
 została ujęta następująco: „Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale
nie  są  jeszcze  całkowicie  oczyszczeni,  chociaż  są  już  pewni  swego  wiecznego
zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do
wejścia do radości nieba. To końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś
całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół nazywa czyśćcem”.

 Wedle katechizmu, niektóre winy mogą być odpuszczone w tym życiu,  a
niektóre  
w życiu przyszłym. Stąd potrzeba modlitwy za zmarłych.

Tajemnica gregorianka
Msze  gregoriańskie,  zamawiane  powszechnie  przez  wierzących  w  intencji

osób zmarłych, to jedna z najbardziej tajemniczych praktyk w naszym Kościele.  
W sumie większość z nas wie, że istnieją, wielu prosi o ich odprawienie, mało kto
jednak potrafi wytłumaczyć, dlaczego to robi.

Dlaczego  nazywamy  je  Mszami  gregoriańskimi?  Jak  wszystko,  co
„gregoriańskie”  –  od  św.  Grzegorza  Wielkiego.  W  jednej  z  ksiąg  swoich
„Dialogów” papież ten napisał, że ofiara Mszy św. pomaga osobom potrzebującym
po śmierci oczyszczenia. A że przed wyborem na stolicę Piotrową był przełożonym
klasztoru, dołączył do tej tezy historię,  która w tymże klasztorze miała miejsce.
Jeden z mnichów złamał zakonną regułę i ciężko zgrzeszył, posiadając trzy złote
monety. Będąc bliski śmierci, zwierzył się z tego innemu zakonnikowi, a o całej
sprawie dowiedział się Grzegorz. Po wielu przemyśleniach zakazał on braciom (w
ramach kary – jakże surowej, przyznajmy!) choćby zbliżać się do jego posłania,  
a to poniekąd po to, żeby cierpiąc na ziemi, mógł zaznać oczyszczenia w chwili
śmierci. Kiedy zakonnik ów zmarł, Grzegorzowi, który z wielkim bólem myślał  
o jego duszy, przyszło do głowy, by przez trzydzieści dni odprawiana była za niego
Msza Święta. Po upływie tychże trzydziestu dni zmarły ukazał się we śnie jednemu
z  braci,  mówiąc,  że  skończyło  się  jego  cierpienie  i  został  „dopuszczony  do
wspólnoty”. Chodziło rzecz jasna o osiągnięcie przez niego chwały nieba.

Kongregacja  Odpustów  w  1884  roku  wyjaśniła,  że  zaufanie  wiernych  do
Mszy  św.  gregoriańskich  jako  szczególnie  skutecznych  dla  uwolnienia  duszy
zmarłego  z  czyśćca  uważać  należy  za  zgodne  z  wiarą  i  rozumem.  Cztery  lata
później  dodano,  że praktyki  tej  nie reguluje żadna wykładnia teologiczna,  tylko
przeświadczenie wiernych o jej skuteczności.

W katechezie o uczynkach miłosierdzia Franciszek powiedział o modlitwie za
zmarłych: „Modlimy się z chrześcijańską nadzieją, aby byli razem z Nim [Jezusem
– A.P.] w raju, w oczekiwaniu na spotkanie nas wszystkich razem w tej tajemnicy
miłości,  której  nie  pojmujemy,  lecz  o  której  wiemy,  że  jest  prawdziwa,  bo jest
obietnicą  daną  nam  przez  Jezusa.  Wszyscy  będziemy  wskrzeszeni  i  wszyscy
pozostaniemy na zawsze z Jezusem”.

opracowała Leokadia Pawliszak (Akcja Katolicka)
na podst. artykułu ks. A. Pawlaszczyka pt. „Wejściówka do nieba” GN 2020/6

Gazetkę opracowała Małgorzata Kaczmarek            (Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła)
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VI Niedziela Zwykła

Ewangelia według Świętego Mateusza ( (Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37 ) 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych 
w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj», a kto by się dopuścił 
zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego 
brata, podlega sądowi.
Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam : Każdy, kto 
pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa.
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie 
przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale 
nie przysięgajcie.
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 16.02.2020r.OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 16.02.2020r.

W  tym  tygodniu  w  sobotę obchodzimy  święto  katedry  św.  Piotra  Apostoła.
Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.

