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Uroczystość Wszystkich Świętych. Na zdj. młodzież z Kół Żywego Różańca wspólnie z
Ks. Krzysztofem modli się przy grobach swoich bliskich.
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Uduchowione życie zmartwychwstałych
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
są 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".
"W życiu są pewne dwie rzeczy: śmierć i podatki" - powiadał pewien amerykanin. Zaś
Bernard Show napisał: "Statystyki dotyczące śmierci są dość wstrząsające. Na
każdego jednego człowieka umiera jeden". Śmierć powoduje bunt, rozpacz, ucieczkę
lub pogłębia przekonanie, że "po życiu życie" trwa i zaczyna się nowa forma istnienia.
"Śmierć, której boimy się jak najgorszego zła, jest w rzeczywistości niczym. Bo tak
długo, póki się boimy, nie ma śmierci, a kiedy ona przychodzi, nie ma już nas" pociesza Epikur.
Śmierć to nie straszak religii. Pytanie o jej sens jest pytaniem o sens życia. Chrystus
objawił, że człowiek żyje dla życia po tym życiu. Jego dalszy ciąg wynika ze związku z
Bogiem. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych.
Zmartwychwstanie, które będzie udziałem każdego, nie jest rodzajem odpłaty, lecz
szyfrem miłości. Jej nieśmiertelny wymiar nadaje moc Jezusa. Dlatego warto pamiętać
przejmujące zdanie współczesnego kaznodziei: "Umrzeć bez Chrystusa to tak, jakby
odebrać sobie życie".

W minioną sobotę nasi ministranci rozgrywali mecze na Turnieju Piłki Halowej
w Lubochni. Na zdj. puchary i inne trofea tych rozgrywek.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam 11 listopada br. O godz. 16.00 na Mszę św. z racji Uroczystości
św. Wiktorii – patronki Diecezji oraz Narodowego Święta Niepodległości.
2. Już dziś informuję, że Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w naszej Parafii
w piątek – 29 listopada 2013 r.
3. Ofiary, które za tydzień złożymy na tacę będą przeznaczone na ogrzewanie kościoła.
Bardzo proszę o hojność, abyśmy mając bardzo dobry system ogrzewania nie
musieli marznąc w kościele.
4. Zachęcam, by szklane znicze z cmentarza zabierać do domu, by po kupieniu wkładu
powtórnie je wykorzystać.
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ:

Śp. Andrzej Sobiesiak – pokój jego duszy
UŚMIECHNIJ SIĘ

Siedzą dwaj uczniowie:
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi przejdzie

W minioną sobotę nasi ministranci rozegrali kolejne mecze w Turnieju Piłki Halowej.
Zajęli II miejsce i tym samym zakwalifikowali się do rozgrywek na szczeblu
diecezjalnym o Puchar Biskupa.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 11. 11. 2013
UROCZYSTOŚĆ ŚW. WIKTORII – PATRONKI DIECEZJI
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

16.00 Za +Agnieszkę i Józefa Miazga oraz cr. Jasnowskich i Miazga;
+Jadwigę Sołtysiak w 1 rocz. śmierci.
WTOREK 12. 11. 2013

9.00 ……..
ŚRODA 13. 11. 2013

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Stanisława Ciacha w 3 rocz. śmierci;
+Seweryna w 10 rocz. śmierci, Władysławę i Stanisława Chwalińskich,
Halinę i Piotra Gilów oraz Cecylię i Jana Stępniarków;
+Józefa Gieracha /int. od syna Andrzeja z rodziną/;
+Henryka w 22 rocz. śmierci, Janusza i Ryszarda Sygitowiczów;
+Zygmunta Świderka oraz zmarłych z rodziny Świderków i Pawlaków.
CZWARTEK 14. 11. 2013

9.00 ……..
PIĄTEK 15. 11. 2013

9.00 ……..
SOBOTA 16. 11. 2013

16.00 Za +Eugeniusza, Mariannę i Franciszka Kielanów oraz Reginę i Franciszka
Szewczyków.
17.00 Ślub – Marta Malczewska i Łukasz Szewczyk.
NIEDZIELA 17. 11. 2013

9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Cecylii i Tadeusza Szymańskich
w 40 rocz. ślubu /int. od dzieci i wnucząt/.
Za +Elżbietę w 23 rocz. śmierci, Jana, Janinę, Mieczysława i Stanisława
Żegnałków;
+Czesława Kowalczyka w 4 rocz. śmierci i cr. Kowalczyków;
+Bogdana Gila w 21 rocz. śmierci;
+Jana Żelazka w 2 rocz. śmierci i jego rodziców;
+Andrzeja Sobiesiaka /int. od siostry z rodziną/;
+Annę Szymańską, Małgorzatę, Stanisława i Władysława Kuśmirków
oraz dziadków Kuśmirków i Lechowskich;
+Henryka Olszewskiego w 18 rocz. śmierci, Józefa, Stanisława, Michała
i Annę Olszewskich oraz Romana Golinia.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Józefy i Kazimierza Goleń w 50 rocz.
ślubu i ich dzieci, wnuków i prawnuków;
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny Fangrat z racji 80 rocz. urodzin.
16.00 Za +Mariannę i Stanisława Popińskich, Helenę i Józefa Kępów oraz
Władysławę i Władysława Narożników.

