
 Pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym (świadectwo) 
 
Memento morii - pamiętaj, że umrzesz oraz słuszne i zbawienne jest modlić się za 
zmarłych, to słowa, które od najmłodszych lat słyszałam, prawie co niedziele, z ambo-
ny. Te słowa słyszę do dziś, słowa, które rodzą widoczne owoce modlitwy za zmarłych 
w kolejnych pokoleniach tej parafii.  
Dzisiejszy świat nie chce słyszeć tych słów. Każdy myśli, że będzie żył wiecznie. Często 
migocący płomyk i szept palącej się na grobie świecy w listopadowe święto, uzmysła-
wia nam jak krucha jest ludzka egzystencja. 
 
Żyjąc w ciągłym wirze spraw, zabiegani, zatroskani o lepszy byt nie uświadamiamy 
sobie, jakim majątkiem niematerialnym obdarzył nas Bóg. Tym majątkiem to nasi bli-
scy, jakże często żyjący już w wieczności. Pozostają już po nich tylko wspomnienia. 
Nad grobem w cmentarnej ciszy , wpadamy w zadumę. Gdzieś głęboko z serca wydo-
bywają się zarzuty, czy aby z miłością zrobiliśmy wszystko względem bliskiej czy dale-
kiej nam osoby, która odeszła z tego świata ? Spływające po policzkach łzy, mówią o 
naszej bezsilności. Nie, nie jesteśmy bezsilni wobec zmarłych. My ludzie wiary, wierzy-
my w prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii. Wierzymy, że w Eucharystii kryje się 
siła i moc, która rozwiewa nasze troski i łagodzi nabrzmiały ból tęsknoty za nimi. W tej 
listopadowej zadumie, wpatrując się w tlący płomyk szarpany wiatrem starajmy się 
usłyszeć głos Niewidzialnego Pana głos zapisany w Ewangelii św. Łukasza: Cokol-
wiek uczyniliście jednemu z tych maluczkich mieście uczynili. Nieśmy zatem 
Bogu jeszcze gorętszą modlitwę, uczynki miłosierdzia i postanowienia ofiary Mszy św. 
za naszych zmarłych, które zaświadczą o naszej miłości przed Bogiem. 
 
Może odświeżymy w naszym umyśle zapomnianą tradycję dotyczącą odprawianych 
Mszy św. zwanych gregoriańskimi za dusze zmarłych. Święty Grzegorz Wielki, papież i 
Doktor Kościoła, żyjący w VI w. w dziele pt. Dialogi daje nam odpowiedź, jak okazać 
miłość i pomóc zmarłym duszom cierpiącym w czyśćcu.  
 
Zapytasz, co to znaczy gregorianka? Nazwa pochodzi od św.Grzegorza. Gregorianka to 
znaczy 30 Mszy św., które przez kolejnych 30 dni są odprawiane za jednego zmarłego. 
Miałam to szczęście, że w naszej rodzinie tradycja zamawiania Mszy św.za zmarłych 
przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Staram się zamawiać Msze św. , także 
gregoriańskie,  za dusze zmarłych z rodziny. Jak ważne dla zmarłych są gregorinaki 
przekonałam się sama. Podzielę się tym wydarzeniem: Zmarła moja ciocia. Stojąc u jej 
trumny prowadziłam z nią monolog: Kochana ciociu, Twojej dobroci i życzliwości do-
znałam szczególnie kiedy mieszkałam u was w czasie studiów. Robiliście wówczas 
karierę zawodową, staliście z wujkiem daleko od Boga. Bóg zawrócił Was na drogę 
zbawienia. Dziś obiecuję, że zadbam o to, aby ulżyć duszy w cierpieniach czyśćcowych 
poprzez zamówienie 30 Mszy św. gregoriańskich. Określiłam też miesiąc, w którym to 
miały zostać odprawione Msze św. W miesiącu, w którym miały być odprawione gre-
gorianki, ciocia we śnie przyszła do mnie trzy razy. Ten ostatni sen nigdy nie zapo-
mnę. Słyszałam telefon, podniosłam słuchawkę, gdzieś za grobu usłyszałam w słu-
chawce jej głos - sylabujący miasto w którym żyła - Ka to wi ce. Zerwałam się na rów-
ne nogi. Wiem ciociu, że to jesteś ty powiedziałam. Dziś bez względu na sytuację ma-
terialną zamawiam gregoriankę o spokój twojej duszy. Od tego czasu wiem, że 
wszystkie zobowiązania modlitewne czy uczynki miłosierdzia wobec dusz czyśćcowych 
winny być spełnione w terminie w którym je określamy. 

NIEDZIELA  30 ZWYKŁA (MISYJNA) 
KRUPSKI MŁYN, 23 PAŹDZIERNIKA 2016 

PARAFIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KRUPSKIM MŁYNIE 

43/2016 

 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/ Syr 35 12-14; Modlitwa biednego przenika obłoki 
Ref : BIEDAK ZAWOŁAŁ I PAN GO WYSŁUCHAŁ 
2/ 2 Tes 6, 9 i 13-18; Paweł poświęcił Zycie Bogu 
3/  Łk 18, 9-14; Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika 

 



RÓŻANIEC 
1/ Za + Gizelę Bryś, ++ z rodzin Bryś Galus, o dar zycia w. 
2/ Za + męża Romualda Pieprzyca, rodziców, teściów, Andrzeja i Te-
resę Delatowskich. 

