Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Kościół wspomina dzisiaj w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy
odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o
istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.
Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon (+ 1048) - czwarty
opat klasztoru benedyktyńskiego w Cluny (Francja). Praktykę tę początkowo
przyjęły klasztory benedyktyńskie, ale wkrótce za ich przykładem poszły także
inne zakony i diecezje. W XIII w. święto rozpowszechniło się na cały Kościół
zachodni. W wieku XIV zaczęto urządzać procesję na cmentarz do czterech
stacji. Piąta stacja odbywała się już w kościele, po powrocie procesji z
cmentarza. Przy stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni
żałobne. W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII w.,
a z końcem wieku XV była znana w całym kraju. W 1915 r. papież Benedykt
XV na prośbę opata-prymasa benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy
kapłan mógł odprawić trzy Msze święte: w intencji poleconej przez wiernych,
za wszystkich wiernych zmarłych i według intencji Ojca Świętego.

Polski Katolicki Apostolat
imienia Świętego Jana Pawła II
prowadzony przez Towarzystwo Chrystusowe
dla Polonii Zagranicznej

Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i
jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny.
Jan Paweł II
Módlmy się za zmarłych
Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 2 listopada 2003
1. Po wczorajszej uroczystości Wszystkich Świętych dziś, 2 listopada,
nasze modlitwy i spojrzenia kierują się ku tym, którzy opuścili ten świat i
oczekują na wejście do niebieskiego Miasta. Kościół od zawsze wzywał do
modlitwy za zmarłych. Zachęca on ludzi wierzących, by tajemnicę śmierci
postrzegali nie jako ostatnie słowo o losie człowieka, lecz jako przejście do
życia wiecznego. «Gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki — czytamy
w dzisiejszej Prefacji — znajdą przygotowane w niebie wieczne
mieszkanie».
2. Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli
odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze
ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba (por. Katechizm Kościoła
Katolickiego, n. 1030). Pamięć o ich duszach wyraża się na różne sposoby,
m.in. przez nawiedzanie cmentarzy. Przebywanie w tych świętych miejscach
sprzyja refleksji nad sensem życia ziemskiego i zarazem stanowi okazję, by
ożywić nadzieję na wieczną szczęśliwość w raju.
Niech Maryja, Brama Niebios, pomoże nam, byśmy nigdy nie zapomnieli i
nie stracili z oczu Ojczyzny niebieskiej, ostatecznego celu naszego
pielgrzymowania tu na ziemi. Jan Paweł II.

Ksiądz Ryszard Czerniak SChr.
Biuro Apostolatu:
113 Gloster Rd.
Lawrenceville, GA 30044-4470
tel.: 770-935-1958
e-mail: polskiapostolat@gmail.com
Msze święte:
Każdej niedzieli o 14:00
St. Marguerita d'Youville,
85 Gloster Rd.
Lawrenceville, GA 30044
Pierwsza i Druga niedziela miesiąca o godz. 19:00
"Mary Our Queen"
6260 The Corners Parkway,
Norcross, GA 30092
Spowiedź święta: 30 minut przed każdą Mszą świętą.

Biuletyn: 2 listopada 2014
XXXI Niedziela Okresu Zwykłego
Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako
ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje, i oczyma
ciała będę widział Boga. To właśnie ja Go zobaczę".
******************************************************************************************************************************
******************************************************************************************************************

Niedziela, 2 listopada WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
Md'Y -2:00pm - +Za wszystkch wiernych zmarłych
* O szczęśliwą operację dla babci i szybki powrót do zdrowia.
MoQ -19:00pm - +Za wszystkch wiernych zmarłych
Niedziela, 9 listopada Rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej

Md'Y-2:00pm - + Eugeniusz Bara

...............................................................................................................
Ogłoszenia:
1) Koperty na wypominki - modlitwę za naszych zmarłych znajdują się

w hall'u kościoła.
2) 9 listopada - z okazji 25-lecia Polskiego Apostolatu gościć będziemy
Arcybiskupa Atlanty - Wilton Gregory oraz Przełożony Prowincjalny ks.
Paweł Bandurski.
3) 9 listopada nie będzie Mszy św. o godz. 19:00 w kosciele MOQ w
Peachtree Corners (Norcross)
4) Kto pamięta początki w kościele St. Thomas More i Msze św. o
godz 19:30 a potem w kościele Immaculate Conception, Downtown z
1989 do 1992 roku?
Może są zdjęcia z tego okresu lub inne pamiątki. Zrobimy wystawę
jeżeli bedzie odpowiednia ilość materialu.
Informacie proszę kierować do ks. Ryszard tel. 770 935 1958 lub
Elżbieta Krawczyńska <egurtle@emory.edu>. Zachęcam osoby tóre
pamiętają pierwsze Msze Święte w jezyku polskim do opisania
wydarzeń związanych z ksztłatowaniem się i powstaniem Polskiego
Apostolatu.

7) Wierni mogą uzyskać dzisiaj jeden raz odpust zupełny. W tym celu
należy nawiedzić pobożnie kościół lub kaplicę (także półpubliczną - ale
tylko ci, którzy z niej prawnie korzystają) i odmówić tam Modlitwę
Pańską i Wyznanie Wiary, zachowując zwykłe warunki uzyskania
odpustu (łaska uświęcająca, Komunia św., modlitwa wg intencji Ojca
Świętego, wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu).
Do 8 listopada włącznie można uzyskać codziennie odpust
zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitw
(chociażby w myśli) za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie
za zmarłych.
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
Ewangelia: Łk 23,44-46.50.52-53; 24,1-6a
Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa

Wołanie umierającego Jezusa nawiązuje do Psalmu 31, pełnej
ufności modlitwy, którą rabini zalecali odmawiać wieczorem: „W ręce
Twoje powierzam ducha mojego” (Ps 31,6). Jest to modlitwa
opuszczonego, uciskanego i ubogiego, który wobec niemożności
udowodnienia swojej niewinności całą swoją ufność składa w Bogu,
powierzając Mu w ten sposób całego siebie. Przyjęcie śmierci ze
spokojem i ufnością to jeszcze jedna istotna cecha chrześcijańskiego
męczennika. Ewangelista Łukasz ukazuje, że życie Jezusa nie kończy
się tragicznym pytaniem, lecz spokojnym przekonaniem o spełnieniu, o
wykonaniu zleconej przez Boga Ojca misji. Uczucia umierającego
Jezusa to spokój, ufność i powierzenie się Bogu. Dla Jezusa – tak jak
dla nas – nie było wybawienia „od” śmierci, lecz wybawienie „w”
śmierci. […]

5) Prośba - by przynieść dania na wspólny stół po Mszy 9 Listopada kontakt z panią Lidią Błach.
6) Pierwszy Piątek Miesiąca. Spowiedź o 8:30pm. Msza Święta o
9:00pm i o 12:15am

Wieczne odpoczywanie racz dać im Panie, a światłość wiekuista
niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

