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H alloween to ważne święto dla 
czcicieli szatana. Jest to bo-

wiem drwina z Kościoła i jego 
Świętych. Z pozoru niewinna zaba-
wa jest wystawianiem się na demo-
niczne zagrożenie. Psikus albo cu-
kierek to nic innego jak czynienie 
zła, jeżeli nie otrzyma się tego co 
się chce. Bóg pragnie abyśmy czy-
nili dobro a nie zło. A niewinny strój 
naszych dzieci przebierających się 
za aniołki to jednak czynny udział 
w propagowaniu tego zła. Zwykła 
zabawa może przemienić się w ży-
cie dręczone przez złe duchy!

Sługa Boży o. Matteo da Agnone, 
wybitny egzorcysta - zmarł 31 paź-
dziernika i właśnie tego dnia pro-
mowany jest w sposób szczególny 
jego kult. Odmawiajcie tego dnia 
litanię do o. Mateo. Demony pod-
czas egzorcyzmów wyznały, że to 
bardzo psuje im ich święto.

Zignoruj halloween! 
Chroń siebie i swoje dziecko

przed opętaniem!

Zapraszamy 31 października po Mszy Świętej 
wieczornej modlimy się Litanią do  

o. Mateusza z Agnone. Przygotujmy się i radujmy 
się w Uroczystość Wszystkich Świętych!!!
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T o jeden z najbardziej radosnych dni 
dla chrześcijan. Kościół oddaje chwa-
łę wszystkim świętym, tym oficjalnie 

uznanym i tym nieznanym z imienia. 1 listopa-
da Kościół cieszy się z faktu, iż bardzo wielu 
zmarłych przebywa u Boga w niebie.  

Dzień 1 listopada przypomina, że każdy 
z wierzących jest powołany do świętości. Jed-
nak człowiek nie osiągnie tego własnymi siła-
mi. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar 
życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje 
do świętości wszystkich, także każdemu czło-
wiekowi pomaga swą łaską. Teologia wskazu-
je, iż każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus 
Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od 
każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu 
przyjmiemy od Boga dar świętości. 

Dzień ten wskazuje na hojność Pana Boga 
i daję nadzieję, że rozstanie nie jest ostateczne, 
bo wszyscy są zaproszeni do domu Ojca. 

Dzień zaDuszny
Przypada 2 listopada, zwany jest też często 

Zaduszkami, w Kościele katolickim poświęco-
ny jest wspomnieniu i modlitwie za zmarłych 
wierzących w Chrystusa, którzy odbywają po-
kutę  w czyśćcu.

Dzień Zaduszny to też dzień zadumy, nostal-
gii, tęsknoty za tymi, którzy odeszli. To również 
dzień refleksji nad własnym życiem. Przypo-
mnienie sobie, że śmierć jest wpisana w ludz-
ką egzystencję.   

Obchody Dnia Zadusznego zapoczątko-
wał w chrześcijaństwie w roku 998 św. Ody-
lon, opat z Cluny, jako przeciwwagę dla pogań-
skich obrządków czczących zmarłych. Na dzień 
modłów za dusze zmarłych – stąd nazwa „Za-
duszki” – wyznaczył pierwszy dzień po Wszyst-
kich Świętych. W XIII wieku ta tradycja rozpo-
wszechniła się w całym Kościele katolickim. 
Termin ten i sama idea szybko rozpowszechniły 
się we Francji, Anglii, Niemczech, Italii. W XIII 
wieku zwyczaj ten w Kościele katolickim stał 
się powszechny.

W XIV wieku zaczęto urządzać procesje na 
cmentarz do czterech stacji. Przy stacjach od-
mawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pie-
śni żałobne. Piąta stacja odbywała się już w ko-
ściele, po powrocie procesji z cmentarza.

W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zapo-
czątkowana została już w XII wieku, a z koń-
cem XV wieku była znana w całym kraju. 
W 1915 r. papież Benedykt XV, na prośbę opa-
ta benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy 
kapłan mógł odprawić trzy msze: w intencji po-
leconej przez wiernych, za wszystkich wiernych 
zmarłych i według intencji papieża.

