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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
;

/
O północy rozległo się wołanie:
„Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na
spotkanie”. Wtedy powstały wszystkie
panny i opatrzyły swe lampy. A
nierozsądne rzekły do roztropnych:
„Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze
lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne:
„Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć.
Idźcie raczej do sprzedających i kupcie
sobie”.
Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec.
Te, które były gotowe, weszły z nim na
ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu
nadchodzą i pozostałe panny, prosząc:
„Panie, panie, otwórz nam”. Lecz on
odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam,
nie znam was”.
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani
godziny».

Ewangelia: Mt 25,1-13

08.11. – 15.11.2020 r.
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 08.11.2020 r.
Bożej Opatrzności jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo
i zdrowie w intencji Łucji i Ludwika Jasińskich, dzieci z rodzinami.
09.00 W intencji Szymona Ścierskiego z okazji 18-tej rocznicy urodzin z prośbą
o błogosławieństwo i zdrowie, dary Ducha Świętego, za rodziców, chrzestnych
i braci.
11.00 Za roczne dzieci: Mateusza Machurę, Mateusza Nowaka, Lilianę Czarnynoga,
Adelę Kłyk, Alicję Kussa, Annę Kussa.
17.00 Za ++ Dorotę i Tomasza Losko w 30-ty dzień po śmierci.
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Poniedziałek, 09.11.2020 r., Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki na Lateranie
Za ++ Jana Wójcika, żony Agnieszkę i Franciszkę, córki, synów, synowe, zięciów, wnuków.
Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
Za ++ Norberta Czarneckiego, rodziców, Różę Stachoń, męża Pawła, synów Henryka, Jerzego,
Edwarda.
Wtorek, 10,11.2020 r., Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża
Za ++ Augustyna Sosnę, syna Andrzeja, synową Irenę, córkę Urszulę, Stefana Zycha,
Walentego Jastrzębskiego, pokrewieństwo Sosna, Zych, Lubowiecki, Cichy.
1. Za ++ Bronisława Grdeń, matkę Zofię, Teodora i Małgorzatę Jagoda, pokrewieństwo
Biolik. Jagoda.
2. Za + Gizelę Stalmach w 30-ty dzień po śmierci.
Środa, 11.11.2020 r,, Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
Za Ojczyznę z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Za ++ Alfonsa Sosnę w 25-tą rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, zmarłych z pokrew.
Czwartek, 12.11.2020 r., Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
Za ++ Franciszkę Noras, męża Wiktora, synową Marię, rodziców z obu stron.
Wystawienie najświętszego Sakramentu, adoracja, modlitwa różańcowa.
1. Za ++ Teodora Fuchsa, Gertrudę i Teofila Stoleckich, synów Henryka i Romana, Marię
i Emila Fuchs, syna Franciszka, synową Danutę, dusze w czyśćcu.
2. Za + Różę Kostyra w 30-ty dzień po śmierci.
Piątek, 13,11.2020 r., Wspomnienie pierwszych świętych męczenników polskich
Za ++ Augustyna Sosnę, syna Andrzeja, żonę Irenę, córkę Urszulę,
Różaniec Fatimski.
W intencji czcicieli NMP Fatimskiej.
Sobota, 14.11.2020 r.,
Do Bożej Opatrzności jako podziękowania za otrzymane łaski z prośbą o błogosł. i zdrowie
w intencji Bronisławy Stachoń i chrześniaków.
Chrzest: Anna Knopek, Leon Piekorz, Tomasz Piecha.
Za ++ Czesława Norasa w 11-tą rocznicę śmierci, żonę Martę, rodziców z obu stron.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 15.11.2020 r.
Do Bożej Opatrzności jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo
i zdrowie w intencji Wiktorii Zimnol, synów z rodzinami.
W intencji Wiktora i Marty Piekorz, synów z rodzinami o błogosł. i zdrowie.
W intencji Elżbiety i Roberta Koźbiał, synów jako podziękowanie za otrzymane łaski
Z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie.
W intencji małżonków naszej parafii, którzy zwarli sakrament małżeństw 5 lat temu,
w 2015 roku.
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04.10.2020r.r.

Wczytując się w Słowo Boże można odkryć, że rzeczywistą biedą
człowieka jest nie tyle brak majątku czy życiowego powodzenia, ale przede
wszystkim niedostatek mądrości. Człowiek nieroztropny w tym, co odnosi
się do spraw Bożych, zostaje porównany przez Jezusa do nierozważnej
panny, która wyszła na spotkanie oblubieńca bez wystarczającego zapasu
oliwy.
Nieszpory niedzielne, dzisiaj o godz. 16.30.
W środę, 11 listopada - narodowe Święto Niepodległości. Mija 102 lata od
chwili, kiedy po długich latach niewoli, Polska na nowo się odrodziła.
Wspominając czas miniony trzeba nam pamiętać również i dzisiaj, chociaż
żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie, o odrodzenie się narodu w wielu
różnych wymiarach. Serdecznie zapraszamy na Mszę św. w intencji naszej
Ojczyzny o godz. 9.00.
W przyszłą niedzielę, przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na
Fundację Papieską Kościołowi w Potrzebie.
Małżonków, którzy przed pięciu laty, w 2015 roku, zawarli ślub,
zapraszamy na mszę św. w ich intencji w przyszłą niedzielę o godz. 17.00.
Parafian z ulicy Pancerniaków od Państwa Lempart – Piekorz do
Państwa Polko - Szromek prosimy o wsparcie przygotowania naszej świątyni
przed przyszłą niedzielą.

