Litania za zmarłych
Kyrie elejson.
Chryste elejson.
Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nimi.
Wszystkie święte niebieskie duchy,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści,
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie,
Wszyscy święci Męczennicy,
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy,
Wszyscy święci Doktorzy Kościoła,
Wszyscy święci Kapłani i Lewici,
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy,
Wszystkie święte panny i wdowy,
Wszyscy święci i święte Boże,
Bądź im miłościw, przepuść im Panie!
Bądź im miłościw, wysłuchaj nas Panie!
Od mak czyśćcowych, wybaw ich Panie.
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje Narodzenie,
Przez Twój Chrzest i post święty,
Przez trudy Twego życia,
Przez Krzyż i Mękę Twoja,
Przez Śmierć i pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Zesłanie Ducha Świętego Pocieszyciela,
My grzeszni, Ciebie prosimy za cierpiącymi duszami, wysłuchaj nas Panie.
Abyś duszom zmarłych ich winy odpuścić raczył,
Abyś im resztę kary za grzechy darować raczył,
Abyś je z czyśćca wybawić raczył,
Abyś je do życia wiecznego przyjąć raczył.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Uwolnij, Panie, dusze wszystkich wiernych zmarłych.
Od wszystkich ich więzów.
Módlmy się: Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych udziel duszom sług i służebnic Twoich
odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pokorne prośby nasze dostąpią zbawienia, którego
zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. W. Amen.
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Największe przykazanie
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze
ze wszystkich przykazań?»
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym
Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą,
całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego
bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś,
bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym
umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż
wszystkie całopalenia i ofiary».
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś
od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.
Medytacja nad Słowem
Pytanie o najważniejsze, czyli „pierwsze” przykazanie bynajmniej nie było pytaniem
akademickim. Tradycja żydowska wyliczała 613 nakazów i zakazów, wynikających
z Prawa Mojżeszowego. Ale czy wszystkie należało zachowywać? Czy też może
są ważniejsze i mniej ważne?
Jezus pytany w tej kwestii odpowiada bardzo krótko i zdecydowanie: chodzi o jedno
przykazanie miłości Boga całym sobą, połączone nierozerwalnie z uprzednim
wyznaniem wiary w Jego jedyność (tzw. Szema Israel).
Drugim przykazaniem jest miłowanie bliźniego jak siebie samego. Wszystkie inne
normy zawierają się w pełni w tym przykazaniu miłości, jak twierdzi św. Paweł.
Wszelkie całopalenia i ofiary mają w stosunku do przykazania miłości Boga i bliźniego
znaczenie drugorzędne.
Czy także dla mnie jako chrześcijanina miłość wobec Boga i każdego bliźniego jest
ważniejsza od wszystkich innych spraw w tym życiu?
ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com
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Pan Jezus wyjaśnia swoim uczniom, że przykazanie miłości Boga i bliźniego stanowi jedno.
Kto to rozumie i stara się wypełniać w swoim życiu, jest na dobrej drodze do królestwa
Bożego. Przykazanie miłości jest o wiele ważniejsze od wszelkich przejawów religijności,
które bez miłości stają się tylko pustym znakiem.
Tradycyjnie już od 1 listopada rozpoczyna się czas naszej szczególnej modlitwy za zmarłych.
Codziennie od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych.
Warunkiem jest stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św. nawiedzenie kościoła bądź
cmentarza oraz odmówienie modlitwy Wierzę w Boga, Ojcze nasz i dowolnej modlitwy w
intencji wzbudzonej przez ojca św. Modlitwa różańcowa z wymieniankami od
poniedziałku 5 listopada do czwartku 8 listopada po wieczornej Mszy św.
Za tydzień, w niedzielę, 11 listopada, przypada 100. rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę
niepodległości po 123 latach niewoli pod zaborami. Obchodzimy Dzień Niepodległości.
Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 10.00, na którą bardzo serdecznie
zapraszamy.
We wtorek o godz. 18.00 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
Zbiórka lektorów we wtorek, 5 listopada br. o godz. 19.15, a ministrantów 10 listopada br.
o godz. 11.00.
Wszystkich członków Żywego Różańca oraz osoby chętne do włączenia się do Żywego
Różańca zapraszamy w czwartek 8 listopada na Mszę św., różaniec, katechezę i spotkanie.
Wyjątkowo w tym tygodniu biuro parafialne czynne w poniedziałek i środę po różańcu za
zmarłych.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 9 XI – Najświętszy Zbawiciel oraz św. Jan Chrzciciel i św. Jan Ewangelista w rocznicę
poświęcenia bazyliki laterańskiej, której patronują.
 10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież, obrońca wiary i obrońca Rzymu przed
najazdami barbarzyńców.
Zachęcamy do nabywania i czytania „Przewodnika Katolickiego”.
Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii. W przyszłą niedzielę, II miesiąca, ofiary z
przeznaczeniem na fundusz remontowo-budowlany.
Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek racz im dać
Panie…
Wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom, Gościom i Sympatykom
naszej Parafii życzymy, aby dobry Bóg czuwał nad nimi każdego dnia. Szczęść Boże.
Strony internetowe parafii: michalarchaniol.pl; facebook.pl

