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A

Św. Andrzej Bobola

B

Św. Brat Albert

C

Św. Edyta Stein

D

Św. Faustyna Kowalska

E

Św. Jadwiga

F

Św. Kazimierz

G

Św. Maksymilian Kolbe

H

Św. Rafał Kalinowski

I

Św. Stanisław

J

Św. Stanisław Kostka

MODLITWA TYGODNIA
Panie Jezu, codziennie ludzie
umierają: w szpitalach, domach,
giną w wypadkach na ulicy w
katastrofach samolotowych.
Są w śród nich ludzie starzy
i młodzi, dobrzy i źli.
Śmierć ich zabiera.
Nie pamiętaj tego, co było w ich
życiu złe, a doceń to,
co uczynili dobrego.
Spraw, aby czym prędzej spotkali
się z Tobą w Niebie i modlili się
tam za nas.
Niech ci, co płaczą po ich śmierci,
przestaną być smutni.
My mamy przecież zachowane
fotografie naszych bliskich i
zostały ich dobre uczynki.
Modlimy się za nich i świecimy
znicze na ich grobach.
Panie Jezu, daj wieczny
odpoczynek naszym zmarłym
i zachowaj w nas dobrą
pamięć o nich.
Amen

POSTACIE BIBLIJNE—Część 5b Jozue
Mieszkańcy Jerycha zobaczyli Izraelitów zmierzających w ich kierunku. Trzęsąc się ze strachu, w
pośpiechu zamykali wszystkie bramy miasta. Nikt nie mógł ani wejść ani wyjść.
Ale Bóg miał pewien plan. Nakazał Jozuemu zebrać ludzi i obejść mury miasta dookoła. Tak mieli
zrobić kilka razy przez kolejne dni. Siódmego dnia mieli obejść miasto siedem razy.
Jozue posłuchał Pana Boga. Najpierw kroczyli kapłani i grali na trąbach. Za
nimi szło wojsko i reszta ludu. Maszerowali dookoła miasta przez sześć dni.
Kapłani grali na trąbach, ale nikomu nie wolno było powiedzieć słowa.
Siódmego dnia Izraelici obeszli miasto siedem razy.
Przy ostatnim okrążeniu, kapłani zadęli w rogi. Potem
Jozue zawołał donośnym głosem: „Teraz krzyczcie!” I
Izraelici nie przestawali krzyczeć aż mury Jerycha runęły
od wrzasku.
Potem Izraelici weszli do zburzonego miasta. Odnaleźli Rachab, która im
wcześniej pomogła. Była cała i zdrowa! Potem zabrali ją i jej rodzinę w
bezpieczne miejsce. Następnie spalili całe miasto i wszystko uległo zniszczeniu.
Bóg przy boku Jozuego i jego wojskach pomagając im zdobywać kolejne
miasta. Wkrótce cała ziemia Kanaan należała do nich. Nareszcie mogli
odpocząć.
Izraelici wielbili Boga. Wiedzieli, że tylko dzięki Jego pomocy udało im się zwyciężyć. To On
wygrał za nich wszystkie bitwy! Bóg dotrzymał danego słowa i dał Izraelitom wspaniałą ziemię.
Powoli we wszystkich miastach Kanaanu zaczęli budować domy i osiedlać się.
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Palą się znicze...
Przypominają,
Że ktoś odchodzi,
Inni zostają.
Pośród cmentarzy
Cichych uliczek
Jak wierna pamięć Palą się znicze...
Ryszard Przymus "Znicze"

„Dobry Jezu, a nasz Panie,
Daj im wieczne spoczywanie”
W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła
się tworzyć już w XII wieku, a z końcem XV
wieku była znana w całym kraju.
Na kilka dni przed świętem ludzie porządkują
groby swoich bliskich, zdobią je kwiatami i
zielonymi gałęziami. Zgodnie z polską
tradycją, to właśnie 1 listopada jest
najważniejszym dniem obchodów zadusznych
i odwiedzania cmentarzy. Następujący po nim
dzień - Dzień Zaduszny - nie jest powszechnie
obchodzony, chociaż w kościołach odprawiane
są nabożeństwa żałobne.
Na Prawach Rękopisu
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