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Mowy na cześć zmarłego nie należą ściśle do katolic-

kiego obrządku pogrzebowego – przypomniał metropo-

lita Ottawa abp Terrence Prendergast, który postanowił 

ukrócić na terenie archidiecezji coraz powszechniejszą 

praktykę wygłaszania długich mów nad trumną podczas 

pogrzebów katolickich. W wydanym dekrecie hierarcha 

przypomina, że chrześcijański pogrzeb polega na modli-

twie za zmarłych, a nie na wychwalaniu ich świeckich 

zalet. 

Tłumacząc, skąd na terenie archidiecezji Ottawy taka 

popularność mów pogrzebowych, abp Prendergast wyjaśnia, że ma to związek z tym, 

że wielu katolików z tego terenu bierze udział w pogrzebach niekatolickich, gdzie, 

podobnie jak w przypadku pogrzebów znanych osób publicznych, dużą część cere-

monii wypełniają mowy upamiętniające zmarłych. Zwyczaj ten przenoszą potem do 

obrządku katolickiego. 

Główne zastrzeżenie, jakie ma Kościół katolicki wobec mów pogrzebowych, to fakt, 

że nie ma w nich odniesień do Boga i wiary, bardziej zaś przypominają peany wy-

chwalające świeckie zalety zmarłego. Mowy te są coraz dłuższe, często chaotyczne i 

zdecydowanie mają coraz mniej związku z Kościołem. 

Tymczasem mowy pogrzebowe to niemal nieodłączna cześć ceremonii pochówków 

wśród kanadyjskich protestantów, Żydów i ateistów. Są natomiast rzadkością na 

pogrzebach wyznawców islamu. 

Arcybiskup Ottawy proponuje, by zamiast długich mów, w ramach samego nabożeń-

stwa żałobnego, jedna osoba przez 2-3 minuty odczytała z tej samej ambonki, na 

której czyta się Ewangelię, „słowa pamięci”. Zaleca się, by wspominać w nich przede 

wszystkim to, jaką rolę w życiu zmarłego pełniła wiara. 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 03 luty  2014 
800  ++ Antonina, Franciszek, i Jerzy Lagoccy, Wiesław Ryng     
930  + Kazimierz, Stanisława(k), Stanisław Lutomscy, Franciszek i Michalina Lagoccy 
1100  + 23r.ś. Józef Czwartos i rodziców z obojga stron, Irenę i Romana Wichrowskich 
1230  + 2r.ś. Regina Matysko, w int. Dziękczynnej za bł. Boże dla Bolesława Matysko    
1230 z okazji imienin Ks. Radosława 
1230  Ż.R 
1800  +26r.ś. Adela Mikianiec, Emilia i Piotr Kucharczyk i zm. z rodziny 
Poniedziałek,  03 marzec 2014 
700  z okazji 34r. ur. Radka Zimińskiego i Moniki Sadowy o zdr. i bł. Boże opiekę św. 
Józefa na dalsze lata 
1800  +3r.ś. Stanisław Marczak 
Wtorek,  04 marzec  2014 
700 o bł. Boże i opiekę św. Antoniego Padewskiego dla Kazimierza Giedrojća w dniu 
imienin u dary Duch Św. 
1800 + Kazimierz Kochel, Opaczewscy Florian i Leokadia 
 Środa  05 marzec  2014 
700 

930 

1630 
1800 + Jadwiga Stasiak w 8r.ś. 
Czwartek, 06 marzec  2014 
700    + Anna Rynkowska msza św. od Teresy Wnorowskiej 
1800  + Olga Mazur 
Piątek,  07 marzec  2014 
700 
1630 
1800  +  Franciszek Grabowski i rodziców z obojga stron 
1900 
Sobota, 08 marzec  2014 
700   + Anna Rynkowska 
1800 + Apolonie Dzieciątek w 12r.ś. Jarosław i rodziców z obydwu stron 
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Święci znani… i nie znani 

Święty Szymon Słupnik 
 Szymon (Symeon) urodził się w końcu IV wieku w rodzinie 

pasterskiej w Sis - na pograniczu Cylicji i Syrii. Miał liczne 

rodzeństwo, które jednak rychło zabrała mu śmierć. Pozo-

stał na ojcowiźnie z bratem, Samsonem. Po śmierci rodzi-

ców i brata sprzedał majątek rodzinny i rozdał ubogim pie-

niądze, jakie za niego otrzymał. Wstąpił do eremitów za-

mieszkałych w klasztorze Eusebona w Teleda koło Antiochii, 

ale rychło to miejsce opuścił, tęskniąc za życiem pustelni-

czym. 

