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SPOTKANIA ZE SŁOWEM
Listopad często jest kojarzony z zadumą i refleksją, które idealnie
wpisują się w wydarzenia obfitujące w tym okresie. Czas wspomnienia
wszystkich świętych oraz modlitwy za dusze zmarłych, niech będzie
doskonałą okazją umocnienia naszej wiary i relacji z Bogiem, co będzie
stanowiło również wyjątkowe wprowadzenie do zbliżającego się wielkimi
krokami Adwentu.

EWANGELIA 7.11.2021
Mk 12, 38-44 – Wdowi Grosz
Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z
upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na
rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach.

Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym
surowszy dostaną wyrok». Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony,
przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu
bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa
pieniążki, czyli jeden grosz.
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam
wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli
do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze
swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie».

EWANGELIA 14.11.2021
Mk 13, 24-32 – Sąd Ostateczny
Jezus powiedział do swoich uczniów: «W owe dni, po wielkim ucisku,
„słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba
i moce na niebie” zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego,
przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On
aniołów i „zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca
ziemi po kraniec nieba”.
A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź
nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i
wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi.
Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko
stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu

owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko
Ojciec».

EWANGELIA 21.11.2021
J 18, 33b-37 – Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata
Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?» Jezus
odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?»
Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi
Ciebie. Co uczyniłeś?»
Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby
królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został
wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem
powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?»
Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to
przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z
prawdy, słucha mojego głosu».

EWANGELIA 28.11.2021
Łk 21, 25-28. 34-36 – Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrysusa
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i
gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego

nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń
zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy
ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.
A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ
zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były
ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień
nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na
wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w
każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i
stanąć przed Synem Człowieczym».
Opr. Marlena Przybylska

Odpust zupełny dla zmarłych – jak uzyskać?
W roku 2021 – przez cały listopad!
Tradycyjnie, nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę
publiczną w uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada, od południa)
oraz w Dniu Zadusznym (2 listopada), możemy pod zwykłymi warunkami
uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz
w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy
uzyskać
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możemy uzyskać raz dziennie. W roku 2021, podobnie jak w 2020,

Penitencjaria Apostolska ogłosiła, że “odpusty zupełne dla wiernych
zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad”.
Penitencjaria Apostolska wprowadziła też w roku 2020 i 2021 dodatkową
możliwość uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych dla osób starszych,
chorych i tych wszystkich “którzy z poważnych powodów nie mogą
opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się
licznych wiernych w miejscach świętych…”
JAK UZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY DLA ZMARŁYCH?
1. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić Ojcze nasz i
Wierzę w Boga oraz trzeba wypełnić inne (ogólne) warunki, takie
jak: stan łaski uświęcającej (spowiedź sakramentalna*), Komunia św. i
modlitwa według intencji Ojca Świętego. Odpust ten można uzyskać od
południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny (w
listopadzie 2021 może być przeniesiony na inny dzień, dowolnie wybrany
przez poszczególnych wiernych).
2. Również wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i
przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który
może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach
od 1 do 8 listopada jest zupełny (w listopadzie 2021 dowolne 8 dni przez
cały miesiąc!), w ciągu roku cząstkowy.

Ogólne warunki uzyskania odpustu zupełnego:
• brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego
• stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego
lub spowiedź sakramentalna
• przyjęcie Komunii świętej
• odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w której modli się Ojciec
Święty
• odpust może być uzyskany tylko jeden raz danego dnia.
Po jednej spowiedzi (stan łaski uświęcającej)* można uzyskać
wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej
modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust zupełny.
Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie
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konkretnego imienia – wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby
zmarłej, która tego odpustu potrzebuje).
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z Dekretem Penitencjarii Apostolskiej:
“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 (spowiedź sakramentalna, Komunia
eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią
pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub
Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum
Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia
i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli 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.”

Odpust zupełny – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w
całości.
Odpust cząstkowy – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w
części, jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego
odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło
obdarzone odpustem cząstkowym.
Opr. Martyna Zielińska
Za: misericors.org

W Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada, Msze św. o
godz. 8:00, 10:00, 12:00 i o godz. 17:00 – MSZA ŚW. OKTAWALNA.
Różaniec za zmarłych z wypominkami oktawalnymi o godz. 16:00.
Przypominamy, że w Uroczystość Wszystkich Świętych mamy
obowiązek uczestnictwa we Mszy św.
We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień
Zaduszny (2 listopada) Msze św. o godz. 8:00 – za wszystkich
wiernych zmarłych parafian, a o godz. 17:00 różaniec z
wypominkami oktawalnymi, po nim o godz. 18:00 – Msza św.
oktawalna.