Tego dnia Kościół modli się w intencji zba-
wienia dusz odbywających w czyśćcu pokutę. 
Istnienie czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat 
na soborze w Lyonie w 1274 roku; na XXV se-
sji Soboru Trydenckiego (1545-1563) ogłoszo-
no z kolei dekret, że duszom w nim przebywa-
jącym można pomagać „zanosząc prośby przed 
tron Boży”.

Uroczystość Wszystkich Świętych
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1 listopad
Wszystkich Świętych
n godz. 7.00 przed Mszą Św. 
 Godzinki do MB 
n godz. 8.30 
n godz. 9.30
n godz. 11.00
n godz. 12.30 suma 
n godz. 18.00 
n godz. 20.00

2 listopad
Dzień Zaduszny

godz. 7.00,  8.30,  9.30,  
17.00 i 18.00

1 listopad: 
- Procesja żałobna z wypominka-
mi o godz. 17.00.
2 listopad: 
- Procesja  żałobna z wypomin-
kami po Mszy Św. o godz. 9.30.
- Procesja  żałobna z wypomin-
kami po Mszy Św. o godz.18.00.

Od 1 do 8 listopada, można 
uzyskać odpust zupełny za zmar-
łych, nawiedzając cmentarz. 

Przypominamy, że nawiedze-
nie krypty, w której spoczywa św 
pamięci ks. proboszcz Jan Sztuka, 

w naszym kościele, 
jest równoznaczne z na-
wiedzeniem cmentarza. Pamięć 
o naszych zmarłych niech będzie 
wyrazem nie tylko naszej kultu-
ry, ale i wiary w łączność z tymi, 
którzy odeszli do wieczności. 
W każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca o godzinie 17.00 pole-
camy naszych bliskich zmarłych 
w wypominkach.  Wieczny odpo-
czynek racz im dać Panie.

Msze Święte (1 i 2 listopada)
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Litania do Sługi Bożego 
Mateusza z Agnone

Mateuszu z Agnone, módl się za nami 
Pokorny sługo Boży, módl się za nami  
Człowieku wiary i modlitwy, módl się za nami  
Wzorowy naśladowco Chrystusa, módl się za nami  
Przykładzie życia Ewangelią, módl się za nami  
Mistrzu życia duchowego, módl się za nami  
Czcicielu Najświętszej Eucharystii, módl się za nami  
Wzorze żarliwego dialogu z Bogiem, módl się za nami  
Pałający wzruszeniem podczas Mszy Świętej, módl się za nami  
Głęboki znawco Pisma Świętego, módl się za nami  
Mały Bracie doskonałego posłuszeństwa, módl się za nami  
Mały Bracie największego ubóstwa, módl się za nami  
Mały Bracie nieskalanej czystości, módl się za nami  
Blasku Braci Kapucynów, módl się za nami  
Miłośniku ciszy i życia ukrytego, módl się za nami  
Radosny w pełnieniu najskromniejszych posług, módl się za nami  
Nieczuły na powab dóbr doczesnych, módl się za nami  
Ufający Bożej Opatrzności, módl się za nami  
Mężny pokutniku, módl się za nami  
Kaznodziejo nawrócenia serc grzesznych, módl się za nami  
Wsłuchany w pragnienia każdej duszy, módl się za nami  
Roztropny w postępowaniu, módl się za nami  
Czyniący cuda, módl się za nami  
Czci godny „ziemski aniele”, módl się za nami  
Wielki czcicielu Męki Pańskiej, módl się za nami  
Heroicznie krzyż dźwigający, módl się za nami  
U stóp krzyża płaczący, módl się za nami 
Miłosierny dla grzeszników, módl się za nami  
Współczujący ludzkim słabościom, módl się za nami  
Podziwu godny w błaganiu o przebaczenie, módl się za nami  
Opiekunie chorych i cierpiących, módl się za nami  
Hojny dla potrzebujących, módl się za nami  
Najdroższy przyjacielu ubogich, módl się za nami  
Pogromco złych duchów, módl się za nami  
Potężny egzorcysto, módl się za nami  
Obrońco Wniebowzięcia Maryi, módl się za nami  
Czule wzywający Jezusa w chwili własnej śmierci, módl się za 
nami.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, 
teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Niech będzie błogosławiony Bóg w swoich Świętych, niech będzie 
błogosławiony w pokornym Słudze Bożym Mateuszu z Agnone.

