++

Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. św. Pawła Apostoła
w Bielsku-Białej
Osiedle Polskich Skrzydeł
www.pawelbielsko.pl

1 listopada 2020

798

(ukazuje się od 4.09.2005)
45/2020

ul. Św. Pawła 2, 43-382 Bielsko-Biała
 338150019  parafia@pawelbielsko.pl

PKO BP/ I O Bielsko-Biała 44 1020 1390 0000 6302 0157 8772

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Słowo Boga Żywego
Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają
(…) zostaliśmy nazwani
i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią
dziećmi Bożymi:
kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i rai rzeczywiście nimi jestedujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w
śmy.
niebie.
Ap 7,2-4.9-14; 1J 3,1-3
Mt 5,1-12a
W dzisiejszą niedzielę przypada liturgiczna uroczystość Wszystkich Świętych. Gromadzimy się na sprawowanie Eucharystii, aby oddawać Bogu cześć za Kościół zbawionych. Są wśród nich znani z imienia i nazwiska (kanonizowani i beatyfikowani),
ale także cała rzesza bezimiennych, których do tej chwały wyniósł Pan Bóg. Dzisiejsza uroczystość wskazuje nam prawdę o świętych obcowaniu, czyli ich szczególnym
wstawiennictwie za nami przed tronem Boga.
Niedziela, 1 listopada UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Ap 7,2-4.9-14;
1J 3,1-3; Mt 5,1-12a (tom VI)
Sobota 17.00 — (P) Różaniec.
Sobota 18.00 — (P) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla Elżbiety i Tadeusza w rocznicę urodzin
oraz dla dzieci z rodzinami.
Sobota 18.00 — (R) Za + Władysława Szcześniaka (od wnuczki Agnieszki z mężem i prawnukami).
6.30 — (W) Za ++ Mariannę i Karola Foszcz, Marię i Wojciecha Szałajko.
8.00 — (R) W intencji mieszkańców z ul. Skrzydlewskiego 17.
9.30 — (P) W intencji mieszkańców z ulicy Skrzydlewskiego 19.
11.00 — (R) Za + Kasię Bednarz.
12.30 — (W) Za zmarłych polecanych w wypominkach.
16.30 — (P) Nabożeństwo wypominkowe za zmarłych

