7 LISTOPADA– PONIEDZIAŁEK
6:30 + Wacław Gulbinowicz- 19 rocz. śmierci i
za zmarłych z rodziny
7:00 + Edward Dołęgiewicz- 6 rocz. śmierci i
za rodziców z obojga stron i za Jerzy i Bogdan
i Marcin Szarlej
17:30 WYPOMINKI - Różaniec za zmarłych
18:00 GREGORIANKA

17:30 WYPOMINKI - Różaniec za zmarłych
18:00 GREGORIANKA
12 LISTOPADA – SOBOTA
6:30 + Zenon Zieliński / od Elżbiety i Piotra
Borowskich/
7:00 Z okazji 70 rocznicy urodzin Janiny i
Józefa Muszak o zdrowie, błog. Boże. opiekę
M. Najśw. na dalsze lata życia
17:30 WYPOMINKI - Różaniec za zmarłych
18:00 GREGORIANKA

8 LISTOPADA - WTOREK
6:30 + Zenon Zieliński- m-c po pogrzebie
7:00 + Julia Polakowska- 40 rocz. śmierci oraz
zmarli: Franciszek, Władysław, Janina i Antoni
13 LISTOPADA - XXXIII Niedziela Zwykła
Polakowscy
7:00 + Adam Świerzbinowicz i za rodziców i
17:30 WYPOMINKI - Różaniec za zmarłych
rodzeństwo z obojga stron
18:00 GREGORIANKA
8:30 + Anna Szabała- 4 rocz. śmierci i za
zmarłych z rodziny Szabała i Zawiszów
9 LISTOPADA - ŚRODA
10:00 + Janina i Józef Drabacz i za zmarłych
6:30 + Zygmunt Perfikowski- m-c po śmierci
rodziców i rodzeństwo
7:00 + Antoni Szewczyk- 9 rocz. śmierci
11:30 + Bolesław Liśiecki- 5 rocz. śm. i za
17:30 WYPOMINKI Nowenna
jego rodziców: Wincentyna i Alfred oraz brat
18:00 W intencjach z Nowenny
Franciszek
13:00 CHRZTY + Eugeniusz Mać- 3 rocz. śm.
10 LISTOPADA – CZWARTEK
, jego syn Marcin, Maria i Wiktor Szkirpan,
6:30 + Zofia, Witold, Anna Muchlado, Artur
Maria i Teodor Mać, Marianna i Henryk
i Józef Szerszeń; Maria i Witold Podlipscy
Przytulscy, Kazimiera Kubiak, Robert, Antoni,
7:00 + Za zmarłych z rodziny Rychel
Karol i Anna oraz Wiktor Feciura
17:30 WYPOMINKI - Różaniec za zmarłych
13:00 Z okazji 18 urodzin Dawida z prośba o
18:00 GREGORIANKA
błog. Boże, opiekę M. Najśw., zdrowie
i pomyślne zdanie matury
11 LISTOPADA- PIĄTEK
17:30 WYPOMINKI - Różaniec za zmarłych
6:30 + Zenon Zieliński / od Józefa Lachnera
18:00 GREGORIANKA
z rodziną/
7:00 + Romuald Lipski- 1 rocz. śmierci
7:00 Z racji imienin O. Marcina Perfikowskiego o potrzebne łaski, zdrowie i siły do pracy
na misjach
10:00 + Eugenia Perfikowska- 4 rocz. śmierci
i za zmarłych z rodziny
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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 20,27-38
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie
ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: Nauczycielu,
Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę,
a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi
potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął
żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak
wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta
kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną?
Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział:
Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy
uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w
powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż
wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom
i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest
mowa "O krzaku", gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem
Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest [Bogiem] umarłych,
lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.

DUSZA I CIAŁO

Od czasu do czasu zdarza nam się
zobaczyć własną twarz w lustrze.
Jak reagujemy na ten widok? Czy
jesteśmy zadowoleni? A może
odczuwamy rozczarowanie i żal: nie ten
nos, ślady przemijającej młodości? Stąd
pojawia się pragnienie, aby udoskonalić
swą twarz. Choć operacje plastyczne
kosztują majątek, to jednak tysiące ludzi
w ten sposób poprawia swój wizerunek. Pan Bóg stworzył nas z duszą
i ciałem. Dusza jest nieśmiertelna, a ciało śmiertelne. Dlatego też właśnie
z ciałem mamy najwięcej problemów. Często nie lubimy swego
ciała. Ono choruje, starzeje się, umiera. Często wydaje się, że przeszkadza
w naszym życiu duchowym. Być może dlatego człowiek ma problemy
z przyjęciem prawdy o zmartwychwstaniu ciała. Bo po co przywracać do
życia ciało, czy dusza nie wystarczy do życia wiecznego? Każdy z nas jest
stworzony przez Boga jako całość złożona z duszy i ciała. Nasze ciało,
pomimo że słabe, jest dla Boga bezcenne. Dzięki duszy w nim zawartej jest
ono „świątynią Ducha Świętego” (1Kor 6,19). Święty Jan napisał: „Słowo
stało się ciałem” (J 1,14). Jezus Chrystus przyszedł na świat w ludzkim ciele.
Przez to podkreślił godność naszego ciała. A gdy zmartwychwstał, powrócił
do życia z duszą i ciałem. Posiadał ciało uwielbione, takie będą nasze ciała
po zmartwychwstaniu. Dusza ludzka po śmierci, przebywając już w chwale
nieba, oczekuje na dzień zmartwychwstania ciała. Wtedy połączy się
z ciałem uwielbionym. Znowu będą całością. Wtedy spełni się wola Boga
w stosunku do każdego z nas. On pragnie, abyśmy żyli wiecznie z duszą
i ciałem.
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1. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: Marcin Szarlej
i Andrzej Żebierkiewicz. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: wieczny
odpoczynek….
2. Wspólnoty Kół Żywego Różańca i Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich zapraszają na modlitwę dzisiaj po Mszy św. odprawianej
o godz. 13:00.
3. Jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca ofiary składane na tacę
przeznaczamy na potrzeby Archidiecezji.
4. Miesiąc listopad mobilizuje nas do pamięci modlitewnej
o zmarłych. Wyrazem tej pamięci są wypominki za zmarłych
codziennie o godz. 17:30 i Msza św. gregoriańska o godz. 18:00.
Jeśli ktoś nie zdążył jeszcze ich zamówić, to może to uczynić
w najbliższym czasie.
5. W piątek, 11 listopada, przypadnie 98. rocznica odzyskania
niepodległości przez Polskę. W tym dniu pragniemy szczególnie
modlić się za naszych Rodaków, którzy walczyli o wolność naszej
Ojczyzny i w jej obronie. Chcemy także modlić się o to, by każdy
Polak troszczył się o wspólny dom, jakim jest jego kraj. W tym dniu
w naszym kościele zapraszamy na Mszę św. o godz. 10:00, zaś
w bazylice św. Jerzego o godz. 11:00 będzie odprawiona Msza św.
w intencji Ojczyzny i przemarsz na Plac Armii Krajowej oraz złożenie
kwiatów pod Pomnikiem. W piątek (11 listopada) obchodzimy
także Dzień św. Marcina: o godz. 18:00 – Msza św. i inscenizacja o
św. Marcinie w bazylice św. Jerzego, następnie pochód ulicami
miasta do Amfiteatru przy ul. Kajki, występ zespołu Sukces i pokaz
sztucznych ogni przy jeziorku.
6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tygodnia życzymy zdrowia
i wielu łask Bożych.

