
 
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. 
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MODLIĆ SIĘ ZA ŻYWYCH I UMARŁYCH 
Ten uczynek miłosierdzia zaprasza nas do wejścia w Bożą rzeczywistość 
i zamysły Boga względem tych, których otaczamy naszą modlitwą. Prosząc 

o szczęście doczesne i wieczne, możemy 
innym wiele wyprosić. Co więcej, gdybyśmy 
wiedzieli, jak wiele zależy od tego aktu 
miłosierdzia i ile dobra można zjednać dla 
bliźnich, to modlilibyśmy się zawsze, 
we wszystkich sytuacjach rozmawialibyśmy 
z Bogiem o naszych troskach i radościach. 
Św. Siostra Faustyna czuła Boże przynaglenie 
do modlitwy za innych: „Gdy się pogrążyłam 
w modlitwie i połączyłam ze wszystkimi 
Mszami, jakie się w tej chwili odprawiają 
na całym świecie, błagałam Boga 
przez te wszystkie Msze św. o miłosierdzie 
dla świata, a szczególnie dla biednych 
grzeszników, którzy w tej chwili zostają 
w skonaniu. I w tej chwili otrzymałam Bożą 
odpowiedź wewnętrzną, że tysiąc dusz 

otrzymało łaskę za pośrednictwem modlitwy, którą do Boga zanosiłam. 
Nie wiemy, jaką liczbę dusz zbawić mamy swymi modlitwami i ofiarą, 
dlatego módlmy się zawsze za grzeszników” (Dz. 1783). 
 

 
 
 
 
 
 

  
  



„„  KKOOCCHHAAĆĆ  ZZNNAACCZZYY  PPOOWWIIEEDDZZIIEEĆĆ  DDRRUUGGIIEEMMUU::  TTYY  NNIIEE  UUMMRRZZEESSZZ””  
 

                                                                           Zawsze nasza modlitwa za innych, 
również i zmarłych, niesie ze sobą 
doświadczenie szczególnej 
komunii z nimi. Prosimy Boga, 
by znaleźli się w niebieskim 
Jeruzalem, to pragnienie wyrażone 
w czasie Eucharystii burzy granicę 
między niebem a ziemią. Jest 
wyrazem naszej wiary w to, 
że miłość jest silniejsza niż śmierć, 
że śmierć nie zniszczyła naszej 
miłości do zmarłego, lecz ma moc 

przemiany. Siódmy uczynek miłosierdzia: modlić się za żywych 
i umarłych, to nasza służba wobec innych, służba miłości .Modlitwa 
za zmarłych to pomoc duchowa, jaką wierni ofiarują zmarłym dla 
darowania im kar za odpuszczone już grzechy śmiertelne oraz za winy 
i grzechy powszednie popełnione za życia, a nie do końca darowane. 
W Piśmie Świętym znajdujemy potwierdzenie na skuteczność tego 
zadośćuczynienia. Przykładem tego jest postawa Judy Machabeusza, 
który gdy odkrył, że przy ciałach jego żołnierzy, zabitych w wyniku walki, 
były przedmioty poświęcone bożkom, to: „uczyniwszy zbiórkę pomiędzy 
ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwóch tysięcy srebrnych drachm, aby 
złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał 
bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby nie był przekonany, że ci zabici 
zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym 
i niedorzecznym” Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną 
za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu (2 Mch 12, 43-46).  
 

NNAAJJCCZZĘĘŚŚCCIIEEJJ  PPRRAAKKTTYYKKOOWWAANNEE  II  ZZAALLEECCAANNEE    
FFOORRMMYY  MMOODDLLIITTWWYY  ZZAA  ZZMMAARRŁŁYYCCHH  

 Msza święta. 
 Msze gregoriańskie (przez 30 dni po śmierci), poparte 

świadectwem papieża Grzegorza Wielkiego, który zetknął się 
z sytuacją, gdzie po 30 dniach odprawiania Eucharystii dusza 
została uwolniona z czyśćca. 

 praktyka odpustów cząstkowych lub zupełnych uwalnia od kar 
doczesnych za grzechy (por. KPK, kan. 992?993); warto dodać, 
że odpusty cząstkowe można otrzymać wiele razy w ciągu dnia, 
natomiast zupełne – tylko raz na dzień. 

 modlitwa za zmarłych: „Wieczny odpoczynek”. 
 Wypominki w listopadzie ofiarowane w intencji zmarłych. 

Modlitwa za zmarłych jest dobrym uczynkiem co do duszy, 
który wyjednuje zasługę u Boga i zostaje również wynagrodzony 
przez same dusze czyśćcowe.  Tworzy się wtedy niepowtarzalna komunia 
między żyjącymi a zmarłymi, a jej spoiwem jest miłość. 

WWYYPPOOMMIINNKKII  
Przez cały miesiąc listopad o godzinie 17.30 będziemy się modlili 

za naszych bliskich zmarłych, których imiona wymienimy podczas 
różańca. Prosimy o dokładne napisanie imion i nazwisk zmarłych. Na 
kopercie zaznaczamy ulicę i numer domu, lub bloku, dzięki tej informacji 
będziemy mogli ułożyć wypominki tak, aby poinformować w jakim dniu 
będą wyczytane.  Zatroszczmy się oto, aby  zanieść kartkę wypominkową 
osobom starszym, które nie mogą być w kościele, by mogły powierzyć 
swoich bliskich zmarłych modlitwie Kościoła. Zapraszamy w listopadzie 
do naszej świątyni na modlitwę w intencji dusz, które oczekują 
potwierdzenia naszej miłości i pamięci. 

 
 

 