31 października po Mszy Świętej wieczornej 
modlimy się Litanią do o. Mateusza z Agnone.

Z abójca ma zostać świę-
tym? Ktoś, kto umarł 400 

lat temu, nadal uwalnia opęta-
nych od działania złego ducha? 
Niemożliwe? Ale dzieje się na-
prawdę. Obejrzyjcie film Matteo 
Michała Kondrata o ojcu Matteo 
da Agnone, włoskim kapucynie i 
egzorcyście, a sami się przeko-
nacie.
Psuje halloween
Jest ostatni dzień paździer-

nika 1616 r. W konwencie ka-
pucyńskim Serracaprioli umie-
ra o. Matteo da Agnone. Kiedy 
cztery wieki później egzorcysta 
o. Ciprano de Meo przywołu-
je jego wstawiennictwa, demon 
wścieka się i wykrzykuje: „Nie! 
Nie! Tylko nie on! Nie lubię Ma-
teusza, bo mi śmierdzi z powo-
du Chrystusa! Śmierdzi... szczę-
ściem i świętością, i nie mogę 
tego znieść... Nie chcę o nim sły-
szeć (...)”. Kim był ten żyjący 
na przełomie XVI i XVII w. za-
konnik, na imię którego demo-
ny złoszczą się i wykrzykują, że 
„teraz on jest jeszcze groźniej-
szy, niż był za życia!”? Twier-
dzą też, że dzień jego śmierci 
bardzo psuje ich święto. Bo ob-
chodzone 31 października Hal-
loween jest formą oddawania im 
czci. Wyssane z palca? Nie, jeśli 
potwierdza to ktoś, kto od 56 lat 
pełni posługę egzorcysty i nieraz 
słyszał, jak same o tym mówiły 
przez osoby, za które się modlił. 

O. Cipriano de Meo, prezes 
Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Egzorcystów i wicepostu-
lator procesu beatyfikacyjnego 
o. Matteo, przekonuje, że obec-
nie największym zwycięstwem 
Szatana jest to, że wiele osób nie 

wierzy w jego istnienie. Tym-
czasem ze złem nie ma żartów, a 
manifestacja złego ducha wywo-
łuje ciarki na plecach. 
Żyjący na kolanach
W Polsce ten sługa Boży, któ-

rego proces beatyfikacyjny toczy 
się od 1996 r., jest mało znany. 
Dotychczas próżno było szukać 
o nim jakichś wiadomości. Co 
innego we Włoszech, gdzie moc-
no promowany jest jego kult. 

Prospero Lolli, bo takie było 
jego imię i nazwisko, urodził się 
w pobożnej, dobrze sytuowanej 
rodzinie w 1563 r. w niewiel-
kiej miejscowości Agnone, któ-
ra słynie dziś z produkcji słod-
kich drażetek, smacznych cia-
stek i fabryki dzwonów. Spokój 
XVI-wiecznego Agnone zakłó-
ciło pewne nieszczęśliwe wy-
darzenie, którego sprawcą był 
18-letni wówczas Prospero. W 
miejskich dokumentach zacho-
wał się zapis o śmierci 6-letnie-
go chłopca, który został śmier-
telnie ugodzony strzałą z kuszy. 
Nie do końca wiadomo, dlacze-
go doszło do tego wypadku, tym 
bardziej że dziecko bawiło się 
daleko od domu Prospero. Choć 
przyszły zakonnik zbiegł z miej-
sca wypadku, wydarzenie to od-
cisnęło ogromne piętno na całym 
jego dalszym życiu. Przebywał 
m.in. w Neapolu, gdzie uczył 
się i skończył studia medyczne, 
a także w Bolonii, gdzie przyjął 
święcenia kapłańskie.