18.00 — (P) Za + Aleksandrę i Bronisława.
Poniedziałek, 2 listopada WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH I Msza: Hi 19,1.23-27a; 1Kor 15,20-24a.25-28; Łk 23,44-46.50.52-53; 24,1-6a.
II Msza: Dn 12,1-3; Rz 6,3-9; J 11,32-45. III Msza: Mdr 3,1-6.9; 2Kor 4,14 - 5,1; J 14,1-6
7.00 — (W) Za zmarłych polecanych w wypominkach.
— (R) Za + Genowefę Woźnicę (1 greg.)
16.30 — (P) Za + Stanisławę, Mariana Zontek i ++ z rodziny.
18.00 — (P) Za + Genowefę Młynarczyk (od sąsiadów z bloku przy ul. Cieszyńskiej 250.
Wtorek, 3 listopada Dzień powszedni Flp 2,5-11; Łk 14,15-24
7.00 — (R) Za + Genowefę Woźnicę (2 greg.)
18.00 — (P) Za + Józefa i Eleonorę Bieleckich.
— (W) Za + Władysława Szczęśniaka (od wnuczki Magdaleny).
Środa, 4 listopada Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa Flp 2,12-18;
Łk 14,25-33
7.00 — (P) Za + Genowefę Woźnicę (3 greg.)
— (R) Za + Eugeniusza Zadka (od szwagierki i szwagra).
18.00 — (W) Za + Urszulę Drobczyńską w 1 r. śm.
Czwartek, 5 listopada Dzień powszedni Flp 3,3-8a; Łk 15,1-10
7.00 — (R) Za + Genowefę Woźnicę (4 greg.)
17.00 —
Godzina Święta
18.00 — (P) O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, i o nowych członków Straży
Honorowej NSPJ.
— (W) Za + Władysława Szczęśniaka (od wnuczki Asi z mężem Szymonem i dziećmi).
Piątek, 6 listopada Dzień powszedni Flp 3,17 - 4,1; Łk 16,1-8
7.00 — (P) Za + Genwefę Woźnica (5 greg.)
7.30 — (P) Nabożeństwo do NSPJ
16.30 — (W) Za + Genowefę Młynarczyk (od pracowników V LO).
18.00 — (R) Za + Barbarę i Józefa Głogowskich.
18.30 — (R) Nabożeństwo wypominkowe.
19.30 — (W) O powrót do zdrowia dla Barbary.
Sobota, 7 listopada Dzień powszedni Flp 4,10-19; Łk 16,9-15
8.00 — (W) Za + Genowefę Woźnicę (6 greg.)
19.00 — (P) Czuwanie ku czci Niepokalanego Serca NMP
20.30 — (P) W intencji ++ Członków Róż Żywego Różańca.
Niedziela, 8 listopada 32 NIEDZIELA ZWYKŁA Mdr 6,12-16; 1Tes 4,13-18;
Mt 25,1-13
Sobota 18.00 — (R) Za + Wojciecha Krzaka w 2 r. śm. (od rodziców i siostry).
6.30 — (P) Za zmarłych polecanych w wypominkach.
8.00 — (R) Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże dla
Dawida z okazji urodzin.
9.30 — (W) W intencji Lecha o nawrócenie.
11.00 — (P) Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki z okazji urodzin.
12.30 — (W) Za ++ Zofię i Józefa Sojów.
17.00 — (R) Nabożeństwo za zmarłych.
18.00 — (R) Za + Genowefę Woźnicę (7 greg.)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych to
czas, kiedy w sposób szczególny myślimy o naszych bliskich, którzy już zakończyli ziemską pielgrzymkę. Nawiedzanie cmentarzy i modlitwa nad grobami zmarłych z naszych rodzin, bliskich i przyjaciół jest pięknym i potrzebnym znakiem naszej wiary w zmartwychwstanie. W tym roku nawiedzamy cmentarze od wtorku 3 listopada.
2. Papież Franciszek w związku z pandemią wydał dekret wydłużający na cały miesiąc listopad okres zyskania odpustu za zmarłych, który można uzyskać modląc się za zmarłych
i nawiedzając cmentarze. Nawiedzając cmentarze zachowajmy wszystkie obostrzenia mając
na uwadze dobro, zdrowie i życie swoje i innych osób.
3. Zapraszamy dziś na 16.30 na nabożeństwo za zmarłych. Będzie ono transmitowane przez
internet
4. Jutro wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o 7.00, 16.30 i 18.00.
5. Za zmarłych wypominanych w naszej parafii modlimy się na różańcu od poniedziałku do
piątku po wieczornej Mszy św., w sobotę o 19.30 a w niedzielę 8 listopada o 17.00.
6. Wypominki przyjmujemy w zakrystii. Dziękujemy za składane ofiary.
7. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca:
 W pierwszy czwartek Godzina święta o 17.00 w kaplicy
 W pierwszy piątek po rannej Mszy św. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa,
o 16.30 Msza św. z udziałem dzieci, o 19.30 Msza św. z udziałem młodzieży.
 Okazja do spowiedzi świętej pół godziny przed każdą Mszą św. a w czwartek od 17.00.
Spowiadamy w konfesjonałach a na życzenie w pomieszczeniu obok miejsca dla matki
i dziecka. Po spowiedzi pamiętajmy o zdezynfekowaniu folii na kratkach konfesjonału.
 Odwiedziny chorych w pierwszą sobotę od 9.30. Zapisy w zakrystii.
 W I sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Rozpoczęcie o 19.00 wystawieniem Najświętszego sakramentu. W ramach nabożeństwa różaniec, piętnastominutowa medytacja i Msza św. ok. godz. 20.30. Serdecznie zapraszamy.
8. Dodatkowe Msze św. w związku z ograniczeniami udziału wiernych w kościele w niedziele
o 6.30 i 12.30 są zaplanowane na razie do 22 listopada br.
9. W przyszłą niedzielę Msza z modlitwą o uzdrowienie prowadzona przez SECiM, będzie
celebrowana w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: o czyśćcu i duszach
czyśćcowych; o założycielu Rycerzy Kolumba.
DIAKONIA SPRZĄTANIA
W najbliższą sobotę o sprzątanie kościoła prosimy mieszkańców z ul. Skrzydlewskiego 29.
JA WIEM, W KOGO JA WIERZĘ
TRUDNE ROZMOWY NA WAŻNE TEMATY!
Miesiąc listopad to czas, aby swoją miłością ogarnąć naszych zmarłych i darować im bezcenny dar odpustu! Zatem pytamy: Co należy wiedzieć o odpustach za zmarłych?

Pojednanie grzesznika z Bogiem i Kościołem dokonuje się poprzez sakrament pokuty, w którym zostaje zgładzona wina penitenta. Jednak nauka Kościoła o czyśćcu ukazuje, że nawet
wtedy, gdy wina została odpuszczona w sakramencie pojednania, pozostaje jeszcze kara za
popełnione zło, którą grzesznik musi spłacić, aby w pełni się oczyścić. Sakrament pojednania uwalniając penitenta z winy grzechu, nie zawsze stosuje pokutę umożliwiającą w pełni
uwolnić się od kary. Dlatego kara, pozostająca po odpuszczeniu winy, która jest przynależna
za ten grzech, musi być odpokutowana albo w tym życiu poprzez uczynki miłosierdzia, albo
w przyszłym życiu przez odpokutowanie kar czyśćcowych.
Kościół wyszedł także z pomocą pokutującemu grzesznikowi poprzez naukę o odpustach..
Opust jest to darowanie wobec Boga kary za grzechy, zgładzone już co do winy. Odpusty
można zyskiwać za siebie lub za zmarłych Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz
owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienia ze skarbca zasług
Chrystusa i Świętych. Warunki odpustu są ogólnie znane; jednakże w tym roku, ze względu
na COVID-19, Stolica Apostolska ustaliła następujące przepisy odnośnie zyskiwania odpustów za zmarłych.
Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli,
za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te,
dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.
Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich
wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz”
i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada,
dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych /w listopadzie/.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na
przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki, tj. spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Ponadto odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii
z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu
cierpień i niedogodności swego życia.
Pytań związanych z odpustami jest wiele. W razie wątpliwości należy dopytać kapłana podczas spowiedzi świętej, czy nasze akty religijne czynią zadość wymogom uzyskania odpustu.
Podarujmy ten cenny dar naszym zmarłym.
Ks. Mirosław Wróbel

