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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
2 Mch 7, 1-2, 9-14; 2 Tes 2, 16-3, 5; Łk 20, 27-38

Do Jezusa przyszli niektórzy z saduceuszów, którzy twierdzą,
że nie ma zmartwychwstania, i zapytali Go: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam napisał: «Jeśli ktoś żonaty umrze bezdzietnie, to
jego brat niech poślubi wdowę i da potomstwo swemu bratu». Otóż było siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł bezdzietnie. Potem drugi i trzeci ożenił się z wdową. I podobnie
następni, aż do siódmego. Lecz nie pozostawili po sobie potomstwa i pomarli. Po nich umarła i ta kobieta. Gdy nastąpi
zmartwychwstanie, którego z nich będzie żoną? Siedmiu bowiem miało ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego
świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy zostają
uznani za godnych osiągnięcia wieczności i powstania z martwych, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. Gdyż już
nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom i jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. O tym zaś, że umarli
zmartwychwstają, zaznaczył także Mojżesz w opowiadaniu
o krzewie. Nazywa tam Pana Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Przecież Bóg nie jest Bogiem umarłych,
ale żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

Wiara w życie wieczne
Uczeń Chrystusa żyje dla życia po tym życiu, a nie tylko dla tych
krótkich dni w doczesności. Jednak przyznanie się do Niego i pójście za Nim bardzo często wymaga niezwykle radykalnej postawy wobec tego świata. Dobrze wiemy, że nie zawsze jest łatwo
postawić Chrystusa na pierwszym miejscu w codziennym życiu.
Jeśli jednak tak uczynimy, w przeciwieństwie do saduceuszów
i tych wszystkich, którzy także dziś nie mają wiary, to – jak zapewnia nas Jezus – będziemy uznani za godnych osiągnięcia
wieczności i powstania z martwych, a prawda wyrażona słowami: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga, stanie się naszym
udziałem. Bez tej wiary i nadziei życie chrześcijanina byłoby wielkim nonsensem i przegraną.
Panie, największym naszym błędem jest brak wiary w życie wieczne, ponieważ w ten sposób pozbawiamy się
udziału w Twojej radości, która nie ma końca. Wierzę więc,
bo chcę żyć.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Ml 3, 19-20a; 2 Tes 3, 7-12; Łk 21, 5-19

Kiedy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: „Nastaną dni,
kiedy z tego wszystkiego, czemu się przyglądacie, nie pozostanie kamień na kamieniu. Wszystko legnie w gruzach”. Zapytali Go: „Nauczycielu, kiedy to się stanie i jaki będzie znak, że
to wszystko już nadchodzi?”. On zaś odpowiedział: „Uważajcie,
abyście nie zostali wprowadzeni w błąd! Pojawi się bowiem
wielu takich, którzy w moje imię będą mówić: «Ja jestem»
oraz: «Nadchodzi czas». Nie idźcie za nimi! A kiedy usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie trwóżcie się. To bowiem musi
się najpierw wydarzyć, ale jeszcze nie zaraz będzie koniec”.
I mówił do nich: „Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą też wielkie trzęsienia ziemi,

a w różnych miejscach klęski głodu i zarazy. Pojawią się straszne zjawiska i znaki wielkie na niebie. Ale zanim to wszystko
się stanie, wystąpią przeciwko wam i będą was prześladować,
wydając synagogom i wtrącając do więzień. Ze względu na
moje imię poprowadzą was przed królów i namiestników. Będzie to dla was okazja do dawania świadectwa. Weźcie to sobie do serca, by nie przygotowywać wcześniej swojej obrony.
Ja wam dam wymowę i mądrość, której nie będzie mógł się
oprzeć ani przeciwstawić żaden wasz przeciwnik. Będą was
wydawać nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele. A niektórych z was zabiją. Będziecie znienawidzeni przez wszystkich
z powodu mojego imienia. Ale nie zginie nawet włos z waszej
głowy. Dzięki swej wytrwałości zyskacie wasze życie”.