Będąc już w zakonie kapucy-
nów, całe dnie spędzał na poku-
cie i pokornej modlitwie. Współ-
bracia zapamiętali go jako czło-
wieka pochłoniętego wprost 
modlitwą, „żyjącego” na kola-

nach. Po Vasto i Serracapriola, 
gdzie pracował, szybko rozeszła 
się wieść o nadzwyczajnym cha-
ryzmacie zakonnika. Osoby opę-
tane przez demony, dzięki jego 
wstawiennictwu u Boga, zyski-
wały uwolnienie. Za jego ży-
cia odnotowano kilkaset takich 
przypadków, jednak on sam sta-
rał się to ukrywać. Kiedy pewne-
go razu przyprowadzono do nie-
go opętaną przez diabła kobietę, 
demon zaczął krzyczeć: „Nigdy 
z niej nie wyjdziemy, chyba że 
przyjdzie brat Mateusz z Agno-
ne, bo tylko on nas może poko-
nać pokorą”. Zakonnik, obawia-
jąc się prowokacji, nie chciał 
przyjść do kobiety, jednak gdy 
tylko stanął przed nią na pole-
cenie przełożonego, diabeł na-
tychmiast opuścił opętaną. „Ten 
gigant świętości wyświadczył 
Panu Bogu przysługę, a Pan Bóg 
posługuje się nim cały czas” − 
tłumaczy w filmie o. Cipriano. 
Bo o. Matteo wciąż egzorcy-
zmuje. 
Diabeł nie jest mitem
Niewielki biały kościół w Ser-

racaprioli z cudownym obrazem 
Matki Bożej Łaskawej. Trwają 
śpiewy przy akompaniamencie 
gitary. Co kilka minut ku prawej 
stronie prezbiterium zbliżają się 
kobiety i mężczyźni. Niektórzy 
wykonują znak krzyża, modlą 
się, dotykają czołem jasnej pły-
ty nagrobnej. To grób o. Matteo.  

Do grobu zakonnika przyjeż-
dżają pielgrzymi z całego świa-
ta. Ludzie przywożą ze sobą 
zdjęcia członków rodziny, przy-
jaciół i znajomych, bo wierzą w 
jego wstawiennictwo. Niektóre 
z fotografii w niewytłumaczal-

ny sposób przyklejają się do jego 
grobu, a osoby ze zdjęć dozna-
ją uwolnień, a nawet uzdrowień 
fizycznych. – Demony nazywa-
ją go „pułkownikiem Matki Bo-
żej”– wyjawia przed kamerą pre-
zes Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Egzorcystów i dodaje, 
że o. Matteo szczególnym kultem 
otaczał Matkę Bożą.

Kilka dni przed premierą filmu 
Kondrata, w dzień narodzin dla 
nieba o. Matteo, w Rzymie odby-
ło się spotkanie członków Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia 
Egzorcystów.  Dr Valter Cascio-
li, psychiatra i rzecznik praso-
wy stowarzyszenia, w rozmowie 
z Radiem Watykańskim zauwa-
żył, że w ostatnich latach bardzo 
wzrosła liczba osób, które odda-
ją się praktykom ezoterycznym, 
a także okultyzmowi i satanizmo-
wi. — Wyrządza to wielkie szko-
dy duchowe, moralne, psychicz-
ne, ale też społeczne. Bardzo nas 
to niepokoi, bo w konsekwen-
cji coraz częściej spotykamy się 
również z nadzwyczajnym działa-
niem Szatana: dręczeniem, obse-
sjami, a w szczególności z opęta-
niem − zauważył Cascioli. Z kolei 
papież Franciszek podczas po-
rannej Mszy św. w Domu Świę-
tej Marty 30 października przeko-
nywał, że dziś mówi się, że dia-
beł jest mitem, jedynie jakąś ideą 
zła. „Ależ diabeł istnieje i musimy 
z nim walczyć”. Zły duch istnie-
je, bo prawda o szatanie jest jed-
ną z prawd wiary chrześcijańskiej.

Dokument Michała Kondra-
ta ze wspaniałą muzyką Micha-
ła Lorenca w dobitny sposób uka-
zuje niewyobrażalne wprost skut-
ki działania demona. Niesie też 
przesłanie nadziei, że − jeśli tylko 
człowiek chce − ostanie słowo na-
leży do Boga.     

