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Co to jest Msza Święta gregoriańska?

  W 30 dni potem zawołał 
Papież, pełen litości dla 
zmarłego, przełożonego 
klasztoru i rzekł: „Już 
długo cierpi brat Justus w 
płomieniach czyścowych, 
musimy mu naszą miłość 
okazać, jak tylko możemy, 
by został z nich uwolniony.    
  Idź więc i od dzisiaj niechaj każdego dnia 
odprawia się przez 30 dni z rzędu Msza św. za 
niego, tak by żaden dzień nie minął, w którym 
by za jego zbawienie nie była złożona Ofiara św.”
   Kiedy rozkaz Papieża został wykonany, dokładnie 
w dniu ostatnim, czyli 30-tym, zjawił się mnich 
Justus jednemu z braci i oznajmił, że jego 
cierpienia już się skończyły i że został przyjęty do 
społeczności niebian. „Przez to stało się rzeczą 
jasną – pisze św. Grzegorz – że zmarły został 
przez zbawczą ofiarę uwolniony od swej kary”.
Od tego czasu wytworzył się w Kościele zwyczaj, 
że wierni zamawiają 30 Mszy św. za zmarłych. 
Zwyczaj to bardzo starożytny, bo sięgający VII 
wieku. Te 30 Mszy św. zaczęto nazywać od imienia 
św. Grzegorza, który je pierwszy kazał odprawić, 
gregoriańskimi. Kiedy później prywatne objawienia 
potwierdziły przedziwną skuteczność takich Mszy 
św., ten pobożny zwyczaj coraz bardziej się rozszerzał. 

  Papieże, np. Benedykt 
XIII i XIV, wysoko go 
cenili, wreszcie Święta 
Kongregacja Odpustów 
wyraźnie oświadczyła, że 
„Ufność, którą mają wierni, 
iż odprawienie 30 Mszy 
św., tzw. gregoriańskich, 
za jedną duszę zmarłą 

ma szczególną skuteczność dla wybawienia
jej z czyśćca, jest pobożna i rozumna, 
a zwyczaj odprawiania takich mszy 
jest przez Kościół pochwalony”.
Stąd widzimy, że Msze św. gregoriańskie 
są to zwyczajne Msze. Ale:
1) odprawiane za jedną i tę 
samą duszę, a więc nie za kilka;
2) przez 30 dni z rzędu bez przerwy. 
  Można je przerwać tylko w 3 dni Wielkiego 
Tygodnia, jeśliby kapłan odprawiający Msze 
gregoriańskie wtenczas nie celebrował. – Nie 
muszą być odprawiane przez tego samego kapłana, 
ani przy tym samym ołtarzu, ani też w kolorze 
czarnym. – Wielka skuteczność gregorianek płynie 
stąd, że składają się z tak wielu Mszy św., a po wtóre 
z tej wytrwałości, z jaką przez 30 dni błagamy Boga 
o wybawienie jednej i tej samej duszy z czyśćca.

Posłaniec Serca Jezusowego, kwiecień 1933.

    Msze św. gregoriańskie wzięły swój początek od następującego zdarzenia. Za czasów św. Grzegorza, który 
żył od 540 do 604 roku, umierał w rzymskim klasztorze św. Andrzeja mnich imieniem Justus. Wyznał on, 
dręczony wyrzutami sumienia, że wbrew ślubom ubóstwa zachował 3 złote dukaty. Kiedy się o tym dowiedział 
św. Grzegorz, który przedtem był opatem w owym klasztorze, a obecnie już papieżem, rozkazał wyłączyć 
owego mnicha ze społeczności braci zakonnych i jako wyłączonego, czyli ekskomunikowanego, traktować w 
chorobie i po śmierci. Tak się też stało, a mnich Justus wkrótce umarł, gorzko żałując przestępstwa swojego.



Módlmy się
WeJsCie:

Kto się w opiekę odda Panu swemu,
A całym sercem szczerze ufa Jemu,
Śmiele rzec może, mam obrońcę Boga,
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga,

Ciebie On z łowczych obieży wyzuje,
I w zaraźliwym powietrzu ratuje.
W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,
Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.

Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny,
Za którym stojąc na żaden strach nocny,
Na żadną trwogę, ani dbaj na strzały,
Którymi sieje przygoda w dzień biały.

PsALM ResPONsORYJNY:

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
 wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
 a język śpiewał z radości.
Mówiono wtedy między narodami: *
 «Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
 i radość nas ogarnęła.
Odmień znowu nasz los, o Panie, *
 jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
 żąć będą w radości.
Idą i płaczą, *
 niosąc ziarno na zasiew,
 lecz powrócą z radością, *
 niosąc swoje snopy.

Alleluja.
Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć 
zwyciężył, a na życie rzucił światło przez 
Ewangelię.

Ewangelia: Mk 10, 46b-52

PRZYGOTOWANie dARóW:

1. Pan Jezus już się zbliża, 
już puka do mych drzwi, 
Pobiegnę Go przywitać, 
z radości serce drży. 
O szczęście niepojęte, 
Bóg sam odwiedza mnie.
O Jezu, wspomóż łaską, 
bym godnie przyjął Cię.

KOMuNiA:

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej,
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,
Kto się im poddaje, temu wiary brak,
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci chleba utaiłeś się.

3. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas,
Tu ukryte z Bóstwem człowieczeństwo wraz,
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,
Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.

uWieLBieNie:

Laudate Dominum. laudate Dominum,
Omnes gentes, Alleluia!(x2)

ZAKOńCZeNie:

Matko najświętsza do serca Twego,
Mieczem boleści wskroś przeszytego,
Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

A gdy ostatnia łza z oka płynie,
O Matko świata w onej godzinie
Zamknij nam oczy Twymi rękami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!



