
 
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 w intencjach jakie nosi w sercu  papież Franciszek. 
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  
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Listopad 2021 

 
 

ŚW. JÓZEF PATRON DOBREJ ŚMIERCI 
Jubileuszowy Rok Św. Józefa skłania nas do głębszej refleksji nad naszym życiem i 
życiem wiecznym naszych bliskich zmarłych. Miesiąc listopad, który otwiera 
Uroczystość Wszystkich Świętych i kolejny  Dzień Zaduszny stają się na nowo 
okazją do modlitwy przez pośrednictwo św. Józefa patrona Kościoła Katolickiego, 
oraz patrona dobrej śmierci. Istnieje wiele tekstów traktujących o tym, jak święty 
mógł umrzeć, jednak chyba najbardziej wzruszającym jest ten pióra Matki Marii  
od Jezusa z Agredy. W tekście „Mistyczne 
Miasto Boże”, który został uznany za zapis 
prywatnego objawienia, moment śmierci 
Józefa ukazany został następująco: 
Następnie ten mąż Boży zwrócił się do 
naszego Pana. Chciał uklęknąć, aby w tej 
godzinie przemawiać w największej czci do 
swego Boga; jednak najdobrotliwszy Jezus 
zbliżył się do niego i wziął go w objęcia. Św. 
Józef, opierając głowę na ręce Jezusa, rzekł: 
„Mój Panie, najwyższy Boże, Synu 
odwiecznego Ojca, Stworzycielu i 
Odkupicielu świata, pobłogosław Twemu 
słudze i dziełu rąk Twoich! Wyznaję Cię i 
wysławiam, z całego serca składam Ci dzięki 
za to, że w nieskończonej dobroci wybrałeś 
mnie na oblubieńca Twej prawdziwej Matki. 
Niechaj Twój Majestat i Twoja wspaniałość 
będą Ci moją podzięką na wszystkie wieki!”. 
Zbawiciel świata udzielił mu swego 
błogosławieństwa i rzekł: „Mój ojcze, 
spoczywaj w pokoju, w łasce Mego niebiańskiego Ojca i w Mojej łasce! Prorokom i 
świętym, którzy oczekują cię w otchłani, oznajmij tę wesołą wiadomość, że bliskie 
jest ich wyzwolenie”. Przy tych słowach Jezusa Chrystusa Święty Józef na rękach 
Zbawiciela oddał swą duszę Bogu. Syn Boży zamknął mu oczy./ Aleteia pl./ 
 
 
 



MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA O DOBRĄ ŚMIERĆ 

Śmierć Józefa na pewno była  „śmiercią 
szczęśliwą”. Opiekun Jezusa umarł przed Jego 
ukrzyżowaniem. Gdy odchodził z tego świata  
towarzyszyła mu obecność najbliższej 
Rodziny. Dlatego św. Józef nazywany jest 
patronem dobrej śmierci bo przy jego śmierci 
był Pan Jezus i Maryja  

O święty Józefie, mój dobry Ojcze, 
któryś miał niewymowną pociechę 

umierania w objęciach Jezusa i Maryi, 
ratuj mnie zawsze, a zwłaszcza w tej chwili, 
kiedy dusza moja będzie blisko opuszczenia 

ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania 
ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. 

Jezu, Maryjo, Józefie święty, teraz i w godzinę śmierci  
w ręceWasze oddaję duszę moją. Amen 

 
„Cokolwiek za żywota dla zbawienia uczynisz twoim jest, co zaś dla 

ciała – zostawisz” 
 

To zdarzenie miało miejsce w 1994 roku, kiedy to za przyczyną św. Józefa 
wyprosiłam w ostatnich chwilach życia ciężko chorej osoby pojednanie z Bogiem. 
Była to moja sąsiadka Ewa. Żyła w związku cywilnym. W żadne święta kościele 
czy niedziele nie uczestniczyła w Eucharystii. Gdy po latach przyszła ciężka 
choroba, która wyniszczała ją z dnia na dzień, zdałam sobie sprawę, że muszę jej 
pomóc  pojednać się z Bogiem. Serce 
podpowiadało mi, że to właśnie św. Józef będzie 
skutecznym orędownikiem, rozpoczęłam więc 
wytrwałą modlitwę w intencji umierającej Ewy. 
Pewnego dnia niespodziewanie przyszedł do 
mnie jej partner, prosząc o pomoc, bo nie 
wiedział jak to załatwić: Ewa prosi o kapłana, 
chce się pojednać z Bogiem i zawrzeć sakrament 
małżeństwa. Pomóż mi! Partner Ewy przystąpił 
po 32 latach do sakramentu pojednania i ślub  
odbył się w szpitalu. Mieliśmy wszyscy łzy w 
oczach, kapłan i osoby z personelu medycznego, które twierdziły, że czegoś 
takiego jeszcze u nich nie było. Ewa położyła się do łóżka o własnych siłach, 
szczęśliwa. Po czterech dniach, nie odzyskawszy przytomności, odeszła w pokoju 
do Pana. 
 

WYPOMINKI 

 
Najświętsza Maryja Panna w Fatimie przypomniała trójce dzieci o istocie różańca, 

oraz o istnieniu czyśćca! Odpowiadając na pytania Łucji mówiła, że Franciszek 

musi zmówić jeszcze wiele różańców, nim trafi do Nieba, a o Amelii, że na pewno 

będzie przebywać w czyśćcu do końca świata. Królowa świętych przypomniała 

więc nam wszystkim o zbawiennej praktyce odmawiania różańca świętego – a 

więc o sposobie ratowania własnej duszy. Oferuje wręcz różaniec jako gwarancję 

na bezpieczne przejście z ziemi do Nieba, jak właśnie w przypadku Franciszka. Co 

szczególnie istotne, Matka Boża wskazuje na samą rzeczywistość istnienia 

czyśćca, o której tak wielu zdaje się 

zapominać. A przecież – przypomina 

Maryja – wiele spośród dusz w czyśćcu 

czekać będzie aż do końca świata. Przez 

cały miesiąc listopad o godzinie 17.30 

będziemy się modlili za naszych bliskich 

zmarłych, których imiona wymienimy 

podczas różańca. Prosimy czytelnie 

wpisać imiona i nazwiska zmarłych. 

Na kopercie zaznaczamy ulicę i numer 

domu, lub bloku, dzięki tej informacji 

będziemy mogli ułożyć wypominki tak, 

aby ogłosić w jakim dniu będą one wygłoszone. Ze względu na czas epidemii, gdy 

wiele osób w podeszłym wieku nie uczestniczy w nabożeństwach i Mszach 

świętych, zatroszczmy się oto, aby  zanieść im kartkę wspominkową by mogli 

powierzyć swoich bliskich zmarłych modlitwie Kościoła. Zapraszamy  

w listopadzie do naszej świątyni na modlitwę w intencji dusz, które oczekują 

potwierdzenia naszej miłości i pamięci. 

 

 
 
 

 


