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32. N i e d z i e l a Z w y k l a – R o k C

Niedzielne espresso

z Proboszczem

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”.
Łk 20, 27-38

Martin Rees zauważa, że owady nieumiejące fruwać i wędrujące po tafli szkła byłyby przekonane, że istnieje tylko świat
dwuwymiarowy.
Jak to możliwe, że dla kobiety, która miała siedmiu mężów,

po zmartwychwstaniu nie będzie to ważne, a mężowie nie
będą zazdrośni.

Ta sytuacja przypomina nam, jak bardzo ograniczone są nasze możliwości poznawcze i jak wiele niespodzianek czeka
na nas w niebie.
Jak będzie wyglądać życie w niebie?
Niebo to wspólnota życia i miłości z Trójcą Świętą, Maryją, świętymi i wszystkimi zbawionymi. Nie będzie bujaniem się na niebieskich
obłokach, nicnierobieniem czy zażywaniem wyrafinowanych przyjemności. Nie jest konkretnym miejscem w czasie i przestrzeni, ale
stanem. Niebo jest tam, gdzie jest wszechobecny Bóg. Święty Paweł
napisał: „Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas.
Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. Nie będzie tam miejsca
na grzech, zazdrość, ani żadnych negatywnych uczuć; wszyscy będą
zanurzeni w bezgranicznej Bożej miłości.
ks. Eugeniusz Burzyk

Pracowity zespół młodych misjonarzy w akcji!
Koło Misyjne naszej Szkoły Podstawowej zorganizowało zbiórkę środków opatrunkowych dla
szpitali w Etiopii. Środki, które udało się nam
pozyskać przerosły nasze oczekiwania. Zebrano
ponad 2300 darów. Do akcji włączyło się wielu uczniów, którzy wykazali się wielką empatią.
Bardzo dziękujemy!

Święci z nieba do „Dwójki” ściągnięci
Pierwsze dni listopada skłaniają wszystkich do zadumy nie tylko nad przemijaniem, ale także nad świętością. W tym duchu młodsi uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brzeszczach uczestniczyli w specjalnym spotkaniu
ze świętymi. Tradycją stało się już, że co roku uczniowie przebierają się
za wybranych świętych, aby przybliżyć kolegom i koleżankom ich postać.
Także w tym roku dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda święty oraz posłuchać i zaśpiewać ciekawe piosenki dotyczące świętości. W tegorocznej
akademii szkolonej pt.: „Święci z nieba ściągnięci” zaprezentowane zostały m.in. postacie takich świętych jak św. Jan Paweł II, św. Matka Teresa
z Kalkuty, bł. Piotr Frasatti, bł. Michał Tomaszek, św. Jadwiga i ulubiony
święty wszystkich dzieci – św. Mikołaj. Ze szkolnego przedstawienia cieszyły się szczególnie przedszkolaki, które przybyły do szkoły specjalnie
na tę okazję. Dodatkowo spotkanie zostało ubogacone ciekawostkami
dotyczącymi obchodów Uroczystości Wszystkich Świętych w najodleglejszych częściach świata. Świętość jeszcze nigdy nie była tak blisko
naszych uczniów. Kto wie, może i pośród nich rośnie przyszły święty.
Katecheci

Ognisko Dzieci Specjalnej Troski

W sobotę – 19 października – parafialna Grupa Dzieci Specjalnej Troski, wraz ze swoim duszpasterzem – ks. Adamem Ciesiółką, rodzicami i opiekunami, uczestniczyła w ognisku zorganizowanym
w Dworku Galicyjskim w Skidziniu. W zaciszu ośrodka można było delektować się prażonym, słodkościami, porozmawiać i podzielić się wrażeniami z wakacji. Dzieci mogły również pograć w piłkę,
skorzystać z trampoliny i zjeżdżalni.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 10 listopada

7.00
8.30
10.00
11.30
18.00

†
†
†
†
†

Wojciech Pilarski z dziadkami
Stanisław Mizia z rodzicami
Jan Heflich z rodzicami i teściami
Ryszard Nikiel
Stanisława i Leszek Kliś z rodzicami

PONIEDZIAŁEK – 11 listopada

6.30 † Bronisława Nalepa w 10 r. śmierci
i † Józef Nalepa
18.00 † Helena i Karol Wrona

WTOREK – 12 listopada

6.30 † Jan Jarmundowicz
18.00 † Maria Korycińska z rodziną

ŚRODA – 13 listopada

6.30 † Andrzej Kubliński
18.00		 Za parafian.
		 Intencje modlitewne za wstawiennictwem Matki Bożej Bolesnej: o błogosławieństwo Boże i opiekę MB na dalsze lata życia dla Władysława Kubika
z okazji 80 r. urodzin; † Irena Szalota;
† Bożena i Zygmunt Walaszek; † Halina
i Ryszard Juras z rodzicami; † Henryka
Krysztopolska; † Ryszard Nikiel

CZWARTEK – 14 listopada

6.30 † Jan Jarmundowicz
18.00 † Wilhelm i Emilia Leśniowscy

PIĄTEK – 15 listopada

6.30 † Jan Jarmundowicz
18.00		 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB na dalsze lata życia dla Stanisławy i Franciszka z okazji
80 r. urodzin

SOBOTA – 16 listopada
6.30

6.30
18.00

† Antonina i Józef Kolonko z synem Adamem oraz † Mieczysław Kolonko
† Henryka Krysztopolska
† Stanisław Gibas w 20 r. śmierci

NIEDZIELA – 17 listopada
7.00
8.30
10.00
11.30
18.00

†
†
†
†
†

Genowefa Błachut
Janina Dźwigaj
Julia Włoszek w 34 r. śmierci
Stanisław w 23 r. śmierci
Julia Bassara

Ogłoszenia parafialne

1. W poniedziałek – 11 listopada przypada 101.
rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W czasie każdej Mszy Świętej będziemy
modlić się w intencji naszej Ojczyzny. W tym
dniu kancelaria parafialna będzie nieczynna.
2. We wtorek – 12 listopada, o godz. 18.00, zapraszamy na Mszę z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem w kaplicy obok prezbiterium można będzie skorzystać z modlitwy
wstawienniczej.
3. W czwartek – 14 listopada, po Mszy wieczornej, zapraszamy na katechezę dla dorosłych,
która odbędzie się w sali konferencyjnej. Uczestnicy proszeni są o przeniesienie Pisma Św.
4. Dziękujemy za pomoc przy sprzątaniu kościoła i ofiarę mieszkańcom ulic: Popiełuszki, Wyszyńskiego, Kusocińskiego, Wojska Polskiego
i Grunwaldzkiej. W tym tygodniu prosimy mieszkańców ulic: Kochanowskiego, Kombatantów i Mickiewicza.
5. Dziękujemy za złożone ofiary na zakup opału
do ogrzewania kościoła. W przyszłą niedzielę
składka specjalna uzupełniająca na ten sam
cel. Do puszek będziemy składać ofiary na Duszpasterski Dom Księży Emerytów w Andrychowie.

Statystyka – październik
Zmarli:
† Janina Szczerba, lat 71
† Małgorzata Płoskonka , lat 82
† Jan Jarmundowicz, lat 77
† Henryka Krysztopolska, lat 69
† Olimpia Jarska, lat 83
† Franciszek Adamaszek, lat 81
† Ryszard Nikiel, lat 64

Adres parafii:
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Skład i druk:
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