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (01.11.2020)
Ci, którzy odeszli już z tej ziemi i osiągnęli pełnię życia i szczęścia - wszyscy święci - i my, którzy
jeszcze pielgrzymujemy w tajemnicy świętych obcowania, stajemy razem przed Bogiem, aby Go
uwielbić, uwielbić Boga, który "siedzi w majestacie na niebieskim tronie..." - o czym mówi pieśń na
wejście ("W majestacie na niebieskim tronie"). Nasze uwielbienie wyśpiewamy też w pieśni na Komunię Św. "Ciebie Boga wysławiamy". Ci, którzy odeszli i my pielgrzymujący, stanowimy jeden
Kościół, do którego weszliśmy przez chrzest: "Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz..." - to śpiew na
przygotowanie darów. O tym Kościele mówi też pieśń na zakończenie: "Kościół to nie tylko dom z
kamieni i złota, Kościół żywy i prawdziwy, to jest serc wspólnota".
PIEŚŃ WEJŚCIA
1. W majestacie na niebieskim tronie, siedzi Jezus, wszelka moc na Jego łonie. Cherubini, Serafini, jak i Aniołowie inni, przed Nim się kłaniają, radośnie śpiewają: Święty, Święty, Święty wołają.
2. Matka Jego i Patriarchowie, Prorocy, Wyznawcy i Apostołowie. Cherubini...
3. Męczennicy, którzy krew przelali, Panny czyste, które Go tak miłowały. Cherubini...
REFREN PSALMU RESPONSORYJNEGO
Oto lud wierny, szukający Boga.
NA PRZYGOTOWANIE DARÓW
1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz. Dotrzymać pragnę szczerze. Kościoła słuchać w każdy czas. I w świętej wytrwać wierze. O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi. W Nim żyć, umierać pragnę.
2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią Bóg pod osłoną chleba. Swym Ciałem karmi duszę mą, by żyła w Nim
dla nieba. W to wierzyć zawsze mocno chcę, bo tego Kościół uczy mnie. W nim żyć, umierać pragnę.
KOMUNIA ŚWIĘTA
1. Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała; Ciebie, Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała.
2. Tobie wszyscy Aniołowie, Tobie Moce i Niebiosy; Cheruby, Serafinowie, ślą wieczystej pieśni głosy:
3. Święty, Święty nad Świętymi Bóg Zastępów, Król łaskawy. Pełne niebo z kręgiem ziemi Majestatu Twojej
sławy!
4. Apostołów Tobie rzesza, chór Proroków pełen chwały, Tobie hołdy nieść pospiesza Męczenników orszak biały.
5. Ciebie, poprzez okrąg ziemi z głębi serca, ile zdoła głosy ludów zgodzonymi wielbi święta pieśń Kościoła.
6. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna, Słowo wiekuiste, z Duchem, wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś,
o Chryste!
7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka; by świat zbawić swoim zgonem, przyoblókłszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem.
8. Tyś pokruszył śmierci wrota, starł jej oścień w męki dobie. I rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym Sobie.
9. Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn Jedyny. Lecz, gdy zagrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić
ludzkie czyny.
10. Prosim, słudzy łask niegodni, wspomóż, obmyj grzech, co plami. Gdyś odkupił nas od zbrodni Drogiej Swojej Krwi strugami.
11. Ze Świętymi w blaskach mocy wiecznej chwały zlej nam zdroje: Zbaw, o Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo Swoje!
12. Rządź je, broń po wszystkie lata. Prowadź w niebios błogie bramy. My w dzień każdy, Władco świata, Imię
Twoje wysławiamy!
13. Po wiek wieków nie ustanie pieśń, co sławi Twoje czyny. O, w dniu onym racz nas, Panie, od wszelakiej
ustrzec winy.
14. Zjaw swą litość w życiu całym tym, co żebrzą Twej opieki: W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na
wieki.
UWIELBIENIE
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.
PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE
1. Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota. Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota.
Ref.: Jedno serce, jedna dusza, to jest serc wspólnota.
2. Gdzie się zbierze dwóch lub trzech, dobro mając na celu, tam przebywa Chrystus żywy, tworząc jedność z
wielu. Ref. (Jedno serce, jedną duszę, tworząc jedność z wielu. )
3. Kto się dzieli tym, co ma, z potrzebującymi, ten wypełnia Ewangelię, niebo czyni z ziemi. Ref. (Jedno serce,
jedną duszę, niebo czyni z ziemi.)

