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01. 11. 2015        UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
 

                    

ABY PRZEJRZEĆ, ZOBACZYĆ I PÓJŚĆ! 
 

Kim jest niewidomy żebrak? Nikim szczególnym. Kimś, kto nie tylko nie widzi, ale kogo się omija i nie 

zauważa. Kimś, kogo krzyk bywa tłumiony nawet przez idących za Jezusem. I właśnie ktoś taki jest nie 

tylko usłyszany, zauważony, ale też uzdrowiony i, co najważniejsze, uzdolniony do pójścia za Chrystusem. 

Nic nie jest tak istotne, jak tylko zdiagnozowanie wiary. Bez niej nikt nie ma szans na przejrzenie. Wiara 

pozwoliła mu przejrzeć na oczy, ponieważ właśnie przejrzeniem jest wiara. Piszę te słowa jako kapłan, 

pragnąc głęboko zapamiętać: mam szukać wiary i wiarą budować tych, których spotkam. W jaki sposób 

wzniecać wiarę? Jest tylko jeden sposób: wiara budzi się ze słuchania Bożych słów!  
 

Przyglądając się opowiadaniu o uzdrowieniu Bartymeusza, możemy ulec mylnemu wrażeniu, że Jezus go 

nie zauważał, choć miał świetny wzrok, natomiast Bartymeusz, choć był ślepy, dostrzegł Jezusa. Czyżby 

Bogu nie zależało na wszystkich bartymeuszach? Czyżby ich pomijał? W Psalmie 23., pasterskim, a więc 

kapłańskim, na samym końcu czytamy: „Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną”. Otóż tekst hebrajski użył w 

tym miejscu słowa RADAF, które tłumaczy się jako zdecydowane podążanie, ściganie, a najczęściej jako 

prześladowanie. Być może niektórym tłumaczom wydawało się dziwne, że miłosierdzie może prześladować 

człowieka, ale Bogu nie jest obojętny nasz los i On właśnie stale goni grzesznika i zaślepionego tym 

światem. To On prześladuje nas natchnieniami, abyśmy wołali do Niego: Synu Dawida, ulituj się nade mną! 
 

Uroczystość Wszystkich Świętych jest dniem szczególnym, gdyż 

jest to czas uczczenia tych wszystkich, którzy w pełni uczestniczą już w 

chwale zbawionych. Kościół wspomina też zmarłych oczekujących 

ostatecznego wyzwolenia z cierpień czyśćcowych. Powołanie do świętości 

obejmuje wszystkich bez wyjątku. Chrystus powołuje, wzywa a jednocześnie 

udziela potrzebnych łask. Wszyscy święci, nasi starsi bracia w wierze, 

wezwanie to podjęli i wykorzystali łaski, których im udzielił Pan. Z 

pewnością wspomagają nas, pielgrzymujących jeszcze do domu Ojca, ale są 

również wzorem życia doskonałego, opartego na nauce Chrystusa. Wspomnienie Wiernych Zmarłych to nie 

tylko dzień modlitwy, radości i pamięci o tych wszystkich, którzy odeszli od nas w nadziei 

zmartwychwstania. To także przypomnienie o naszym wiecznym przeznaczeniu. Wystawanie godzinami 

nad grobami bliskich zmarłych, dekorowanie kwiatami ich grobów, niczego trwałego nie przyniosą, jeśli 

zabraknie modlitwy oraz refleksji religijnej. Jedno głębokie, mocno zakorzenione w nauce Chrystusa 



spojrzenie na mogiłę bliskiej osoby, może bardzo wiele nam dać. Przede wszystkim jest przypomnieniem 

bardzo trudnej prawdy  - każdy z nas musi odejść z tego świata. Spojrzenie na grób matki, ojca, dziecka, to 

spojrzenie na znikomość i marność życia doczesnego, ale jednocześnie na wspaniałość życia, które 

rozpocznie się po tamtej stronie i będzie trwać. To spojrzenie na potęgę miłości Bożej, silniejszej niż śmierć.  

