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GAZETKA    PARAFII    ŚWIĘTEGO    URBANA    W    WĘDZINIE 
NR 45/439                      WSZYSTKICH     ŚWIĘTYCH                      1.11.2020 

Gazetka   do   użytku   wewnętrznego   członków   parafii 
 

Skąd się wzięły wypominki? Są one jednym ze wielu znaków wyrażania naszej modlitewnej pa-
mięci o zmarłych. To jedna z najbardziej popularnych form modlitwy błagalnej za zmarłych, której 
tradycja sięga X w. Rozróżnia się wypominki jednorazowe, oktawalne, półroczne i roczne. Wierni 
na kartkach wypisują swoich zmarłych i przynoszą je do swoich duchownych wraz z przewidzianą 
ofiarą. Poszukując głębszego sensu wypominek warto cofnąć się o kilkanaście wieków do liturgii 
eucharystycznej sprawowanej w starożytnym Kościele. Podczas przygotowania darów ofiarnych, 
lub nawet w czasie modlitwy eucharystycznej odczytywano tzw. dyptyki, na których chrześcijanie 
wypisywali imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, dobrodziejów, ale także świętych męczenni-
ków i wyznawców, oraz wiernych zmarłych. Imiona odczytywano głośno i trwało to bardzo długo. 
Drugą listę, listę świętych, odczytywał sam biskup, a nie ksiądz. Mówił: Wspomnijmy błogosławio-
nych apostołów i męczenników; następnie wyliczano imiona świętych. Wreszcie trzecia lista, którą 
również czytał biskup, zawierała imiona zmarłych. Biskup mówił: Podobnie wspomnijmy i dusze 
tych, którzy spoczywają: Hilarego, Atanazego, itd. Te trzy listy recytowano jednym ciągiem; dzie-
liło je tylko trzykrotne, krótkie odezwanie się chóru. Na koniec biskup śpiewał uroczystą modlitwę, 
w której prosił Boga, aby wpisał imiona żywych i umarłych pomiędzy wybrańców: Teraz wpisz 
te imiona na niebiańskiej stronicy, abyśmy nie byli zawstydzeni w dzień, kiedy przyjdziesz ten 
świat osądzić. Amen. Ta lista imion jest więc ziemskim odpowiednikiem oryginału, prowadzonego 
przez Boga w niebie – księgi życia. Wielu widzi w odczytywanych dyptykach wyjaśnienie znaczenia 
zwoju, jaki trzymały posągi zmarłych na rzymskich sarkofagach. Jednak poprzez ceremonię wyli-
czania imion wyrażano przede wszystkim więź wspólnoty i miłości, łączącą wszystkich członków 
Kościoła chwalebnego (święci), cierpiącego (zmarli) i walczącego (żyjący). Umieszczenie imion 
w dyptyku świadczyło o trwaniu w jedności ze wspólnotą kościelną, a  skreślenie o wyłączeniu 
z niej (ekskomunika). Po wyczytaniu, dyptyki kładziono na ołtarzu, na którym sprawowano Eu-
charystię, co też miało swoją wymowę. Z czasem, gdy zaczęto odprawiać msze wprost w intencji 
niektórych zmarłych (lub żywych), dyptyki zastąpiono wspomnieniami nie zawierającymi już 
imion wszystkich wiernych, o których Kościół pamięta, lecz tylko imiona jednego czy kilku wska-
zanych celebransowi. Dzisiejsze wypominki są kontynuacją starożytnych dyptyków i mają podo-
bny sens. Podobnie jak one są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego 
na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypomin-
kowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej księdze  
życia. Znaczenie wypominek jest tym większe, że podobnie jak w starożytności, tak i dzisiaj, zwią-
zane są one z Eucharystią. Za zmarłych wypisanych na kartkach wypominkowych odprawiana 
jest Msza św. Najważniejsza oprócz tradycji jest zawsze modlitwa za zmarłych, aby zostali uwolnie-
ni od grzechów i kar za grzechy należnych. Oznacza to uwolnienie z czyśćca i wejście do nieba, czy-
li tego stanu życia, do którego wszyscy wierzący zdążamy.                   ks. Proboszcz 
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NIEDZIELA – 1.11. – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Za ++ rodziców Elżbietę i Piotra Gajek, ciotkę Emilię Staniczok, szwagra  

Gerharda Born i całe ++ pokr. z rodzin Gajek, Staniczok i Born. 
 

