LITANIA ZA ZMARŁYCH W CZYŚĆCU CIERPIĄCYCH
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 nim (nią, nimi).
Bramo niebieska, Królowo Wniebowzięta, Święty Michale, Święty Janie Chrzcicielu, Święty Józefie, Święty ...... (patronie zmarłego), Wszyscy święci i święte Boże, Bądź mu (jej) miłościw, - wybaw go (ją, ich) Panie.
Od zła wszelkiego, Od cierpień w czyśćcu, Przez Twoje wcielenie, Przez Twoje narodzenie, Przez Twój chrzest i post święty, Przez Twój krzyż i mękę, Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, Przez Twoje zmartwychwstanie, Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, Przez zesłanie Ducha Świętego, Przez Twoje przyjście w chwale, Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci, Prosimy Cię abyś uchronił nas naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen, Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami
Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym
sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać
Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Wspomnienie zmarłych
Numer specjalny

„Człowiek
na tyle istnieje
na ile pamiętają
o nim inni”
Pod tym hasłem trwa w dniach 31 października i 1 listopada 2009 roku kwesta na
rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na
Cmentarzu Parafialnym w Brzezinach.
Głównym celem akcji jest rozbudzenie pamięci o osobach, które odeszły już z tego
świata. W jej ramach odbywa się zbiórka
pieniędzy do puszek (Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola oraz harcerze z ZS
w Brzezinach i SP w Kowali), sprzedaż zniczy i książek na temat naszego cmentarza
(Schola Parafialna), mini wystawa, warty
przy grobach osób zasłużonych (harcerze).
Cały dochód z akcji zostanie przeznaczony
na odnowę zabytkowych nagrobków.

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
Od dawien dawna ludzie oddają cześć zmarłym. Wiele zwyczajów, które przetrwały do dziś
mają swoje korzenie w prastarych wierzeniach. Nasza wiara również nakazuje nam pamięć
o tych, którzy już umarli i uszanowanie miejsc, w których spoczywają ich doczesne szczątki.
Najlepszym gestem jaki możemy wobec zmarłych wykonać jest nasza modlitwa. To ona pomaga duszom pokutującym osiągnąć szczęście wieczne w niebie. W związku z Dniem Zadusznym można uzyskać również odpusty («Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych») dla zmarłych. Nawiedzając pobożnie cmentarz w dniach 2-8 listopada i modląc się "choćby tylko w myśli" za dusze zmarłych, przy zachowaniu stałych warunków odpustu: stanu łaski uświęcającej, przyjętej w danym dniu Komunii św., wolności od
przywiązania do grzechu (nawet lekkiego) i modlitwy w intencjach Ojca Świętego (np. "Ojcze
nasz" i "Zdrowaś Mario"). Z widocznych oznak naszej pamięci można wymienić zapalony
znicz, który stawiamy na grobie (przypomina, że światło Pana Jezusa świeci tym, którzy już
odeszli przed nami i są w świecie zmarłych) oraz żywe kwiaty (symbol pamięci, miłości, przywiązania).
Nie zapomnijmy w tym szczególnym czasie pomodlić się za naszych zmarłych bliskich, dobrodziei, a także za tych, którzy sprawili nam kiedykolwiek przykrość. Pamiętajmy o naszych
nauczycielach, księżach, społecznikach, walczących o wolność Polski. Nie zapomnijmy zapalić symboliczny znicz i odmówić modlitwę na grobie osoby, o której już nikt nie pamięta… /KP/