W listopadzie, w szczególny sposób, pamiętamy o modlitwie za zmarłych. Dla niej nie ma
odległości i granic. Ona tak naprawdę jest najważniejsza na „tamtym świecie”, w odróżnieniu od zniczy
i kwiatów, które są ważne dla nas, jako znak naszej pamięci. Chodzi o modlitwę indywidualną i rodzinną,
do której szczególnie wzywają w tym roku twórcy „Różańca do granic nieba”. Ale także o modlitwę
Kościoła.. Msza święta za zmarłych jest tak samo ważna w kościele, przy którym spoczywają ich ciała,
jak i w parafii, do której chodzimy na co dzień.
Praktykę zyskiwania odpustów zupełnych za zmarłych w pierwszych ośmiu dniach listopada też
możemy w tym roku odprawić inaczej. Stolica Apostolska postanowiła, że można będzie uzyskiwać te
odpusty przez cały listopad h. Kto nie może, nie musi nawet chodzić na cmentarz. Wystarczy, że będzie
jednoczył się duchowo z tymi, którzy nabożnie tego dnia cmentarze nawiedzają. W zwykłych warunkach,
jak stan łaski uświęcającej i Komunia święta, zaszły takie zmiany, że wystarczy szczere postanowienie
wyspowiadania się i przyjęcia Komunii świętej przy najbliższej możliwości. Obowiązek wyznania wiary,
modlitwa w intencjach Ojca Świętego i za zmarłych oraz zerwanie z przywiązaniem do jakiegokolwiek
grzechu pozostają bez zmian.
Niezależnie od tego warto pamiętać, że codziennie możemy zyskiwać odpust zupełny za
półgodzinne nabożne czytanie Pisma Świętego z tekstu zatwierdzonego przez władzę kościelną albo
odmówienie w całości (bez przerwy) jednej części różańca – pięć tajemnic – w rodzinie lub innej
pobożnej wspólnocie, połączone z rozmyślaniem nad rozważanymi tajemnicami. Niech to będzie
zachętą do rodzinnego różańca. Naprawdę warto! Bo odpust to nie „kolorowe jarmarki”, tylko ratunek
przed czyśćcem, szczególnie ważny dla tych, którzy pojednali się z Bogiem, ale nie są w stanie w pełni
zadośćuczynić za swoje grzechy.
Popełniane przez nas grzechy mają bowiem podwójne skutki: są obrazą Boga (skutek wieczny) oraz
krzywdą wyrządzoną ludziom i Kościołowi, jakimś nieporządkiem posianym w świecie (skutek
doczesny). Jeśli ktoś dopuści się np. kradzieży, to nie wystarczy, że się z tego wyspowiada i odprawi tzw.
pokutę. Powinien jeszcze oddać skradzioną rzecz. To stosunkowo proste. Ale jak zadośćuczynić np.
dziecku nienarodzonemu za odebrane mu życie? Albo jak wynagrodzić człowiekowi za odebrane mu
zdrowie? Nawet skala zobowiązań materialnych z tytułu doczesnych skutków naszych grzechów może
przekraczać możliwości człowieka.
Sytuację ludzi, którzy odchodzą z tego świata pojednani z Bogiem, ale pozostawiają za sobą ból,
cierpienie i inne niezałatwione sprawy, nazywamy czyśćcem. Jak pisał kard. Joseph Ratzinger,
odwołując się do św. Augustyna: nie mogą oni cieszyć się niebem, jak długo trwa zawinione przez nich
cierpienie. – Czy matka może być szczęśliwa w niebie, wiedząc, że na ziemi z jej powodu cierpi choćby
jedno z jej dzieci? – pytał retorycznie św. Augustyn.
Odpust, w którym Kościół jako wspólnota wszystkich świętych i ludu pielgrzymującego z Chrystusem
wspomaga swoje dzieci w zadośćuczynieniu za to, za co same mimo szczerych pragnień zadośćuczynić
nie mogą, jest bezcennym darem. Ważniejszym niż kwiaty i znicze. Zwłaszcza teraz, gdy fizycznie
wielu z nas nie dotrze na groby najbliższych, warto o tym pamiętać.
Ks. Henryk ZielińskI
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