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Miesiąc listopad jest dla nas 
zawsze okazją do zadumy nad 
naszym przemijaniem oraz nad 
tymi, którzy już od nas odeszli. 
Wtedy też częściej niż zazwyczaj 
modlimy się za nich. Msze św. 
na cmentarzach, wypominki, pry-
watne modlitwy przy grobach. 
Jaki jest sens modlitwy za 
zmarłych? Czy ona im pomaga? 
Jeśli tak, to w jaki sposób?  

Listopad przypomina nam o tzw. rzeczach ostatecznych, do których zaliczamy 
śmierć, sąd i piekło lub niebo. Podczas gdy przyroda zapada w zimowy letarg, 
nawiedzamy groby bliskich z okazji Dnia Zadusznego i snujemy refleksję nad 
życiem, jego sensem i przemijaniem. Wtedy rodzą się w nas zasadnicze pytania 
o los naszych zmarłych i życie po śmierci. 
Po śmierci czeka człowieka sąd szczegółowy, obejmujący całokształt ludzkiego 
życia, uczynki, słowa, myśli, plany, pragnienia, ale też zaniedbania, opuszczen-
ia, zaniechania. Chrystus Pan zapowiadał nadchodzący sąd Boży, wyraźnie 
zaznaczając związek pomiędzy postępowaniem człowieka na ziemi, a jego losa-
mi w wiecznościŚ „Ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie 
życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia” (J 5, 29). 
Możliwość potępienia jest więc realna, a istnienie piekła jest dogmatem wiary. 
Nie wiemy jednak, kto zostaje potępiony. Gdybyśmy znali pośmiertny los 
zmarłych i mieli pewność, że zostali potępieni, nasza modlitwa za nich nie mi-
ałaby sensu. Apostoł Jan nie polecał, by się modlono w przypadku grzechu 
sprowadzającego śmierć wieczną (zob. 1 J 5, 15–17). 
Modlitwą za zmarłych obejmujemy wszystkich, mając nadzieję na miłosierdzie 
Boga, który pragnie zbawić każdego. w. Jan Chryzostom zachęcał swoich 
słuchaczy słowamiŚ „Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hi-
oba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że 



 

Msze więte 

WeekendŚ Sobota o godzinie 5Ś00pm Niedziela o godzinie 8Ś00am i 11Ś00am. 
Każdy Pierwszy Piątek Miesiąca CzuwanieŚ  
6Ś00pm – Adoracja Naj więtszego Sakramentu 

6Ś30pm – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia 

7Ś00pm – Msza w., , Modlitwa Różańcowa,  
rodaŚ 6Ś00 PM wystawienie Naj więtszego Sakramentu i Nowenna do w Józefa  

PiątekŚ 6Ś00 PM wystawienie Naj więtszego Sakramentu i Nowenna do Miłosierdzia  

8 grudnia Msze w Ś 8 AM i 7 PM 

 

  listopada Dzie  Pokuty 

:  - :  - Ko fere ja i Adora ja 
Krzyża  

:  - :  - Przerwa a Lu h  
:  - :  - Koro ka, Ko fere ja, 

Lita ia do Krwi i Wody Daru 
Prze itego Ser a Pa a Jezusa  

:  - :  - Msza Święta  
:  - :  - Część Pokut a z 

odlitwą ekspia yj a i Adora ją  
Prosze przy ieść krzesła polowe  

 

Msze wŚ   Wszystkich wietych i Dzień ZadusznyŚ 
1 ListopadaŚ 8 AM  i 7 PMś  

2 Listopada 8AM i 7 PM /6Ś30PM różaniec za zmarłych  
Wypominki Ś w listopadzie odprawiamy 30 Mszy w. za poleconych 

zmarłych.  
W każdą niedziele listopada różaniec za zmarłychŚ 10Ś30AM 

roda i piątek Różaniec za zmarlych o 6Ś30 PM 

W Listopadzie od poniedzialku do piatku Msze w poranne o godzinie 8 AM 

Od  do  Listopad 

W iedziele auki  
o  i  AM  

po iedziałek i wtorek  PM 

po iedziałek i wtorek 
:PM -spowiedzi i adora ja  
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