Dzięki wytrwałości zyskamy życie
Czy napawa nas lękiem świadomość, że oto na naszych oczach
wypełniają się słowa Jezusa, zapowiadające koniec świata?
Tajfuny na Dalekim Wschodzie, prześladowania chrześcijan na
Bliskim Wschodzie, w tym wydawanie uczniów Chrystusa i wtrącanie do więzienia, zadawanie śmierci dzieciom przez rodziców,
a także rodzicom przez ich dzieci oraz nienawiść żywiona do
chrześcijan – to przykładowy serwis informacyjny. Przed końcem
roku liturgicznego Jezus zwraca naszą uwagę na koniec świata.

Mówi jednak o tym nie po to, aby wzbudzać lęk, lecz przeciwnie
– wielką nadzieję. Zapewnia On, że wśród najgorszych kataklizmów nie zginie nawet „włos z waszej głowy”. Mamy być wytrwali, bo dzięki temu zyskamy życie.
Jezu, każde Twoje słowo biorę sobie do serca, gdyż ono
jest moim umocnieniem we wszelkich przeciwnościach.
Udziel mi Twego Ducha, abym mógł świadczyć o prawdzie
Twej Ewangelii.

d ! e

Wprowadzenie relikwii bł. Jerzego Popiełuszki
Dzień 23.10.2016
roku na długo zapisze
się w pamięci naszych
parafian.
Podczas
Mszy Świętej zostały
uroczyście wprowadzone do naszego
kościoła Relikwie bł.
Jerzego Popiełuszki.
Liturgii przewodniczył
i Słowo Boże wygłosił ks. dr Paweł Pielka.
Młodzież gimnazjalna przygotowała z tej
okazji krótki montaż
s ł o w n o - m u z y c z n y,
który przybliżył zgromadzonym postać Księdza – Męczennika.
Uroczystość wprowadzenia relikwii tego Błogosławionego skłoniła nas do odtworzenia atmosfery mrocznych czasów stanu wojennego w Polsce
w pierwszej połowie lat 80. ubiegłego wieku.
W poczuciu wielkiej krzywdy Polacy gromadzili się wówczas licznie w kościołach – ostatnim
przyczółku wolności. W prawie każdym zakątku kraju odprawiane były Msze Święte
w intencji wolnej Ojczyzny. Jednym
z kapłanów odprawiających takie
Msze był bohater naszej uroczystości – ks. Jerzy Popiełuszko. Należał
on do tych charyzmatycznych
postaci o wybitnej osobowości,
którzy gromadzili wokół siebie
tłumy.
Ksiądz Jerzy, jak i wiele innych
ludzi, miał nadzieję, że jego i ich
trud przyniesie prawdziwe owoce
w postaci wolności dla Polski. Wiedzieli też jedno – że nie wolno opuszczać
rąk, nawet jeśli dopiero przyszłe pokolenia miałyby doświadczyć owoców ich
trudu i modlitwy.
Jednak każdy, kto przeciwstawiał się
władzy, musiał się liczyć z prześladowaniami. Nie ominęły one także Księdza
Jerzego. Jednak jego porwanie a po-