7.00 
 

17.30 

7.00 
 

16.30 
17.30 

Za Parafian 
RÓŻANIEC (Grupa Misyjna) 
Za ++ rodziców Pelagię i Mariana Graczyk,  
Jadwigę i Ryszarda Jaruszowiec, brata Alfreda 
 i Rainera, siostrę Teresę, 2 szw. o życie w. 

24.10.2016   

MSZE ŚWIĘTE 23.10: 7.30 I 10.30;           TYDZIEŃ MISYJNY 

Za + żonę Otylię Knopik, syna Zygmunta,  
++ z rodzin Knopik, Spałek, Kroczek, Nawrocki, Damaszek. 
Spotkanie Apostolatu Maryjnego  
RÓŻANIEC; (Apostolat Maryjny)  
Za ++ rodziców Marię i Leona Pietruszkiewicz i ++ z rodziny. 

 25.10.2016 

17.45 
18.15 

29.10.2016 

Za ++ rodziców Annę i Roberta Szwinge,  
br. Andrzeja, teściową Elżbietę, o dar życia w. 
RÓŻANIEC; (Członkowie Żywego Różańca)  
Za + zonę Krystynę Adamczyk (3 r.), o dar ż.w. 

 26.10.2016;  
7.00 

 
17.30 

Za + męża Jerzego Chmielorz ( 4 r.), syna Joachima, zięcia Jerzego 
Sznura, ++ z pokr. Chmielorz, Szwinge, Sznura, Goj i dusze w cz. 
RÓŻANIEC; Za + męża Tadeusza Smaruń, rodziców Florentynę i 
Stanisława, teściów Tomasza i Annę, braci Antoniego i Tadeusza, , 
pokr. Smaruń, Wachowicz. 

17.00 
 

Msza szkolna: 1/ Do MBNP i św. Józefa o zdrowie i błog. z okazji 75 
urodzin Ireny Bartoszek. (TD) 
2/ Za ++ z rodzin : Powałowski, Zuń, Kęska, Osuch, Stejter, Pruss, 
Lamajski, Szczypuła, o dar życia w. 

 27.10.2016,  

28.10.2016; św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

7.00 
17.30 

Wtorek 

Poniedziałek Spotkanie  
do Bierzmowania  

w poniedz. o 16:30 - 
I Gim., a po Mszy 
wieczornej II Gim. 

Marianki w czwar-
tek o 15:45 
Ministranci i Kan-
dyd.po Mszy szk.  
Młodzież  w pią-
tek na godz. 19:00 

7.30 
 
 

10.30 
15.00 
15.15 

Za ++ rodziców. Anastazję i Franciszka Orawiec, Walerię i 
Pawła Majnert, + Renatę, braci Rudolfa i Karola, siostry 
Helenę i Hildegardę, Jadwigę i Pawła Ochann, 4 szwagrów. 
Za żyjących i ++ pracowników z wydz. ZMS i A. 
CHRZEST SW. 
RÓŻANIEC 

 XXXI ZW. 30.10.;  

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

 1. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe. 
2. Przejście na czas zimowy -  z 29 na 30 października 
3. Bóg zapłać za pracę przy kościele , ofiary  
4. Msze św. można zamawiać w środę  i czwartek po Mszy. 
 5. Spowiedź .: środa i piątek od 16.30 
6. Gość Niedzielny: Rodzina rodzinie (17); Bóg stał się embrionem (20); 

Koła Żywego Różańca (24); Bp Sheen - dar nauczania wiary (28); 
Czy Bóg chce naszych pieniędzy? (32); Nowy kościół w Zabrzu 
(IV); Rozmowa z misjonarzem w Boliwii (VI); Unia atlantycka CE-
TA (40); Wielka pokuta w Częstochowie (71);  

   Głos św. Franciszka  

 30 X - kolekta na potrzeby naszego kościoła 

W PRZYCHODNI  „SAWMED",  UL. GŁOWNA 11 W KRUPSKIM 
MŁYNIE, ODBĘDĄ SIĘ BADANIA USG DOPPLER PRZEPŁY-
WÓW SZYJNYCH I KOŃCZYN DOLNYCH, USG TARCZYCY, 
USG NEREK, USG PŁUC, USG STAWÓW, USG PIERSI ORAZ 
ECHO SERCA. BADANIA SĄ ODPŁATNE.  
CENA JEDNEGO BADANIA TO 55ZŁ. 
BLIŻSZE INFORMACJE W PRZYCHODNI. 

Pamiętaj o modlitwie za zmarłych! 
Zalecki/wypominki za zmarłych  

polecanych Bogu w modlitwie Kościoła  
można składać przed ołtarzem. (od czwartku) 


