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Z życia Kościoła

Cmentarz w Starzynie, 1 listopada 2015, fot. PP ∎

∎ „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych...”
Ks. Jan Twardowski ∎

Przed nami dwa dni zadumy i refleksji, podczas których
w szczególny sposób będziemy wspominać naszych bliskich zmarłych.
1 listopada

Uroczystość Wszystkich Świętych
Tego dnia Kościół oddaje cześć
wszystkim, którzy już weszli do chwały
niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich
starszych braci zaprowadziła do świętości. Przypomina nam również
prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. Dzień
ten jest bowiem wyrazem wiary w obcowanie świętych.

2 listopada

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Tego dnia, uczciwszy triumf tych wiernych, którzy już weszli do nieba, Kościół wspomina wszystkich, którzy w
czyśćcu pokutują za swoje grzechy.
Aby im przyjść z pomocą, przedstawia
Panu Bogu modlitwy i odpusty zyskane
przez żyjących, a przede wszystkim
ofiarę Chrystusa uobecniającą się
podczas Mszy świętej.

. Głos Michała Archanioła – Dodatek specjalny

Z życia parafii

Słowo Boże na Uroczystość Wszystkich Świętych

∎ Zmarli
w ostatnim roku

∎ Klucze
do bram nieba

O

d listopada ubiegłego
roku w naszej parafii
pożegnaliśmy 25 osób.
Na wieczny odpoczynek Pan
powołał śp.:
Brunona Karsznia,
Łucję Gerszewską,
Józefa Kromlickiego,
Stanisława Michniak,
Ryszarda Jankowskiego,
Franciszka Szeiba,
Kamilę Zdebską,
Dorotę Tuszer,
Jana Gren,
Wojciecha Jaffke,
Stanisława Steinke,
Franciszka Płomień,
Magdalenę Biecke,
Kazimierza Białk,
Wincentego Piekarskiego,
Krzysztofa Ellwardt,
Alfreda Plińskiego,
Rafała Sluzewskiego,
Marka Pranga,
Marię Pulczyńską,
Marię Kojałowicz,
Bożenę Dudek,
Teresę Szweda,
Halinę Rompa,
Magdalenę Ciesielską.
R.I.P.

Przypominamy, że do końca
roku w biurze parafialnym
można składać wypominki
roczne za bliskich zmarłych.

I czytanie: Ap 7, 2-4. 9-14;
II czytanie: 1 J 3, 1-3;
Ewangelia: Mt 5, 1-12a
Ewangelia
ezus, widząc tłumy, wyszedł
na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje
usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w
duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się
smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą
ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną
i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni
czystego
serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni,
którzy
wprowadzają pokój, albowiem
oni będą nazwani synami Bo-

J

żymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich
należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy
ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z
mego powodu. Cieszcie się i
radujcie, albowiem wielka jest
wasza nagroda w niebie».
Rozważanie
łogosławieństwa są nazywane kluczami do niebios
bram. Dziś rozbrzmiewają one
w sposób szczególny, ukazując
nieprzeliczone rzesze ludzi
naprawdę szczęśliwych - błogosławionych, do których Królestwo Niebieskie już należy,
którzy już oglądają Boga i są
nazwani Jego synami.
Błogosławieństwa jako klucze otwierają nie tylko niebo,
ale również drogę do chwalebnego triumfu tym, którzy tu, na
ziemi, byli ubodzy duchem,
smutni, cisi, płaczący i spragnieni sprawiedliwości, a więc
z ziemskiego punktu widzenia
po prostu przegrani. Oni radują się teraz tą chwałą, która
trwa na wieki.
Błogosławieństwa obejmują
rożne aspekty
naszego życia,
dzięki
czemu
każdy może odnaleźć swój własny i wejść do
Królestwa Bożego.

B

ks. M. Szmajdziński
„Ewangelia 2016” ∎