tem wieść o jego śmierci dla wielu milionów Polaków była
szokiem. 19 października 1984 roku Ksiądz Jerzy pojechał
do Bydgoszczy, gdzie w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników odprawił nabożeństwo różańcowe. Ostatnie jego
słowa przy rozważaniu Różańca brzmiały:
„Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale
przede wszystkim, od żądzy odwetu i przemocy”.
W drodze powrotnej do Warszawy został zatrzymany przez
pracowników Służby Bezpieczeństwa (SB), bestialsko pobity,
zamordowany i wrzucony do wody przy tamie wiślanej koło
Włocławka.
Ojciec święty Jan Paweł II powiedział: „Ja modlę się, aby
z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z Krzyża Zmartwychwstanie”.
Wiemy, że bardzo łatwo w obliczu okrucieństwa i podłości dać się opanować nienawiści. Nauczanie Księdza Jerzego
było jednak jednoznaczne: „Zło dobrem zwyciężaj” – a więc
jednak miłość … Ona musi zwyciężyć!
Proszę księdza, przychodzę nad ranem
Kilka świateł zbłąkanych zostało
Mgły na drzewach jak komże podarte
Chcę zapytać, czy bardzo bolało?
Bo jest prawda, która boli głęboko
I nienawiść, co bije po oczach.
Płomień męstwa piekący jak ogień
I kamienie rzucane po nocach.
Czy to boli Wisłą krwi płynąć I jak pieśnią zachłysnąć się mułem
Być omytym w szlochu, w łzach matczynych
I na piersiach mieć czerwoną stułę?
Czy to boli – leżeć w sercu Polski
Jak pod łąką skoszoną na lato
Czy to boli – ostatnim skinieniem
Błogosławić oprawcom i katom?
Dziś na rękach tłum kołysany
W każdej łzie odbity po kolei
Księże Jerzy, jeszcze mnie wyspowiadaj
Z tej rozpaczy, buntu, beznadziei.
Beata Baniak
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Kończący się Tydzień Modlitw za Zmarłych zachęca nas do
pamięci modlitewnej o zmarłych w ciągu całego roku. Wyrazem tej pamięci są m.in. wypominki za zmarłych. Jeśli ktoś nie
zdążył jeszcze ich zamówić, to może to uczynić w najbliższym
czasie. Duże znaczenie dla zmarłych ma zamawianie Mszy
Świętej w ich intencjach i uczestniczenie w nich w sposób
pełny, to znaczy przez przyjęcie Komunii Świętej. Należy też
docenić ofiarowanie za zmarłych zyskanych przez nas odpustów i uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.
2. W niedzielę, 6 listopada, po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie Żywego Różańca, po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie
Kręgu Biblijnego. Serdecznie zapraszamy.
3. W poniedziałek, 7 listopada, po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie Akcji Katolickiej. Zapraszamy osoby, które chcą włączyć
się w życie duszpasterskie naszej parafii.
4. W poniedziałek, 7 listopada, o godz. 16.30 w kościele pw.
św. Andrzeja w Olkuszu rozpocznie się spotkanie Rodziny Radia Maryja.
5. W piątek, 11 listopada, 98. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym dniu będziemy 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.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy i na Eucharystię o godz.
9.00 i 18.00 za ojczyznę, podczas których będziemy zawierzać
dobremu Bogu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polski,
a także będziemy Go prosić, aby każdy jej mieszkaniec czuł się
dobrze jako obywatel i jako chrześcijanin.
6. Decyzją Episkopatu na dzień 11 listopada, w dniu Narodowego Święta Niepodległości w Polsce została udzielona
dyspensa od charakteru pokutnego, w tym od zachowania
wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.
7. Od czwartku, 11 listopada, o godz. 17,30 będzie nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, którego uroczysta proklamacja odbędzie się w
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
19 listopada br. – w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Nazajutrz akt ten zostanie odmówiony we wszystkich świątyniach Kościoła katolickiego
w Polsce.
8. Spotkanie rodziców dzieci z kl. III szkoły podstawowej,
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej, będzie
w poniedziałek, 14 listopada, na Mszy św. o godz. 18.00.
9. Od soboty, 12 listopada pan Leszek Kołodziejczyk – tak jak
w latach poprzednich – będzie roznosił do naszych domów
opłatek wigilijny. Przyjęcie go z parafii, a nie kupowanie na
targu, w supermarkecie, czy zdobywanie od pokątnych handlarzy – jest znakiem więzi z naszą wspólnotą parafialną. Przypominamy o tym, żeby przestrzec przed nieuczciwymi ludźmi,
którzy rzekomo w naszym imieniu roznoszą opłatki. Jedyną
osobą wydelegowaną przez parafię jest pan Leszek Kołodziejczyk. Ofiary składane przy tej okazji zostaną przeznaczone na
prace przy naszym kościele.
10. W niedzielę, 13 listopada, VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Swoimi modlitwami i ofiarami składanymi do puszek pomagamy prześladowanym w Iraku.