10.00 – Za ++ ojca Jerzego Kompała, dziadków Kompała, Wolny i Lesik oraz ++ ciotki 
Gertrudę i Krystynę.     

 

14.30 – Różaniec za Zmarłych w Wypominkach – Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
 

 

PONIEDZIAŁEK – 2.11. – WSPOM. WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – Dzień Zaduszny 
  7.00 – Za ++ PARAFIAN polecanych w tegor. Wypominkach-Zaleckach.    

  9.00 – Do Miłos. Bożego o wynagrodzenie za wszystkie profanacje Pana Jezusa euchary-
stycznego i kościołów, o potrz. łaski dla całego Kościoła, dary Ducha Św. dla Pa-
pieża Franciszka, Biskupów i Kapłanów. 

 

16.30 – Różaniec za Zmarłych w Wypominkach. 
 

17.00 – Za ++ męża Alojzego Kubosz, rodziców Antoniego i Annę Lesik, teścia Franciszka 
Kubosz z żonami, rodzeństwo i pokr. z obu stron. 

   

WTOREK – 3.11. 
17.00 – Za ++ ojca i dziadka Jerzego Roj, Andrzeja Wróbel, Waltra Świtała, z rodzin Roj  

i Piechota oraz dusze w czyśćcu cierpiące. Różaniec za Zmarłych W Wypominkach. 
 

ŚRODA – 4.11. – Św. Karola Boromeusza 
17.00 – Za ++ męża Józefa Jelonek w 9 rocz. śm. i pokr. Różaniec za Zmarłych w Wypom. 
 

I CZWARTEK – 5.11.  – Czcimy Najświętszy Sakrament  
17.00 – Do B. Op. i MB Uzdr. Chorych, z prośbą o błog. B. i zdrowie w rodzinie oraz  

za ++ rodziców Piotra i Marię Kuliberda, Franciszka i Wiktorię Matusek, zięcia 
Piotra Biela i Elżbietę Kozala z mężem oraz z rodzin Kuliberda i Matusek. 

 Różaniec za Zmarłych w Wypominkach i o powołania. 
 

I PIĄTEK – 6.11. – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa 
  7.00 – Ku czci NSPJ w int. żyjących i ++ z Róży Różań. M. JONEK. Naboż. do NSPJ. 
 

16.30 – Spowiedź I-piątkowa dla dzieci i młodzieży. 
 
 

17.00 – /Szk/ Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
opiekę i zdrowie dla FRANCISZKA HUĆ w 2 rocz. urodzin i całej rodziny. 

 Różaniec za Zmarłych w Wypominkach. 
 

I SOBOTA – 7.11. – Czcimy Niepokalane Serce N M P , ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU 
  7.30 – Różaniec wynagradzający za grzechy i zniewagi Sercu Jezusa i Maryi.   

  8.00 – Do Niep. Serca Maryi o nowe powoł. kapł., zak. i mis. oraz za ++ kapłanów i oso-
by zakonne – od Róży Różań. M. JONEK.  Naboż. do Niep. Serca NMP. 

 

 

9.00 – 15.30: GODZINY ADORACYJNE 
    

  9.30 – Odwiedziny Chorych i Starszych. 
 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 8.11. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Za ++ rodziców Loose, Wieczorek i Lesik. 
10.00 – /Jubil/ Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla Jubilatów MARII i JÓZEFA POPANDA z ok. 60 rocznicy ślubu, o dary 
Ducha Św. dla dzieci, wnuków i prawnuków. Różaniec za zmarłych w Wypominkach. 
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1. STOSUJMY SIĘ DO ZALECEŃ PAŃSTWOWYCH I KOŚCIELNYCH: dezynfekcja rąk, maski oraz 
dystans społeczny w miejscach publicznych: kościoły, cmentarze, sklepy, urzędy. 