źródło: opoka.org.pl

Małgorzata Szewczyk

MAtteo - GRoŹnIeJSZY, nIŻ BYŁ ZA ŻYCIA
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Litania do Sługi Bożego 
Mateusza z Agnone

Mateuszu z Agnone, módl się za nami 
Pokorny sługo Boży, módl się za nami  
Człowieku wiary i modlitwy, módl się za nami  
Wzorowy naśladowco Chrystusa, módl się za nami  
Przykładzie życia Ewangelią, módl się za nami  
Mistrzu życia duchowego, módl się za nami  
Czcicielu Najświętszej Eucharystii, módl się za nami  
Wzorze żarliwego dialogu z Bogiem, módl się za nami  
Pałający wzruszeniem podczas Mszy Świętej, módl się za nami  
Głęboki znawco Pisma Świętego, módl się za nami  
Mały Bracie doskonałego posłuszeństwa, módl się za nami  
Mały Bracie największego ubóstwa, módl się za nami  
Mały Bracie nieskalanej czystości, módl się za nami  
Blasku Braci Kapucynów, módl się za nami  
Miłośniku ciszy i życia ukrytego, módl się za nami  
Radosny w pełnieniu najskromniejszych posług, módl się za nami  
Nieczuły na powab dóbr doczesnych, módl się za nami  
Ufający Bożej Opatrzności, módl się za nami  
Mężny pokutniku, módl się za nami  
Kaznodziejo nawrócenia serc grzesznych, módl się za nami  
Wsłuchany w pragnienia każdej duszy, módl się za nami  
Roztropny w postępowaniu, módl się za nami  
Czyniący cuda, módl się za nami  
Czci godny „ziemski aniele”, módl się za nami  
Wielki czcicielu Męki Pańskiej, módl się za nami  
Heroicznie krzyż dźwigający, módl się za nami  
U stóp krzyża płaczący, módl się za nami 
Miłosierny dla grzeszników, módl się za nami  
Współczujący ludzkim słabościom, módl się za nami  
Podziwu godny w błaganiu o przebaczenie, módl się za nami  
Opiekunie chorych i cierpiących, módl się za nami  
Hojny dla potrzebujących, módl się za nami  
Najdroższy przyjacielu ubogich, módl się za nami  
Pogromco złych duchów, módl się za nami  
Potężny egzorcysto, módl się za nami  
Obrońco Wniebowzięcia Maryi, módl się za nami  
Czule wzywający Jezusa w chwili własnej śmierci, módl się za 
nami.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, 
teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Niech będzie błogosławiony Bóg w swoich Świętych, niech będzie 
błogosławiony w pokornym Słudze Bożym Mateuszu z Agnone.

31 października po Mszy Świętej wieczornej 
modlimy się Litanią do o. Mateusza z Agnone.

Z abójca ma zostać świę-
tym? Ktoś, kto umarł 400 

lat temu, nadal uwalnia opęta-
nych od działania złego ducha? 
Niemożliwe? Ale dzieje się na-
prawdę. Obejrzyjcie film Matteo 
Michała Kondrata o ojcu Matteo 
da Agnone, włoskim kapucynie i 
egzorcyście, a sami się przeko-
nacie.
Psuje halloween
Jest ostatni dzień paździer-

nika 1616 r. W konwencie ka-
pucyńskim Serracaprioli umie-
ra o. Matteo da Agnone. Kiedy 
cztery wieki później egzorcysta 
o. Ciprano de Meo przywołu-
je jego wstawiennictwa, demon 
wścieka się i wykrzykuje: „Nie! 
Nie! Tylko nie on! Nie lubię Ma-
teusza, bo mi śmierdzi z powo-
du Chrystusa! Śmierdzi... szczę-
ściem i świętością, i nie mogę 
tego znieść... Nie chcę o nim sły-
szeć (...)”. Kim był ten żyjący 
na przełomie XVI i XVII w. za-
konnik, na imię którego demo-
ny złoszczą się i wykrzykują, że 
„teraz on jest jeszcze groźniej-
szy, niż był za życia!”? Twier-
dzą też, że dzień jego śmierci 
bardzo psuje ich święto. Bo ob-
chodzone 31 października Hal-
loween jest formą oddawania im 
czci. Wyssane z palca? Nie, jeśli 
potwierdza to ktoś, kto od 56 lat 
pełni posługę egzorcysty i nieraz 
słyszał, jak same o tym mówiły 
przez osoby, za które się modlił. 