11. W środę, 16 listopada, Msza św. o godz. 18.00 za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, możemy składać karteczki
z intencjami.
12. W sobotę, 19 listopada, pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach na uroczyste zakończenie obchodów Roku Miłosierdzia i Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski oraz Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla
i Pana. Więcej informacji można znaleźć na plakacie w gablotce.
13. Niedziela, 20 listopada to ostatnia niedziela roku liturgicznego, uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata,
święto patronalne Akcji Katolickiej, organizacji ludzi świeckich, którzy pragną ewangelijne ideały realizować na co dzień
w swoim życiu zawodowym i społecznym. Przy naszej parafii
istnieje oddział tego stowarzyszenia, do wstąpienia w jego
szeregi serdecznie zapraszamy.
14. W niedzielę, 20 listopada, zakończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Duchowo będziemy się
łączyć z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękować za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi
i każdemu z nas.
15. W trzecią niedzielę miesiąca, 20 listopada – ofiary składane na tacę przeznaczone są na prace przy naszym kościele.
16. Został wydany kalendarz na 2017 rok z okazji stulecia objawień w Fatimie. Cena 7 zł.
W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• w środę, 9 listopada, święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki
Laterańskiej, która jest katedrą Biskupa Rzymu – Papieża;
• w czwartek, 10 listopada, św. Leon Wielki, papież i Doktor
Kościoła, który bronił Rzymu przed najazdami barbarzyńskimi
oraz wytrwale zwalczał błędy w wierze, zwłaszcza te dotyczące natur w Jezusie Chrystusie;
• w piątek, 11 listopada, św. Marcin z Tours, początkowo żołnierz, a potem biskup – dobry pasterz dla swojego ludu, który
śmierci się nie lękał i przed życiem się nie wzbraniał;
• w sobotę, 12 listopada, św. Jozafat, biskup i męczennik,
który przelał krew za jedność Kościoła; gorliwie pracował dla
jedności, odznaczał się wielką łagodnością, co dało mu przydomek „duszochwat”;
• w czwartek, 17 listopada, św. Elżbieta Węgierska, jedna
z pierwszych tercjarek franciszkańskich, patronka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, która prowadziła głębokie życie
duchowe i oddawała się posłudze miłosierdzia – stąd też nazywa się ją patronką miłosierdzia chrześcijańskiego;
• w piątek, 18 listopada, bł. Karolina Kózkówna, która od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej; poniosła śmierć męczeńską na początku I wojny
światowej, broniąc cnoty czystości i ludzkiej godności;
• w sobotę, 19 listopada, bł. Salomea, klaryska, siostra Bolesława Wstydliwego, która w bardzo heroiczny sposób oddała
się na służbę Bożą;
• w niedzielę, 20 listopada, św. Rafał Kalinowski, prezbiter,
uczestnik powstania styczniowego w 1863 roku, zmarł 15 listopada w roku 1907. Patron naszej diecezji, odpust w parafii
Św. Rafała Kalinowskiego na „Kasprzaku”.