Został pustelnikiem w Telanissos, gdzie żył w skrajnej ascezie. Wreszcie zamieszkał w 

pobliżu Antiochii Syryjskiej na zbudowanym przez siebie kamiennym słupie z małą 

platformą (wysokości od 10 do 60 stóp - z czasem św. Szymon zwiększał wysokość 

słupa), na której przebywał około 40 lat (stąd jego przydomek Słupnik). 

Był wielkim pokutnikiem. Pokarm ograniczał do minimum. Przed deszczem i upal-

nym słońcem chronił go jedynie płaszcz z kapturem. Większą część życia poświęcił 

modlitwie stojąc na słupie, wystawiony na wszelkie żywioły, praktycznie bez poży-

wienia. Wiele godzin spędzał na kontemplacji. Ta nietypowa forma surowej ascezy i 

modlitwy ściągała wielu przybyszów i ciekawskich, nawet spośród pogan. Teodoret 

wspomina, że w ten sposób Szymon nawrócił wiele tysięcy przybyszów z pogańskiej 

Arabii i Persji. Kolumna, na której przebywał, nieraz stawała się amboną. Szymon 

nauczał z niej prawd wiary, broniąc jej przeciwko nestorianom, którzy wówczas sze-

rzyli swoje błędy, a mieli poparcie u najwyższych władz duchownych i świeckich. 

Przychodzono do niego po poradę, proszono o wstawiennictwo przed Panem Bo-

giem tak w sprawach prywatnych, jak publicznych. Miał się tu zjawić nawet sam 

cesarz rzymski Marcjan. Cesarz Leon I oddawał Szymonowi najwyższe pochwały. 

Szymon Słupnik zmarł 28 sierpnia 459 roku. Jego pogrzeb był prawdziwym triumfem. 

Wziął w nim udział patriarcha Antiochii, sześciu biskupów, gubernator cesarski, 

mnóstwo mnichów i niezliczone rzesze wiernych. Niebawem jego ciało przewieziono 

w uroczystej procesji z Antiochii do Konstantynopola. Na miejscu, gdzie stał słup, 

wybudowano świątynię, do której wędrowali pątnicy aż do XVII wieku. Później zosta-

ła ona zburzona przez Arabów. Dziś stoi tam ołtarz. 

Prawosławna hagiografia nazwała świętego Antiocheńskim w odróżnieniu od żyjące-

go w VI wieku św. Szymona Słupnika Młodszego.  

W ikonografii św. Szymon przedstawiany jest najczęściej w scenie na słupie. Jego 

atrybutem jest bicz. 

HUMOR 

Uczennica ma streścić fragment Ewangelii o duchach nieczystych: 
"Wtedy duch nieczysty powraca i przyprowadza ze sobą siedmiu 
innych duchownych, jeszcze gorszych od niego". 

 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. We wtorek święto św. Kazimierza 

2. W środę rozpoczynamy Wielki Post  - 40 dni przygotowania paschalnego. 

Msze święte z posypaniem głów popiołem o godz. 700; 930; 1630 dla dzieci i 

1800. W środę obowiązuje post ścisły. 

3. W piątek droga krzyżowa dla dzieci o 1630 dla młodzieży i dorosłych 1800. 

4. W niedziele gorzkie żale o 1715. 

5. Dzisiaj rozpoczynamy o 1700 nauki przedmałżeńskie w sali pod plebania wej-

ście od tylu budynku. 

6. W sobotę o 1100 spotkanie starszych chorych i niepełnosprawnych. 

7. Przypominamy o możliwości zapisania się na wyjazd do Łeby (dorośli i dzie-

ci) oraz na turnus rehabilitacyjny (dorośli). 

8. W niedziele na mszy świętej o 1100 spotkanie rodziców i dzieci przed I ko-

munia świętą. 

9. W minionym tygodniu zakończyliśmy prace remontowe przy jadłodajni i 

klubie seniora. Pragnę serdecznie podziękować za pomoc wszystkim życzli-

wym osobom w sposób szczególny:  

 Panu Tomaszowi  Klecha i pracownika Jego firmy za prace remontowe, 

 Panu Zenonowi  Adamek za wyposażenie w stoły i ławki, 

 Panu Andrzejowi  Kulewskiemu za wymianę okien. 

 Mam nadzieje ze w tym tygodniu rozpoczniemy wydawanie obiadów cze-

kam jeszcze na decyzje sanepidu i zgłoszenia chętnych którzy nigdzie nie 

korzystają z pomocy. 

10. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę w kwocie 1319 zł. Za tydzień druga 

niedziela miesiąca taca inwestycyjna na rzecz naszej parafii. 
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