O. Cipriano de Meo, prezes 
Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Egzorcystów i wicepostu-
lator procesu beatyfikacyjnego 
o. Matteo, przekonuje, że obec-
nie największym zwycięstwem 
Szatana jest to, że wiele osób nie 

wierzy w jego istnienie. Tym-
czasem ze złem nie ma żartów, a 
manifestacja złego ducha wywo-
łuje ciarki na plecach. 
Żyjący na kolanach
W Polsce ten sługa Boży, któ-

rego proces beatyfikacyjny toczy 
się od 1996 r., jest mało znany. 
Dotychczas próżno było szukać 
o nim jakichś wiadomości. Co 
innego we Włoszech, gdzie moc-
no promowany jest jego kult. 

Prospero Lolli, bo takie było 
jego imię i nazwisko, urodził się 
w pobożnej, dobrze sytuowanej 
rodzinie w 1563 r. w niewiel-
kiej miejscowości Agnone, któ-
ra słynie dziś z produkcji słod-
kich drażetek, smacznych cia-
stek i fabryki dzwonów. Spokój 
XVI-wiecznego Agnone zakłó-
ciło pewne nieszczęśliwe wy-
darzenie, którego sprawcą był 
18-letni wówczas Prospero. W 
miejskich dokumentach zacho-
wał się zapis o śmierci 6-letnie-
go chłopca, który został śmier-
telnie ugodzony strzałą z kuszy. 
Nie do końca wiadomo, dlacze-
go doszło do tego wypadku, tym 
bardziej że dziecko bawiło się 
daleko od domu Prospero. Choć 
przyszły zakonnik zbiegł z miej-
sca wypadku, wydarzenie to od-
cisnęło ogromne piętno na całym 
jego dalszym życiu. Przebywał 
m.in. w Neapolu, gdzie uczył 
się i skończył studia medyczne, 
a także w Bolonii, gdzie przyjął 
święcenia kapłańskie.

Będąc już w zakonie kapucy-
nów, całe dnie spędzał na poku-
cie i pokornej modlitwie. Współ-
bracia zapamiętali go jako czło-
wieka pochłoniętego wprost 
modlitwą, „żyjącego” na kola-

nach. Po Vasto i Serracapriola, 
gdzie pracował, szybko rozeszła 
się wieść o nadzwyczajnym cha-
ryzmacie zakonnika. Osoby opę-
tane przez demony, dzięki jego 
wstawiennictwu u Boga, zyski-
wały uwolnienie. Za jego ży-
cia odnotowano kilkaset takich 
przypadków, jednak on sam sta-
rał się to ukrywać. Kiedy pewne-
go razu przyprowadzono do nie-
go opętaną przez diabła kobietę, 
demon zaczął krzyczeć: „Nigdy 
z niej nie wyjdziemy, chyba że 
przyjdzie brat Mateusz z Agno-
ne, bo tylko on nas może poko-
nać pokorą”. Zakonnik, obawia-
jąc się prowokacji, nie chciał 
przyjść do kobiety, jednak gdy 
tylko stanął przed nią na pole-
cenie przełożonego, diabeł na-
tychmiast opuścił opętaną. „Ten 
gigant świętości wyświadczył 
Panu Bogu przysługę, a Pan Bóg 
posługuje się nim cały czas” − 
tłumaczy w filmie o. Cipriano. 
Bo o. Matteo wciąż egzorcy-
zmuje. 
Diabeł nie jest mitem
Niewielki biały kościół w Ser-

racaprioli z cudownym obrazem 
Matki Bożej Łaskawej. Trwają 
śpiewy przy akompaniamencie 
gitary. Co kilka minut ku prawej 
stronie prezbiterium zbliżają się 
kobiety i mężczyźni. Niektórzy 
wykonują znak krzyża, modlą 
się, dotykają czołem jasnej pły-
ty nagrobnej. To grób o. Matteo.  