2. W dniach od 31 października do 2 listopada cmentarze są ZAMKNIĘTE! 
 
 

3. Wolna intencja: 24.12. g.8.00. Zamawiajmy intencje na 2021r. 
 

 

4. WYPOMINKI za Zmarłych proszę przynosić do zakrystii /kartki na stoliku/. 
 

5. Dziękuję Paniom za posprzątanie kościoła /M. Chmiel i M. Pipa/ oraz Parafianom z Marców  
i Grucek za przycięcie krzewów oraz skoszenie trawy na cmentarzu i przy dawnym kościele. 

 

6. Kolekta dzisiejsza i 2 listopada na płatn. parafii /energia elektr./, w następną niedzielę gospodar-
cza, przed kościołem zbiórka dla chrześcijan prześladowanych. BÓG ZAPŁAĆ za wszystkie 
ofiary. Dzisiaj zmiana tajemnic w Różach Różańcowych. W związku z wymianą pękniętego słu-

pka bramy wjazdowej na cmentarz, proszę Parafian o wcześniejsze poinformowanie ks. pro-
boszcza, że w danym tygodniu będzie stawiany pomnik czy inne prace, co wiąże się wjazdem 
na cmentarz samochodu czy traktora z przyczepką.  

7. Dzisiaj o godz. 14.30 zapraszam Parafian do KOŚCIOŁA na różaniec za zmarłych wypisa-
nych w ZALECKACH-WYPOMINKACH i adorację przed Najświętszym Sakramentem. 

8. Do niedzieli różaniec za zmarłych w wypominkach /możemy zyskać odpust/. 
 

9. W poniedziałek Dzień Zaduszny, Msze św. godz. 7.00, 9.00 i 17.00, godz. 16.30 różaniec. 
 

10. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę w Uroczystość Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny  
aż do końca listopada mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko 
jeden raz w ciągu dnia. Warunki: modlitwa Ojcze nasz, Wierzę i dowolna modlitwa w inten-
cjach Ojca Świętego, przystąpienie do spowiedzi św. i przyjęcie Komunii św. Wierni, którzy  
nawiedzą cmentarz, seniorzy i chorzy w domach łącząc się duchowa do końca listopada mogą 
także uzyskać odpust zupełny za zmarłych spełniając podane warunki. 
 

11. W tym tygodniu: I czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
 

12. W piątek o godz. 16.30 spowiedź dla dzieci i młodzieży oraz Msza św. szkolna. 
 

13. W sobotę Dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu. Msza św. o godz. 8.00. Zapraszam  
na modlitewne nawiedzenie Chrystusa eucharystycznego – szczególna intencja to ustanie pan-
demii, za chorych, o zdrowie i pokój serca oraz wynagrodzenie za profanacje kościołów. 

 

Plan adoracji: 

               Do godz. 9.00:   uczestnicy Mszy św. 
 

  9.00 – 10.00: Róża Różańcowa A. Kaczmarzyk 
 

10.00 – 11.00: Róża Różańcowa M. Leschik 
 

11.00 – 12.00: Róża Różańcowa H. Wicher, 2 Margaretki 
 

12.00 – 13.00: Róża Różańcowa M. Chmiel, Rodziny Szensztackie 
 

13.00 – 14.00: Róża Różańcowa M. Wieczorek i M. Jonek 
 

                                 14.00 – 15.00: Róże Różańcowe R. Chmiel i B. Sklorz 
 

                                 15.00– 15.30: Adoracja dowolna –  zakończenie adoracji.    
 

 

14. W sobotę od godz. 9.30 odwiedziny Chorych. 
 

15. W ostatnich tygodniach pożegnaliśmy Śp. + URSZULĘ SZULC, lat 68 i Śp. + JÓZEFA KUCHAR-

CZYK, lat 71. Wieczny odpoczynek…                  CZAS  UCIEKA, WIECZNOŚĆ  CZEKA 


