
 

Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020  
 

 

EWANGELIA (Mt 5,1-12a) 
 

 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili 

do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi 

słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy 

królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni 

będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą 

ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem 

oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 

dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać 

będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą 

nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie 

dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i 

gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się 

i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. 
 

KOMENTARZ 
 

 

Trzy tygodnie temu, 10 października w Asyżu odbyła się 

beatyfikacja Carlo Acutisa – nastolatka, który był geniuszem 

komputerowym. Swoje umiejętności informatyczne wykorzystywał do 

celu nadrzędnego – do świętości. Od dzieciństwa wiara niego bardzo 

ważna i mówił o swoich planach: „Być zawsze blisko Chrystusa – to jest 

mój plan na życie”. 
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Carlo przeżył zaledwie 15 lat. W tak krótkim czasie zrobił wiele 

dobrego dla innych i zawsze znajdował czas dla Pana Boga. Lubił mówić, 

że „szczęście to zapatrzenie się w Boga, a smutek i zgorzknienie to 

zapatrzenie się w samego siebie”. 

Uroczystość Wszystkich Świętych to radosny dzień. W tym dniu 

radujemy się zwycięstwem tych, którzy po trudach ziemskiego życia 

cieszą się niebem. A są wśród nich ci, którzy zostali ogłoszeni świętymi, 

oraz cała rzesza anonimowych świętych, być może i takich, których 

znaliśmy osobiście.  

Ta dzisiejsza uroczystość uświadamia nam, że każdy z nas jest 

powołany do bycia świętym poprzez wypełnianie swoich zwyczajnych, 

codziennych obowiązków. Matka Teresa z Kalkuty powtarzała: 

„Świętość nie jest przywilejem, zarezerwowanym dla wąskiej garstki 

wybranych, ale jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Moim i 

twoim”. Świętość to program, który ukazuje piękno życia opartego na 

Bogu. 

Czego zatem uczą nas mieszkańcy nieba?  

Spoglądając na świętych, widać w nich to szczególne działanie 

Boga, który powołuje do realizacji konkretnej misji. Na co dzień zmagali 

się ciężarem swoich ludzkich ograniczeń, a mimo to, ich praca przynosiła 

wiele dobra. W naszym życiu duchowym mogą pojawić się różne 

przeżycia, które są nam zupełnie nieznane. Mogą być trudne do oceny, 

stąd świadectwo tych, którzy przeszli tę drogę, może być bardzo 

pomocne. Poznawanie życia świętych, to okazja, aby nazwać pewne 

sprawy; aby rozjaśnić to, czego nie rozumiemy.  Święci stają się źródłem 

wiedzy zarówno na temat Boga, jak i świata duchowego, stają się 

również właściwym źródłem wiedzy na temat człowieka.   

Św. Jan Paweł II w 1987 roku, podczas beatyfikacji bł. Karoliny 

Kózkówny, mówił: „Czyż święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą 

być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć 

człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na 

nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, 

starym i młodym. Tak więc święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej 

godności człowieka. Świadczyć o tym powołaniu, jakie człowiek ma w 

Chrystusie”.  
 

 

Proboszcz 
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Czy możemy pomóc bliskim zmarłym w osiągnięciu nieba? 
 

Oczywiście, liczymy na wielkie miłosierdzie Boga i wypraszamy 

je nie tylko dla siebie, lecz także dla wszystkich ludzi. Dlatego jest 

jeszcze dla wielu ta wielka szansa czasu oczyszczenia w czyśćcu. 