 

Oby w tak radosny i uroczysty dzień, nie zabrakło wejrzenia w głębię naszych serc, tak często zagubionych 

pośród spraw doczesnych. Niech ufna i żarliwa modlitwa przyniesie duchową pomoc naszym zmarłym  

braciom i siostrom, ale niech także przyczyni się do przemiany naszego życia, do wejścia na drogę 

świętości. 
 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1.  Uroczystości i wspomnienia liturgiczne: 
 

 Środa- 28.10- św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusz, święto 

 Niedz.- 01.11- UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  

 Poniedziałek-  02.11- WSPOMNIENIE WSZYSTKICH  

    WIERNYCH ZMARŁYCH 

 Środa- 04.11- św. Karola Boromeusza, biskupa, wspomnienie 
 

2. Porządek liturgii w kościele w Letchworth: Msza św.: niedziela- godz. 13.00. i wtorek- godz. 18.30 

wraz z nabożeństwem Maryjnym. Spowiedź- przed Mszami lub po. Zapraszamy! 
 

 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

 

 

NIEDZIELA 

25.10.15 
 

 

 

 

 

13.00. 

 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

Za śp. Krystynę Kutyma-mroczn. Śmierci (int. p. 

Kazimierza i Ryszarda Kutyma) 
 

 

WTOREK 

27.10.15 

 

 

18.30. 

 

Intencja wolna 

NIEDZIELA 

01.11.15 

 

 

13.00. 

 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
 

Msza św. zbiorowa za zmarłych- wypominki 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

02.11.15 

 

 

13.00. 

 

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH 

ZMARŁYCH 

 

Msza św. zbiorowa za zmarłych- wypominki 

 

WTOREK 

03.11.15 
18.30. Msza św. zbiorowa za zmarłych- wypominki 



3. Dzisiaj po Mszy św. dodatkowa kolekta na Papieskie Dzieła Misyjne. Św. Jan Paweł II nazwał to 

Dzieło centralnym funduszem solidarności. Z okazji Niedzieli Misyjnej - oprócz zbierania ofiar na to Dzieło 

jesteśmy przede wszystkim zachęcani, aby modlić się o Boże błogosławieństwo na rzecz wysiłków 

misyjnych Kościoła i byśmy sami stawali się uczestnikami misji samego Boga w naszych dzielnicach, 

zakładach pracy, szkołach i rodzinach. 
 

4. Na stoliku są dostępne kartki na wypominki, na których można wypisać imiona swoich bliskich 

zmarłych. Za nich 01.11- niedziela, (godz. 13.00), 02.11- poniedziałek, (godz. 13.00)  i 03.11- wtorek, 

(godz. 18.30) będą sprawowane Msze św. zbiorowe. Kartek z wypominkami nie wrzucajmy na kolektę. 
 

5. 01 listopada po Mszy św. rozpoczniemy zaduszki- nabożeństwo za naszych bliskich zmarłych: ok 

14.30 na cmentarzu w Hitchin a potem na cmentarzu w Letchworth. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i 

zadumy. 

 

6. W związku z powyższym w niedzielę, 01.11 po Mszy św. Nie będzie spotkania dla dzieci 

pierwszokomunijnych. 
 

7. Trwa miesiąc październik poświęcony modlitwie różańcowej. Zachęcamy do tej formy pobożności w 

rodzinie i indywidualnie. 
 

8. Pamiętajmy o modlitwie za naszą Ojczyznę- Polskę w dniu wyborów parlamentarnych. 
 

9. W dniach 02- 04 w Bedford będziemy gościć O. Adama Szustaka, który wygłosi konferencje na 

temat Rodziny na Mszach św. o godz. 19.00. 
 

10. KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI odbędzie się w kościele w Bedford w niedziele: 8, 15 i 22 listopada po 

Mszy św., która jest o 19.00. 
 

11. Spotkania dla wyjeżdżających na ŚDM- więcej info- plakat 

 

12. 09 listopada o godzinie 19.00 będzie miała miejsce uroczysta Msza Święta w Katedrze Westminster 

w Londynie. Więcej informacji-  plakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 


