniu  
ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie,  
za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników 
na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym,  
za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen. 
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PPAAMMIIĘĘĆĆ  TTOO  MMIIŁŁOOŚŚĆĆ  
 Kościół wierzy, że można pomagać duszom w czyśćcu,  
i dlatego gorąco zachęca nas do tego. Udzielać im pomocy można przez 
modlitwę, posty, dobre czyny, a przede wszystkim przez sprawowanie 

Najświętszej Ofiary 
i przystępowanie do 
Komunii św. "Nieśmy im 
(zmarłym) pomoc  
i pamiętajmy o nich. Jeśli 
synowie Hioba zostali 
oczyszczeni przez ofiarę 
ich ojca, dlaczego 
mielibyśmy wątpić, że 
nasze ofiary za zmarłych 
przynoszą im jakąś 
pociechę? Nie wahajmy 
się nieść pomocy tym, 

którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy (św. Jan Chryzostom).  
Pomaga się zmarłym także przez zyskiwanie odpustów, które można za 
nich ofiarować. Chociaż odpust zyskuje zasadniczo człowiek żyjący, to 
jednak w jakiejś mierze przyczynia się on także do zmniejszenia lub do 
całkowitego usunięcia oczyszczającej kary, koniecznej dla duszy w 
czyśćcu. / teologia.pl/. W kolejnym roku naszej pamięci o zmarłych 
podejmijmy wysiłek troski o dusze naszych dziadków, rodziców, dzieci, 
przyjaciół  i znajomych. Listopad dla dusz w czyśćcu cierpiących w 
oczekiwaniu na pełne zjednoczenie z Bogiem jest rosą ożywczą, bo ufają, 
że będziemy przy Nich blisko. Modlić się za żywych i umarłych to jeden z 
uczynków miłosierdzia, który mamy obowiązek spełnić. Prosimy 
czytelnie  wpisać  imiona , a szczególnie nazwiska  zmarłych. 
 Na kopercie zamieszczamy  nazwę ulicy i numer domu.  
Ta informacja pomoże w ogłoszeniu, kiedy wypominki zostaną 
odczytane. RÓŻANIEC Z LITANIĄ IMION ZMARŁYCH BĘDZIE 
ODMAWIANY PRZEZ CAŁY MIESIĄC LISTOPAD O GODZINIE 17. 30. 



 
Z PIELGRZYMKĄ DO CZYŚĆCA 
 
Czyściec, dusze czyśćcowe… To świat niemalże nieznany nam, ludziom 
pielgrzymującym przez życie doczesne ku wieczności. Ale czy zupełnie 
nieznany?… Pismo św. kilkakrotnie sugeruje istnienie stanu, w którym 
po śmierci dusze żyją i oczyszczają się, by móc osiągnąć pełnię chwały  
(2 Mch 12,32.38-45; Mt 5,23-26; Mt 12,32; 1 Kor 3,10-15; 1 P 3,18-20; 1 P 
4,6). Katechizm Kościoła katolickiego naucza: „Ci, którzy umierają 
w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie 
oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, 
przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną 
do wejścia do radości nieba” (KKK 1030). Łaskę zobaczenia czyśćca 
otrzymali niektórzy święci. Na przykład św. s. Faustyna opisuje 
to doświadczenie w swym Dzienniczku: „Ujrzałam Anioła Stróża, który mi 
kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, 
napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze 

modlą się bardzo gorąco,  
ale bez skutku dla siebie, 
my tylko możemy im 
przyjść z pomocą. 
Płomienie, które paliły je, 
nie dotykały mnie. Mój 
Anioł Stróż nie odstępował 
mnie ani na chwilę. 
I zapytałam tych dusz, jakie 
jest ich największe 
cierpienie. I odpowiedziały 
mi zgodnie, że największe 

dla nich cierpienie to jest tęsknota za Bogiem. (…) [Usłyszałam głos 
wewnętrzny], który powiedział: »Miłosierdzie Moje nie chce tego, ale 
sprawiedliwość każe«” (20). Święta Katarzyna z Genui w dziełku Traktat 
o czyśćcu opowiada o tym, co widziała: „Dusze niektórych zmarłych wobec 
doskonałej świętości Boga czują się tak brudne i niegodne zbliżenia się 
do Niego, że same poddają się niewypowiedziane wielkiej, lecz 
oczyszczającej męce. Są pomimo to szczęśliwe, gdyż wiedzą, 
że są zbawione”. Święty o. Pio powiedział kiedyś swemu duchowemu 
synowi, ks. Domenicowi Labellartemu,: „Synu, lepsze całe życie 
w największych kaźniach niż jeden dzień w czyśćcu”. milujciesie.org.pl  
_____________________________________ 
 