Do grobu zakonnika przyjeż-
dżają pielgrzymi z całego świa-
ta. Ludzie przywożą ze sobą 
zdjęcia członków rodziny, przy-
jaciół i znajomych, bo wierzą w 
jego wstawiennictwo. Niektóre 
z fotografii w niewytłumaczal-

ny sposób przyklejają się do jego 
grobu, a osoby ze zdjęć dozna-
ją uwolnień, a nawet uzdrowień 
fizycznych. – Demony nazywa-
ją go „pułkownikiem Matki Bo-
żej”– wyjawia przed kamerą pre-
zes Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Egzorcystów i dodaje, 
że o. Matteo szczególnym kultem 
otaczał Matkę Bożą.

Kilka dni przed premierą filmu 
Kondrata, w dzień narodzin dla 
nieba o. Matteo, w Rzymie odby-
ło się spotkanie członków Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia 
Egzorcystów.  Dr Valter Cascio-
li, psychiatra i rzecznik praso-
wy stowarzyszenia, w rozmowie 
z Radiem Watykańskim zauwa-
żył, że w ostatnich latach bardzo 
wzrosła liczba osób, które odda-
ją się praktykom ezoterycznym, 
a także okultyzmowi i satanizmo-
wi. — Wyrządza to wielkie szko-
dy duchowe, moralne, psychicz-
ne, ale też społeczne. Bardzo nas 
to niepokoi, bo w konsekwen-
cji coraz częściej spotykamy się 
również z nadzwyczajnym działa-
niem Szatana: dręczeniem, obse-
sjami, a w szczególności z opęta-
niem − zauważył Cascioli. Z kolei 
papież Franciszek podczas po-
rannej Mszy św. w Domu Świę-
tej Marty 30 października przeko-
nywał, że dziś mówi się, że dia-
beł jest mitem, jedynie jakąś ideą 
zła. „Ależ diabeł istnieje i musimy 
z nim walczyć”. Zły duch istnie-
je, bo prawda o szatanie jest jed-
ną z prawd wiary chrześcijańskiej.

Dokument Michała Kondra-
ta ze wspaniałą muzyką Micha-
ła Lorenca w dobitny sposób uka-
zuje niewyobrażalne wprost skut-
ki działania demona. Niesie też 
przesłanie nadziei, że − jeśli tylko 
człowiek chce − ostanie słowo na-
leży do Boga.     

źródło: opoka.org.pl

Małgorzata Szewczyk

MAtteo - GRoŹnIeJSZY, nIŻ BYŁ ZA ŻYCIA
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H alloween to ważne święto dla 
czcicieli szatana. Jest to bo-

wiem drwina z Kościoła i jego 
Świętych. Z pozoru niewinna zaba-
wa jest wystawianiem się na demo-
niczne zagrożenie. Psikus albo cu-
kierek to nic innego jak czynienie 
zła, jeżeli nie otrzyma się tego co 
się chce. Bóg pragnie abyśmy czy-
nili dobro a nie zło. A niewinny strój 
naszych dzieci przebierających się 
za aniołki to jednak czynny udział 
w propagowaniu tego zła. Zwykła 
zabawa może przemienić się w ży-
cie dręczone przez złe duchy!

Sługa Boży o. Matteo da Agnone, 
wybitny egzorcysta - zmarł 31 paź-
dziernika i właśnie tego dnia pro-
mowany jest w sposób szczególny 
jego kult. Odmawiajcie tego dnia 
litanię do o. Mateo. Demony pod-
czas egzorcyzmów wyznały, że to 
bardzo psuje im ich święto.

Zignoruj halloween! 
Chroń siebie i swoje dziecko

przed opętaniem!

Zapraszamy 31 października po Mszy Świętej 
wieczornej modlimy się Litanią do  

o. Mateusza z Agnone. Przygotujmy się i radujmy 
się w Uroczystość Wszystkich Świętych!!!
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T o jeden z najbardziej radosnych dni 
dla chrześcijan. Kościół oddaje chwa-
łę wszystkim świętym, tym oficjalnie 

uznanym i tym nieznanym z imienia. 1 listopa-
da Kościół cieszy się z faktu, iż bardzo wielu 
zmarłych przebywa u Boga w niebie.  