Intencje mszalne

17 października NiedZieLA

8:00 + Władysław Kwaśniewski 
            - z okazji urodzin
9:00 + Zofia Grabowska w rocznicę 
            śmierci  i Francziszek Grabowski
10:00 za parafian
11:30 + Paweł Kłos w rocznicę śmierci
18:00 Msza Św. greg. + Mirosław Mausolf

18 października PONiedZiAŁeK

7:30  Msza Św. greg. + Mirosław Mausolf
18:00 + Roch Kłos i zmarli z rodziny

19 października WTOReK

7:30  Msza Św. greg. + Mirosław Mausolf
18:00 +Antoni, Teresa, Wioleta Cybula i 
           Jaszczerka

20 października ŚROdA

7:30  1) za wstawiennictwem św. Rocha  
           i   św. Jana Pawła II podziękowanie 
           Panu Bogu za odebrane łaski z 
           prośba o zdrowie i Boże 
           błogosławieństwo dla 
           Lidii Dubela, dzieci i wnuków
           2) Msza Św. greg. + Mirosław 
           Mausolf
18:00 + Franciszek Gołyński - 1. rocznica 
            śmierci

21 października CZWARTeK

7:30 + Gerda Lica - 18. rocznica śmierci i 
         wnuk  Marcin
18:00 Msza Św. greg. + Mirosław Mausolf

22 października PiĄTeK

7:30 Msza Św. greg. + Mirosław Mausolf
18:00 za wstawiennictwem św. Rocha  
           i   św. Jana Pawła II podziękowanie 
           Panu Bogu za odebrane łaski z 
           prośba o wszelkie łaski dla 
           członków Róży Różańcowej św. Jana 
           Pawła II oraz ich rodzin

23 października sOBOTA

7:30 1) Msza Św. greg. + Mirosław Mausolf
        2) + Herman Kazimierz - Msza Św. 
         popogrzebowa
18:00 za wstawiennictwem św. Rocha  i   
          św. Jana Pawła II  podziękowanie 
          Panu Bogu za odebrane łaski z 
           prośba o wszelakie łaski dla rodziny 
           Ireny i Jana w 40. rocznicę ślubu

24 października NiedZieLA

8:00 + teściowie: Agnieszka i Edmund 
           Szumała
9:00 + Stanisław Strehlau - 11. rocznica 
            śmierci
10:00+ Tomasz Urbanowski - 3. rocznica 
            śmierci
11:30 1) za parafian
           2) Msza Św. greg. + Mirosław 
           Mausolf
18:00 + z rodzin Zaborowskich i 
            Kraińskich
           oraz bracia Ryszard i Józef



Rząd I
2. Bukowska Anna, zm. 1957 r. 
Rząd II
13. Bukowski Mieczysław, zm. 1990 r.
16. Mielewski Antoni, zm. 1993 r.
18-20 Gajewscy Leokadia, Jan, Anastazja,
22. Kukliński Jan, zm. 1916 r. 
24. Plutowski Franciszek, b.daty
25. Odyja Teodor, zm. 1958 r. 
Rząd III
27. Noga Jan, zm. 1958 r. 
37-39.  NN. B.tablicy
Rząd IV
42. Cichonowa Julianna, zm. 1921 r. 
45. Kalitowska Teresa, zm. NN
52. NN. B.tablicy
Rząd V
56. Gut Jan, zm. 1996 r.
Rząd VI
70. Megger Anastazy, zm. 1960 r. 
77. Jost Bronisław, zm. 1960 r. 
79. Guz Jan, zm. 1996 r. 
Rząd VII
87. Zamorowska Anna, zm. 1961 r. 
88. Zamorowski Józef, zm. 1966 r.
93. NN. B.tablicy
Rząd VIII
94. Czerwińska Helena, zm. 1982 r.
108. Agnieszka i Franciszek Grzywacz zm. 
1999 r. i 1961 r.
Rząd IX
116. Meger Marta, zm. 1961 r. 

Rząd XI
135. Witkowska Łucja, zm. 1994 r.
139. NN. B.tablicy
144. Wykrzyk Józef, zm. 1962 r. 
145. Badźmierowski Franciszek, zm. 1962 r. 
Rząd XII
159. Lica Józef, zm. 1962 r. 
167. Lica Wiktoria, zm. 1979 r. 
Rząd XIII
180. Szyplewski Feliks, zm. 1984
Rząd XIV
187. Demski Franciszek, zm. 1963 r. 
189. Chojnacki Jan, zm. 1973 r. 
193. Karolewski Jan, zm. 1964 r. 
Rząd. XV
201. Wróblewski Bernard, zm. 1963 r. 
208. Megger Marta, zm. 1989 r. 
209. Megger Maksymilian, zm. 1964 r.
Rząd XVI
220. Guz Monika, zm. 1964 r. 
223. Kruk Konrad, zm. 1964 r. 
Rząd XVII
230. Guz Klara, zm. 1964 r.
233. Bojanowska Berta, zm. 1968 r. 
240. Kłos Marta, zm. 1987 r. 
241. Kwiczor Monika i Maksymilian, zm. 
1995 r. i 1964 r.
Rząd XVIII
258a. Kaczerzewska Agnieszka, zm. 1990

Groby na Cmentarzu Parafialnym w Osieku, które wymagają 
przedłużenia:

Brak informacji ze strony rodziny, bliskich, czy zainteresowanych 
zwalniają administrację cmentarza z obowiązku pozostawienia ich w 

obecnej formie.
Sektor F