INTENCJE MSZALNE:
17. 02. poniedziałek 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17.00: O wieczną szczęśliwość dla śp. Kazimiery
Paszko – intencja od uczestników pogrzebu

18. 02. wtorek 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17.00: O wieczną szczęśliwość dla śp. Czesławy
Górskiej – intencja od brata Zdzisława z żoną

19. 02. środa
Nowolesie - Msza św. o godz. 17.00: O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla
Stanisławy Michułka

20. 02. czwartek 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17.00: O wieczną szczęśliwość dla śp. Czesławy
Górskiej – intencja od uczestników pogrzebu

21. 02. piątek 
Nowolesie -  Msza  św.  o  godz.  17.00:  Za  Parafian  o  Boże  błogosławieństwo  
w naszych Rodzinach

22. 02. sobota 
Nowolesie - Msza św. o godz.  17.00: O wieczną szczęśliwość dla śp. Mateusza,
Franciszki, Elżbiety i ich zmarłych Rodziców

23. 02. niedziela 
Biały Kościół - Msza św. o godz.  8.00: O wieczną szczęśliwość dla śp. Czesławy
Górskiej – intencja od Zakładu Pogrzebowego Olimp

Nowolesie - Msza św. o godz. 10.00: O wieczną szczęśliwość dla śp. Ireny Socha 
w 3 rocznicę śmierci

Biały Kościół - Msza św. o godz.  12.00: Za Parafian o Boże błogosławieństwo  
w naszych Rodzinach

1. W zbiórce na rzecz zakonów kontemplacyjnych zebraliśmy kwotę sześćset
czterdzieści złotych. Serdeczne Bóg zapłać!



2. Tegoroczne  rekolekcje  wielkopostne  rozpoczną  się  w  trzecią  niedzielę
Wielkiego Postu, tj. 15 marca i trwać będą do wtorku włącznie. Poprowadzi je
misjonarz ze Zgromadzenia Salwatorianów ksiądz Jacek Sikora. 

3. Spowiedź wielkanocna przewidziana jest na dzień 3 kwietnia, tj. piątek przed
Niedzielą Palmową.

4. Dekanalny kurs przedmałżeński rozpocznie się w przyszłą niedzielę,  tj.  23
lutego  w  kościele  p.w.  św.  Wawrzyńca  w  Prusach.  Zakończenie  kursu
przewidziane jest na Niedzielę Palmową.

Na rozpoczęty tydzień - Szczęść Boże!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:

Miłość istotą Prawa Bożego

Oprócz dziesięciu przykazań otrzymanych od Boga Izraelici mieli sześćset trzynaście 
innych wymyślonych przez siebie. Jezus nie mnoży przepisów, nie nakłada ciężarów, lecz 
zachęca do odkrycia istoty Prawa, którą jest miłość. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie 
przysięgaj fałszywie. Wobec tych zaleceń Ojca Jezus wskazuje, że oprócz zewnętrznych 
czynników są wewnętrzne motywacje serca. Inni ich nie widzą, ale Bóg tak. Pogardzając 
innymi, pożądając ich, odrzucając współmałżonka, mówiąc fałszywie o innych, 
pozwalamy, aby grzech opanował nasze serce, a wtedy od grzesznych pragnień do 
czynów jest tylko krok. 

Jezu, naucz mnie, proszę, rozpoznawać głębokie motywy moich działań i być Ci wiernym 
nie z lęku przed karą, ale z miłości. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tajemnica
Tytułowe słowo często pojawia się w Biblii, liturgii, historii Kościoła. I ma

wielką  moc.  Niekiedy  tajemnica  graniczy  z  wydarzeniem  tajemniczym  (a
ważnym!).  Niezwykle  ciekawy  artykuł  na  ten  temat  w  ostatnim  „Gościu
Niedzielnym” napisał ks. Adam Pawlaszczyk. Mowa kolejno o tajemnicy czyśćca
 i tajemniczych 30 mszach gregoriańskich.

Tajemnica czyśćca
Autor zaczyna od fundamentalnej konstatacji, że czyściec to nie miejsce, ale

proces. Proces ostatecznego oczyszczenia z grzechów. Dokonuje go Bóg w tych,
którzy  odeszli  z  tego  świata  w  stanie  łaski  uświęcającej,  ale  jeszcze  takiego
oczyszczenia potrzebują. W Katechizmie Kościoła Katolickiego prawda o czyśćcu


