
Kształtowanie się uroczystości. 

W VIII w. papież Grzegorz III w kościele Świętego Piotra otworzył kaplicę 

poświęconą Wszystkim Świętym, nie tylko męczennikom. W Anglii pojawiło się święto 

Wszystkich Świętych w połowie VIII w. obchodzone 1 listopada. Święto poprzedzone 

było wigilią, a od XV w. otrzymało także oktawę. Reforma z 1955 r. usunęła wigilię  

i oktawę. Natomiast papież Jan XI w 935 r. utanowił osobne święto ku czci Wszystkich 

Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada. Tak więc uroczystość Wszystkich 

Świętych ma już ponad tysiącletnią tradycję i przypomina nam przede wszystkim tych 

Świętych Pańskich "z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów  

i języków" (por. Ap 7, 9), którzy nie mają swoich osobnych wspomnień w roku 

liturgicznym.  

Kult świętych pomnaża cześć Pana Boga. Świętych Pańskich czcimy ze względu 

na Pana Boga, którego oni "reprezentują". Tak więc nie bezpośrednio, lecz pośrednio 

przez nich kierujemy kult ku Panu Bogu. Kościół oddaje cześć świętym w różnym 

stopniu. I tak na pierwszym miejscu stawia Najświętszą Maryję Pannę, następnie 

świętych: Józefa i Jana Chrzciciela, dalej Apostołów, wśród których Święci Piotr i Paweł 

mają uprzywilejowane miejsce. Najwięcej jest świętych lokalnych, którzy odbierają 

szczególną cześć: w zakonie, w narodzie, w państwie czy w diecezji, gdzie się wsławili 

męczeństwem za wiarę lub niezwykłą cnotą.  

 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.  

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w 

tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". 

To wspomnienie wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon 

(Odylon). On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych w dniu  

2 listopada. Termin ten i sama idea szybko rozprzestrzeniły się we Francji, Anglii,  

w Niemczech, Itali. W XIII w. zwyczaj ten w Kościele rzymskim stał się powszechny. 

Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi 

więc o tych, którzy nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej 

sprawiedliwości. Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na soborze  

w Lyonie w 1274 roku i na XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545 - 1563),  

w osobnym  dekrecie o czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł prawdę, że duszom w czyśćcu 

możemy pomagać. Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym 

zanosząc w tym dniu prośby przed tron Boży. Aby przyjść z pomocą zmarłym 

pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty 

zupełne. 

Fragm. artykułu J. Rydzewskiego [z:] Niedziela Podlaska 2001/43 

Wybór – Akcja Katolicka 
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Ewangelia według Świętego Mateusza (Mt 16, 13-19)  

Kościół zbudowany na Piotrze 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie 

uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, 

jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo 

Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».  

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci 

tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, 

czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie 

dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie,  

a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 31.10.2021r. 

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych; we wtorek 

wspomnienie wszystkich Wiernych Zmarłych; w czwartek św. Karola Boromeusza. 

Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE: 
01. 11. Poniedziałek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: W intencji Parafian - o potrzebne łaski, błogosławieństwo 

Boże, dar zdrowia i opiekę Matki Najświętszej 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców Heleny  

i Stanisława i śp. brata Ryszarda zmarłych z rodziny Zalewskich 

 

Cmentarz w Nowolesiu - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla zmarłych Parafian 

i spoczywających na Cmentarzu w Nowolesiu 

 

02. 11. Wtorek  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla zmarłych, o których pamiętali 

mieszkańcy Nowolesia i Kazanowa 

 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla zmarłych, o których 

pamiętali mieszkańcy Białego Kościoła 

 

03. 11. Środa  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych, o których 

pamiętali mieszkańcy Dębnik, Gębczyc i Gębic 

 

04. 11. Czwartek  

Biały Kościół – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych, o których 

pamiętali mieszkańcy Szczodrowic, Wąwąlnicy i kartki bez podania miejsca zamieszkania 

 

05. 11. Piątek  

Nowolesie – Msza św. o godz. 800: W intencji należących do Żywego Różańca - o potrzebne 

łaski, błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi 

 

Biały Kościół – Msza św. o godz. 1800: W intencji należących do Żywego Różańca -  

o potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi  

 

06. 11. Sobota  

Nowolesie – Msza św. o godz. 1800 O wieczną szczęśliwość dla śp. Władysława Oleksów  

w 10. rocznicę śmierci 

 

 

 



07. 11. Niedziela  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Kazimierza Put  

w 10. rocznicę śmierci 
 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Ireny i Edwarda Tkacz oraz 

Józefa Sikory 
 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże, dar zdrowia 

i opiekę Matki Najświętsze dla Andrzeja Kowalczyka z racji rocznicy urodzin 

1. Od dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny dla zmarłych w czyśćcu 

cierpiących przez nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy w intencji zmarłych. 

2. We wtorek, 2 listopada, we wspomnienie wszystkich Wiernych Zmarłych rozpoczniemy 

modlitwę wypominkową. W tym dniu w Nowolesiu o godz. 1630 odmawiany będzie 

różaniec za zmarłych, o których pamiętali mieszkańcy Nowolesia i Kazanowa,  

a godz. 1700 Msza św. w ich intencji. W Białym Kościele różaniec wypominkowy po 

Mszy św. o godz. 1800. Polecać w nim będziemy zmarłych, o których pamiętali 

mieszkańcy Białego Kościoła. W środę, 3 listopada, w Nowolesiu o godz. 1730 

odmawiany będzie różaniec za zmarłych, o których pamiętali mieszkańcy Dębnik, 

Gębczyc i Gębic. O godz. 1800 Msza św. w ich intencji. W czwartek, 4 listopada,  

w Białym Kościele o godz. 1730 odmawiany będzie różaniec za zmarłych, o których 

pamiętali mieszkańcy Szczodrowic, Wąwolnicy i kartki bez podania miejsca 

zamieszkania.  

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. W tym dniu Msza św. w Nowolesiu 

o godz. 800, przed i po Eucharystii możliwość przystąpienia do spowiedzi. W Białym 

Kościele Msza o godz. 1800, poprzedzona spowiedzią od godziny 1730. 

4. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w nowoleskim 

Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 1630. 

5. Wspólnota charyzmatyczna „Biały Kamień”, działająca przy naszej parafii, zaprasza na 

Mszę św. do Białego Kościoła w sobotę 6 listopada o godz. 1830. 
 

        Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże!  

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

Uroczystość Wszystkich Świętych  
i Dzień Zaduszny 

 

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 

 

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół 

w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej,  

a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma doprowadzić ich 

do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy 

otaczają nas opieką.  