5 INTENCJE MSZALNE

XXXII Niedziela Zwykła 06.11.
9.00. 1) Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
		 2) Msza św. dziękczynna w 60. r. ślubu Wiesławy
			 i Zdzisława Suwała z prośbą o dalszą opiekę
			 i Boże błogosławieństwo
10.30. 1) † Stanisławę, Marcina, Tadeusza Mamełko
		 2) † Helenę Surmik, gregorianka 6
12.00. † Adriana Janusa w 10 r. śmierci, Janinę, Lucjana
			 Janus
18.00.		 Msza św. oktawalna za zmarłych 6
Poniedziałek 07.11.
17.00. † Helenę Surmik, gregorianka 7
18.00.		 Msza św. oktawalna za zmarłych 7
Wtorek 08.11.
7.00. † Helenę Surmik, gregorianka 8
18.00. 1) Msza św. oktawalna za zmarłych 8
		 2) O łaskę nieba dla śp. Kazimiery Rogala,
			 od koleżanek
Środa 09.11 Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
17.00. 1) † Helenę Surmik, gregorianka 9
		 2) † Eugeniusza Wiśniewskiego, Stanisława Jaska
			 w 3. r. śmierci
18.00. † Mieczysława Adamskiego w 2. r. śmierci
Czwartek 10.11. Św. Leona Wielkiego
17.00. † Irenę, Stanisława Seweryś
18.00. 1) † Helenę Surmik, gregorianka 10
		 2) † Mieczysława Limada, od sąsiadów z ul. Marii Szulc
Piątek 11.11. Św. Marcina z Tours
9.00. † Alfreda Hrapkę w 8. r. śmierci, od żony i dzieci
			 z rodzinami
18.00. 1) † Helenę Surmik, gregorianka11
		 2) W intencji ojczyzny
Sobota 12.11. Św. Jozafata
7.00. † Helenę Surmik, gregorianka 12
18.00. 1) † Zdzisława Bienia, Marię, Władysława Chromych
		 2) † Stanisławę Bałdys
XXXIII Niedziela Zwykła 13.11.
9.00. 1) † Stanisława Kutrybę, od syna z rodziną
		 2) † Zdzisława Cuber w rocznicę śmierci, od żony
			 i synów
10.30.		 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Dagmary
			 w 18. r. urodzin
12.00.		 Za parafian
18.00. † Helenę Surmik, gregorianka 13
Poniedziałek 14.11.
17.00. † Za zmarłych z rodzin Krasnodębskich
			 i Jędrzejewskich
18.00. † Helenę Surmik, gregorianka 14
Wtorek 15.11.
7.00. † Helenę Surmik, gregorianka 15
18.00. † Leokadię Opara w 30. r. śmierci

Środa 16.11
17.00. 1) † Mariannę, Jana Podsiadło; Stanisławę, Antoniego
			 Bogackich
		 2) † Helenę Surmik, gregorianka 16
18.00. 1) Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, od Żywego
			 Różańca
		 2) Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św. Jana
			 Pawła II, za pracowników przychodni Duo Medic
			 im. św. Jana Pawła II o dary Ducha Świętego dla
			 nich, a także za wszystkich pacjentów oraz o życie
			 wieczne dla zmarłych pacjentów
Czwartek 17.11. Św. Elżbiety Węgierskiej
17.00. † Helenę Surmik, gregorianka 17
18.00. † Wiesławę, Czesława Swoboda; Zdzisławę, Kazimierza
			 Czech; Józefa, Emilię, Marię Romanowskich
Piątek 18.11. Bł. Karoliny Kózkówny
17.00. † Jana Jachimowskiego, od szwagierki ze szwagrem
18.00. 1) † Helenę Surmik, gregorianka 18
		 2) † Henrykę, Wacława Kercz; Paulinę, Mikołaja Kercz;
			 Bronisławę, Emila Pleskacz
Sobota 19.11. Bł. Salomei
7.00. † Helenę Surmik, gregorianka 19
18.00. 1) † Teresę, Stanisława Głowackich w rocznicę śmierci
		 2) † Helenę Olbińską i zmarłych z rodziny Olbińskich,
			 Fijałkowskich i Sosinów
Niedziela 20.11. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata
9.00. 1) † Jana Janinę Freus; Stanisława Serafin
		 2) † Helenę Surmik, gregorianka 20
10.30.		 Chrzty: Gabriela Witkowska, Amelia Bubak
12.00. † Wincentynę Pogoda, od swatowej Zenony
			 Jachimowskiej
18.00. † Krystynę, Józefa Helferów; Zofię Aleksandra
			 Kostrzów
POSŁUGA SAKRAMENTALNA
CHRZTY: październik 2016
1. Antoni Michał Łowicki
2. Tomasz Paweł Radecki
3. Maja Ewa Matysek
4. Natan Krystian Fijałkowski
5. Nadia Krystyna Markowska
ŚLUBY: październik 2016
1. Michał Stasiński i Iwona Ptasik
2. Rafał Maślak i Adrianna Stygar
ZMARLI: październik 2016
1. Bogdan Kantyka
2. Krystyna Trojnar
3. Stanisław Golik
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