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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg. Świętego Łukasza(Łk20,27-38)
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
pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci.
Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy
pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W koocu 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 krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem
Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego
żyją».
___________________________________________________________________________________________________

Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych, a to znaczy, że zmartwychwstaniemy.
Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy z przeszłości szukający Boga całym sercem są żywi. Bóg
nie jest Bogiem cmentarzy albo albumów z fotografiami wszystkich tych, których
stworzył. W chwili Przemienienia obok żywego Jezusa ujawnili się Mojżesz i Eliasz, nie
jako hologramy czy zjawy, lecz jako żywi ludzie, chod, co prawda, inaczej żywi!
Myśląc o zmartwychwstaniu, zwykle odsyłamy to gdzieś w jakąś datę w odległej
przyszłości. Marta i Maria, stojąc przed grobem Łazarza, wyznają żywą wiarę
w zmartwychwstanie, i w koocu Marta mówi, że wie, iż stanie się tak na koocu czasów.
Jezus zaś mówi: Ja jestem zmartwychwstaniem i za chwilę wywołuje cuchnące zwłoki
Łazarza z grobu, które w jednej chwili nabierają życia. Podobnie umierający łotr, wisząc
na krzyżu, zwraca się do Jezusa, prosząc o pamięd o nim. Jezus odpowiada mu: Dziś ze
mną będziesz w raju! Nie mówi mu, że będzie to na koocu czasów, ale że dziś! Tam,
gdzie jest Jezus, jest życie wieczne. Życie wieczne uzależnione od tego, jak blisko
jesteśmy samego Jezusa.

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH____________
PONIEDZIAŁEK – 11.11.2019 – św. Marcina z Tours
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Józefa i Józefy Skałeckich z prośbą o błog. Boże i zdrowie
18.00- Za † Floriana Furmanek w 3 r. ś., †† z rodziny Furmanek i Lesiewicz
- Za †† Bronisławę i Józefa Hud, Rozalię, Wojciecha, Huberta Konik, Jadwigę Wieczorek i Janusza
WTOREK – 12.11.2019 – św. Jozafata
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Ani z prośbą o powrót do zdrowia i potrzebne łaski
18.00- Za † Wiesławę Łazarczyk, jej †† rodzic. Stanisława i Kornelię w k. r. ś.
- Za † Leszka Szablewskiego w 30 d. p. ś.
ŚRODA – 13.11.2019 – DZIEO FATIMSKI – ŚWIĘTO PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKICH
7.00 - Za † męża Antoniego w 20 r. ś. †† rodzeostwo, rodzic. z o. s., †† z rodzin Klama, Tomala
9.00 - W int. osób chorych i starszych (z błog. lurdzkim)
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Jadwigi i Katarzyny z prośbą o błog. Boże i zdrowie
13.00-Msza św. ślubna: Krystian Kondziela - Natalia Dworaczek
18.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. męża Joachima z ok. ur. oraz o zdr. i bł. B. w rodzinie
- Do B. Op. p. w. MB Fat. z podz. za otrz. ł. z pr. o bł. B. i zdr. w pew. int. i o bł. B. w rodz.
- Za zmarłych polecanych naszym modlitwom w wypominkach oraz za dusze w czyśdcu
- Za †† rodz. Bernarda, Wiktorię i Jadwigę Nowak, Józefa, Erykę, Alfreda i Roberta Król, †† z
rodz., d. w c. i o bł. B. i zdr. w rodz.
- Za † ojca Piotra w 10 r. ś., mamę Czesławę, bratowe Małgorzatę i Lidię, Anetę i Zygmunta
Bordun, †† z rodziny Ropelewskich, Ułanowicz i d. w c.
- Za †† rodz. Teodora i Pelagię, brata Janusza, bratową Krystynę i szwagra Stanisława
- Za † żonę, mamę i babcię Alinę Czaus w 2 r. ś., †† z rodz. Czaus i Nemś
- Za †† z rodziny Kubior, Widera, Wiechoczek i d. w c .
CZWARTEK – 14.11.2019 – bł. Marii Luizy Merkert
7.00 - Za † żonę Gerdę Woźnica w 5 r. ś., wnuczkę Marię Kulik, †† rodzic., braci, szwagrów,
teściów, †† z rodziny Woźnica, Piątek
18.00-Za † męża, ojca, dziadka Mariana Walentyn w 1 r. ś., †† z pokr. Walentyn, Banach, Józefowski
oraz o zdr. i bł. B w rodzinie
- Za † Bożenę Kielan w 4 r. ś., †† z rodz. i pokr.
PIĄTEK – 15.11.2019
7.00 - Za † Mariana w k. r. ś., †† z rodz. i d. w c.
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † Annę Szubę-Klimanek, jej † męża Ryszarda, Marię Strzępek i Annę Czapran
- Za † mamę i teściową Wandę Goliszewską w 30 d. p. ś. o spok. jej duszy
SOBOTA – 16.11.2019 – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KATEDRY OPOLSKIEJ
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w pewnej int. z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie
18.00- Za † Zygmunta Zdobylak w 1 r. ś.
- Za † Ingę Grzesik, siostrę Hannę, męża Herberta, szwagra Jana, rodzic. Helenę i Teofila
Pawełek
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.11.2019
7.00 - Za †† rodz. Gertrudę i Alfonsa Pyka, braci Rudolfa i Joachima, †† z rodz. i d. w c.
8.30 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Wiesława z ok. ur. i o bł. B. dla dz. i wn.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio w int. Eweliny z ok. ur. i o bł. B. w rodz.
10.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Helmuta Jureczko z ok. 75 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
- Za †† rodz. Kazimierę i Bronisława Lelickich, dziadków z o. s., †† z rodz. Modrzejewskich i Lelickich