 
 

Pewnego razu, podczas II wojny światowej, po wieczornym posiłku, gdy klasztor 
był już zamknięty, bracia usłyszeli głosy dochodzące z bramy, które wyraźnie 
wykrzykiwały: „Niech żyje Ojciec Pio!”. Gdy rankiem przeor klasztoru udał się do 
O. Pio zapytać o te hałasy, ten nie przywiązując zbytniej wagi do wydarzenia, 
z wielkim spokojem, jakby chodziło o coś najzwyklejszego w świecie, uspokoił 
przeora, wyjaśniając mu, że głosy krzyczące: „Niech żyje Ojciec Pio!”, należały do 
zmarłych żołnierzy, którzy przyszli podziękować mu za jego modlitwy. 
 

OPOWIADANIE DLA DUCHA - SEDNO MODLITWY 
 Córka pewnego człowieka poprosiła księdza ze swojej parafii, żeby przyszedł 
pomodlić się z jej ojcem. Kiedy ksiądz przyszedł do domu, zobaczył, że chory  leży 
w łóżku wsparty na dwóch poduszkach, a przy łóżku stoi puste krzesło. Ksiądz 
pomyślał, że uprzedzono go o wizycie.  - Rozumiem, że oczekiwał pan moich 
odwiedzin? - spytał. - Nie… A kim pan jest?  - Jestem nowym wikarym - odparł 
ksiądz. -  Kiedy zobaczyłem puste krzesło, pomyślałem, że pan wie, że przyjdę.  

  - Ach tak, to krzesło - odezwał się chory.  
  -  Czy może ksiądz zamknąć drzwi?  
   Zdziwiony ksiądz zrobił, o co go proszono.  
   - Nigdy tego nikomu nie mówiłem, nawet córce - 
powiedział chory. Przez całe życie nie umiałem się 
modlić. Słyszałem, jak w czasie niedzielnej Mszy 
ksiądz mówił  o modlitwie, ale zawsze puszczałem 
to mimo uszu. Już nawet nie próbowałem się 
modlić. Aż przyjaciel powiedział mi: "Słuchaj, 
modlitwa, to po prostu rozmowa z Jezusem. 
Proponuję ci, żebyś usiadł i postawił przed sobą 

puste krzesło, a potem wyobraził sobie, że siedzi na nim Jezus. Nie ma w tym nic 
dziwnego, bo przecież Jezus obiecał, że zawsze będzie z nami. Potem mów do 
Niego i słuchaj Go, tak jak to robisz teraz ze mną". Więc widzi ksiądz - ciągnął dalej 
chory - spróbowałem tak robić i tak mi się to spodobało, że teraz robię to 
codziennie. Muszę jednak uważać. Gdyby moja córka zobaczyła, że rozmawiam z 
pustym krzesłem, albo sama by się załamała, albo wysłałaby mnie do wariatkowa. 
Ksiądz był głęboko poruszony opowieścią i zachęcał staruszka, by nadal 
odprawiał swój codzienny modlitewny rytuał. Pomodlił się wspólnie z nim, 
udzielił mu sakramentu chorych i wrócił na plebanię. Dwa dni później wieczorem, 
zadzwoniła córka, by poinformować, że jej ojciec umarł popołudniu.  
 - Czy robił wrażanie, jakby umarł w pokoju? - zapytał ksiądz.  
 - Tak proszę księdza - odpowiedziała córka. - Kiedy koło drugiej wychodziłam, 
przywołał mnie do siebie, opowiedział mi  jeden z tych swoich przedpotopowych 
dowcipów i ucałował mnie w policzek. W godzinę później, gdy wróciłam ze 
sklepu, już nie żył. Ale było coś dziwnego. A nawet więcej niż dziwnego - wprost 
niesamowitego. Wygląda na to, że tuż przed śmiercią tatuś musiał upaść, bo 
zastałam go w dziwnej pozycji  z głową na krześle które stało  przy łóżku.  

Brian Cavanaugh 