Dzień 1 listopada przypomina, że każdy 
z wierzących jest powołany do świętości. Jed-
nak człowiek nie osiągnie tego własnymi siła-
mi. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar 
życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje 
do świętości wszystkich, także każdemu czło-
wiekowi pomaga swą łaską. Teologia wskazu-
je, iż każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus 
Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od 
każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu 
przyjmiemy od Boga dar świętości. 

Dzień ten wskazuje na hojność Pana Boga 
i daję nadzieję, że rozstanie nie jest ostateczne, 
bo wszyscy są zaproszeni do domu Ojca. 

Dzień zaDuszny
Przypada 2 listopada, zwany jest też często 

Zaduszkami, w Kościele katolickim poświęco-
ny jest wspomnieniu i modlitwie za zmarłych 
wierzących w Chrystusa, którzy odbywają po-
kutę  w czyśćcu.

Dzień Zaduszny to też dzień zadumy, nostal-
gii, tęsknoty za tymi, którzy odeszli. To również 
dzień refleksji nad własnym życiem. Przypo-
mnienie sobie, że śmierć jest wpisana w ludz-
ką egzystencję.   

Obchody Dnia Zadusznego zapoczątko-
wał w chrześcijaństwie w roku 998 św. Ody-
lon, opat z Cluny, jako przeciwwagę dla pogań-
skich obrządków czczących zmarłych. Na dzień 
modłów za dusze zmarłych – stąd nazwa „Za-
duszki” – wyznaczył pierwszy dzień po Wszyst-
kich Świętych. W XIII wieku ta tradycja rozpo-
wszechniła się w całym Kościele katolickim. 
Termin ten i sama idea szybko rozpowszechniły 
się we Francji, Anglii, Niemczech, Italii. W XIII 
wieku zwyczaj ten w Kościele katolickim stał 
się powszechny.

W XIV wieku zaczęto urządzać procesje na 
cmentarz do czterech stacji. Przy stacjach od-
mawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pie-
śni żałobne. Piąta stacja odbywała się już w ko-
ściele, po powrocie procesji z cmentarza.

W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zapo-
czątkowana została już w XII wieku, a z koń-
cem XV wieku była znana w całym kraju. 
W 1915 r. papież Benedykt XV, na prośbę opa-
ta benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy 
kapłan mógł odprawić trzy msze: w intencji po-
leconej przez wiernych, za wszystkich wiernych 
zmarłych i według intencji papieża.

Tego dnia Kościół modli się w intencji zba-
wienia dusz odbywających w czyśćcu pokutę. 
Istnienie czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat 
na soborze w Lyonie w 1274 roku; na XXV se-
sji Soboru Trydenckiego (1545-1563) ogłoszo-
no z kolei dekret, że duszom w nim przebywa-
jącym można pomagać „zanosząc prośby przed 
tron Boży”.

Uroczystość Wszystkich Świętych

4 Głos Serca Głos Serca 1
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1 listopad
Wszystkich Świętych
n godz. 7.00 przed Mszą Św. 
 Godzinki do MB 
n godz. 8.30 
n godz. 9.30
n godz. 11.00
n godz. 12.30 suma 
n godz. 18.00 
n godz. 20.00

2 listopad
Dzień Zaduszny

godz. 7.00,  8.30,  9.30,  
17.00 i 18.00

1 listopad: 
- Procesja żałobna z wypominka-
mi o godz. 17.00.
2 listopad: 
- Procesja  żałobna z wypomin-
kami po Mszy Św. o godz. 9.30.
- Procesja  żałobna z wypomin-
kami po Mszy Św. o godz.18.00.

Od 1 do 8 listopada, można 
uzyskać odpust zupełny za zmar-
łych, nawiedzając cmentarz. 

Przypominamy, że nawiedze-
nie krypty, w której spoczywa św 
pamięci ks. proboszcz Jan Sztuka, 

w naszym kościele, 
jest równoznaczne z na-
wiedzeniem cmentarza. Pamięć 
o naszych zmarłych niech będzie 
wyrazem nie tylko naszej kultu-
ry, ale i wiary w łączność z tymi, 
którzy odeszli do wieczności. 
W każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca o godzinie 17.00 pole-
camy naszych bliskich zmarłych 
w wypominkach.  Wieczny odpo-
czynek racz im dać Panie.

Msze Święte (1 i 2 listopada)