11.15- Za †† rodz. i teś. Stanisławę i Franciszka Marciniszyn, brata Władysława, kuzyna Stanisława, ††
z rodz. Marciniszyn i Horodyskich oraz o bł. B. dla syna Arkadiusza z o. 45 r. u. i o bł. B. w
rodz.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Jana z ok. 75 r. ur.
12.15-CHRZEST: Franciszek Gordzielik, Dominika Nina Kyzioł
15.00- Za †† rodz. Różę i Józefa Joniec, brata Jerzego, szwagrów Teodora i Jana, †† z rodz. Polaczek,
Mateja, Joniec i Czech
- Za †† rodz. Piotra i Agnieszkę Wieszala, dziadków, †† z rodz. i o bł. B. w rodz.
16.00- Nieszpory niedzielne

_________OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ________
1. NIEDZIELA XXXII ZWYKŁA.
Dzisiaj o godz. 16.00 różaniec za wszystkich zmarłych, serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek 11 listopada wspomnienie św. Marcina z Tours, Biskupa.
Po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
3. W poniedziałek przypada rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, to dzieo
modlitwy za Ojczyznę oraz za tych wszystkich, którzy dla niej złożyli w ofierze swoje życie.
O godz. 9.00 w kościele św. Wawrzyoca Msza św. za Ojczyznę.
4. We wtorek wspomnienie św. Jozafata, Biskupa i Męczennika.
5. W środę 13 listopada obchodzimy w naszej parafii Dzieo Matki Bożej Fatimskiej.
Wypełniając Orędzie Matki Bożej z Fatimy pragniemy modlid się o pokój dla świata i nawrócenie
grzeszników. Msze św. o godz. 7.00; 9.00; 18.00.
Różaniec fatimski o godz.: 6.30; 8.30; 12.00 i wieczorem o godz. 19.00 .
O godz. 18.00 Msza św. w int. zmarłych poleconych modlitwom Kościoła w wypominkach.
6. W czwartek obchodzimy wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert.
O godz. 18.00 Msza św. wieczorna - szkolna, zapraszamy dzieci, rodziców i opiekunów.
Każda Msza św. to najpiękniejsze spotkanie z Panem Jezusem, który jest zawsze obecny
w Najświętszej Eucharystii.
7. W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo
w godzinie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu i do wspólnego odmówienia koronki.
O godz. 19.00 spotkanie modlitewne dla młodzieży.
8. W sobotę16 listopada obchodzimy Rocznicę Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Opolu.
W tym dniu w naszej parafii przeżywamy Dzieo Papieski
O godz. 7.00 Msza św. i modlitwy przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.
 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
 16.30 nauka dla rodziców i chrzestnych
 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
9. W przyszłą niedzielę 17 listopada obchodzid będziemy Światowy Dzieo Ubogich,
ustanowiony przez papieża Franciszka w listopadzie 2016 roku na zakooczenie Roku
Miłosierdzia Bożego. Przed kościołem zespół Caritas przeprowadzi zbiórkę do puszek na
pomoc dla biednych i ubogich potrzebujących naszej pomocy.
10. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na pomoc dla
cierpiących chrześcijan w Sudanie i Pakistanie, zebrano kwotę 1810 zł., pieniądze przekazano
do Kurii Diecezjalnej w Opolu. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne

Bóg zapład za złożone dzisiaj ofiary, dziękujemy także za okazywaną pomoc i życzliwośd.
Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.

CZY WIERZĘ W ZMARTWYCHWSTANIE?
Podobno na tle innych krajów europejskich Polska
wygląda całkiem nieźle. Około 65 procent Polaków
deklaruje w sondażach, że wierzy w zmartwychwstanie
ciała. Jak sobie z tą prawdą wiary radzi pozostałe 30
procent osób podających się za katolików, nie wiadomo. W
życie wieczne wierzy trochę więcej Polaków - niespełna 72 procent.
Chrześcijaoska wiara w zmartwychwstanie od początku napotykała na duży opór.
Największe niepowodzenie św. Pawła Apostoła związane jest z głoszeniem tej prawdy.
„Gdy *Ateoczycy+ usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli:
«Posłuchamy cię o tym innym razem»” (Dz 17,32).„W żadnym punkcie wiara chrześcijaoska
nie spotyka więcej sprzeciwu niż w stosunku do zmartwychwstania ciała” - odnotował św.
Augustyn.
Okazuje się, że dzisiaj wielu ludzi myli zmartwychwstanie z reinkarnacją. Pytani, jak to
będzie z tym zmartwychwstaniem rozkładają bezradnie ręce. Stają wobec fundamentalnego
pytania: „Co to znaczy zmartwychwstad?”
Szukając odpowiedzi na to pytanie najpierw trzeba zrozumied, co to znaczy umrzed.
Kościół wyjaśnia, że w śmierci, będącej rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega
zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem. Dusza jednak trwa
w oczekiwaniu na ponowne zjednoczenie ze swoim uwielbionym ciałem. W jaki sposób
dokonuje się zmartwychwstanie?
Jezus zmartwychwstał we własnym ciele, pokazywał Apostołom ślady po ranach
zadanych mu na krzyżu. Jednak było to ciało przemienione. Mógł na przykład przechodzid
przez zamknięte drzwi. Sobór Lateraoski IV w XIII stuleciu zapewniał: „Wszyscy
zmartwychwstaną we własnych ciałach, które mają teraz”. Będzie to jednak ciało
przekształcone w „chwalebne ciało” (Flp 3,21), w „ciało duchowe” (1 Kor 15,44)”, „w ciało
uwielbione ”.
To, jak dokona się zmartwychwstanie naszych ciał, które ulegają zniszczeniu po śmierci,
jest tajemnicą. Jedno jest pewne. Zmartwychwstaniemy, bo nasz Bóg jest Bogiem żyjących.
Zmartwychwstaniemy, bo Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z pośród tych co pomarli.
Zmartwychwstanie jest pewne nawet dla tych, którzy mają pewne wątpliwości i trudności w
wierze, a mimo to ciągle szukają drogi by byd blisko Jezusa.