Czyściec daje pewność wiecznego zbawienia, w nim daje nam świętość 

konieczną do wejścia do radości nieba. Ale przecież dotyka nas w życiu 

tak dużo cierpienia, na które nie mamy wpływu, że warto w pokorze 

ofiarować je Bogu za swoje grzechy i za grzechy swoich bliskich. W ten 

sposób też stajemy się apostołami miłosierdzia Bożego. Nasi bliscy 

zmarli najbardziej potrzebują naszej modlitwy. Dlatego dzień bez 

modlitwy za zmarłych jest w dużym stopniu stracony. Ludzie pytają, co 

mogę zrobić dla bliskiej osoby, która już odeszła. Tylko modlitwa, msza 

święta, odpusty, uczynki miłosierdzia mogą pomóc naszym bliskim 

zmarłym. Wielu ludzi dzisiaj odchodzi od wiary, nie modli się też za 

swoich bliskich zmarłych. W tej walce duchowej, jaka toczy się we 

współczesnym świecie, jest to wielki dramat. Teraz w okresie 

Wszystkich Świętych w mediach lansuje się Halloween. Takie 

odchodzenie od tradycji chrześcijańskiej jest bardzo bolesne. Podobał mi 

się przykład jednego z kapłanów, który ostrzegał rodziców 

nieprzekazujących wiary dzieciom, że kiedyś, gdy będą po śmierci 

potrzebowali modlitwy bliskich za swoje zbawienie, oni mogą tylko 

przynieść na ich grób dynię. W tym groteskowym obrazie jest jednak 

ostrzeżenie dla nas – mówi kapelan Szpitala Klinicznego w Warszawie. 
 

 

Słowa Franciszka do Polaków 
 

Zwracając się do Polaków podczas audiencji w Auli Pawła VI w 

środę Franciszek powiedział: „22 października obchodziliśmy 

liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II, w roku setnej rocznicy 

jego urodzin. Zawsze wzywał on do szczególnej miłości wobec ostatnich 

i bezbronnych i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do 

naturalnej śmierci. 

Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i świętego 

papieża Polaka, proszę Boga, aby obudził w sercach wszystkich szacunek 

dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę 

tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga 

to heroicznej miłości. Niech Bóg Wam błogosławi!” - dodał papież. 
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Uruchom Boże miłosierdzie 
 

Prymas Tysiąclecia powiedział: Gdy pełna miłość jest dla nas tak 

trudna, że ograniczamy ją do wąskiego grona najbliższych; gdy wysiłki 

ludzi, by zapanowała na ziemi sprawiedliwość, zawodzą - trzeba 

uruchomić Boże miłosierdzie, które rodzi się na pograniczu miłości i 

sprawiedliwości. 
 

Ogłoszenia 
 

- Dzisiaj z racji I niedzieli miesiąca o godz. 17.30 Nieszpory i adoracja 

Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa za zmarłych. 
 

- Do 8 listopada, codziennie modlimy się na różańcu o godz. 17.45 za 

zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej. 
 

- W poniedziałek, 2 listopada przypada wspomnienie Wszystkich 

Wiernych Zmarłych, dzień modlitwy całego Kościoła za zmarłych. Msze 

św. o godz.: 6.30, 8.00, 10.00 i 18.30.  
 

- W zakrystii i kancelarii przyjmujemy wypominki za zmarłych. W 

przedsionku kościoła są kartki, na których prosimy wypisać zmarłych 

polecanych w modlitwie.  
 

- Decyzją papieża Franciszka, w bieżącym roku, w aktualnych 

okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty 

zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały 

listopad. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie cmentarza i 

modlitwa za zmarłych. Pełny tekst Dekretu Stolicy Apostolskiej jest na 

stronie parafialnej. 
 

- W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja 

do spowiedzi w I piątek od godz. 6.30 oraz po południu od godz. 16.00. 

O godz.17.00 Msza św. dla dzieci. 
 

- W ramach Festiwalu im. Witolda Maliszewskiego zapraszamy na 

koncert, w którym wystąpi Chór Akademicki Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i wykona  

utwory: Witolda Maliszewskiego, Feliksa Nowowiejskiego, Mikołaja 

Zieleńskiego, Grzegorza Gorczyckiego. Koncert odbędzie się z 

zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, 8 listopada godz.19.00 w 

Piasecznie, w kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej, ul. Słowicza 1. 


