INTENCJE MSZALNE od 7 do 13.11.2022
PONIEDZIAŁEK, 7.11.2022
7.00 1. + Danuta ŚWIST Msza św. gregoriańska 7; 2. ++ Józefa i Antoni
BACZYŃSCY; 3. dziękczynna za dar życia Janka i Ani z prośbą o rozpoznanie
dalszej drogi Bożej
7.30 1. + Maria, Edward
2. o ulgę w cierpieniu i powrót do zdrowia dla Grzegorza
CHMIELEWSKIEGO; 18.30 ++ zmarli z rodziny PRZYBYŁO
WTOREK, 8.11.2022
7.00 ++ zmarli z róży VI o radość wieczną
7.30 + Danuta ŚWIST Msza św. gregoriańska 8
18.30 + Tadeusz od koleżanki Lucyny
Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, ŚRODA, 9.11.2022
7.00 1. ++ zmarli z róży VIII; 2. ++ zmarli z rodziny CHOLEWÓW
7.30 ++ Agnieszka, Alojzy, Włodzimierz KOBYLSCY
18.30 + Danuta ŚWIST Msza św. gregoriańska 9
CZWARTEK, 10.11.2022
7.00 1. + Danuta ŚWIST Msza św. gregoriańska 10
2. ++ zmarli z rodziny JARGUZÓW
7.30 Dziękczynna z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Hani, Maksa,
Oskara i rodziców; 18.30 + Barbara SIWARSKA
PIĄTEK, 11.11.2022, Narodowe Święto Niepodległości
7.00 1. + Mirosław NIEJADLIK w 9. rocznicę śmierci; 2. ++ Roman, Eugenia,
Janina, Mieczysława, Olga, Marian i zmarli z rodziny; 3. + Maria TYLEK od
rodziny GIZÓW z Głogoczowa
7.30 + Danuta ŚWIST Msza św. gregoriańska 11
18.30 Za OICZYZNĘ
SOBOTA, 12.11.2022
7.00 1. ++ Stefania w 69. rocznicę śmierci, Aniela, Czesława (f), Edward,
Krzysztof; 2. dziękczynna z prośbą o Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki
Bożej dla Agnieszki i Artura w 23. rocznicę zawarcia małżeństwa i ich
rodziny
7.30 + Anna APRYAS od Lucyny i Jana PIEKARCZYKÓW z rodziną
18.30 + Danuta ŚWIST Msza św. gregoriańska 12
33. NIEDZIELA ZWYKŁA, 13.11.2022
7.30 O dary Ducha Świętego i wypełnienie woli Bożej oraz za zmarłych z IV róży
żeńskiej
9.00 ++ Władysław, Genowefa, Józef
10.30 + Danuta ŚWIST Msza św. gregoriańska 13
12.00 + Marek TYSZKIEWICZ
13.15
+ Marianna KUROWSKA od Natalii
17.00 ++ Józef NIEZGODA w 16tą, Józef WÓJCIK w 26, r. śmierci, zmarli z rodziny
ORAWCÓW
18.30 Za Parafian; 20.00 ++ Janina, Karol, Wiktor
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EWANGELIA NA 32. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ /Łk 20, 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 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 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».
REFLEKSJA
Zadający pytanie Jezusowi nie poszukiwali prawdy o zmartwychwstaniu i
życiu wiecznym. Przeciwnie, im chodziło o jasną deklarację nieuznawania takiej
prawdy. Zmartwychwstanie traktowali jako niedorzeczność. Umrę i to będzie
mój koniec. Albo jestem ja, albo jest śmierć – uważali jak epikurejczycy - a skoro
tak, to nie widzieli związku pomiędzy prawym życiem na ziemi i szczęściem
poza grobem. To też był dla nich absurd. Wolno im było.
Ale pomyślmy, czyż to nie jest fascynujące, że ziemia z woli Bożej jest
urodzajną cząstką kosmosu? Że ona wydaje nas, ludzi, którzy rodzą się do życia
wiecznego? Pomyślmy, uwierzmy, bo i nam wolno.

DEKALOG. NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO, cz. I
Kończy się rok liturgiczny. We Wspólnocie czas dokończyć cykl refleksji
moralnych w oparciu o Dziesięć Przykazań Bożych. W październiku br.
zakończyliśmy refleksję nad 8 przykazaniem Dekalogu – Nie mów fałszywego
świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Sięgnijmy teraz po dziewiąte słowo z
dziesięciu – Nie pożądaj żony bliźniego swego.
Wchodząc w świat ludzkich myśli, nierzadko grzesznych myśli sięgnijmy
za św. Tomaszem z Akwinu po grzeszny zamiar. Przypomnijmy sobie dwóch
niegodziwych starców, bohaterów Księgi Daniela (Dn 13,10-14), którzy pożądają
cielesnych wdzięków młodej i pięknej Zuzanny. Początkowo pożądają ją tylko
ukradkiem, w swojej wyobraźni. Pożądają jej każdy z osobna. W tajemnicy jeden
przed drugim. Po jakimś czasie dochodzą do wniosku że myśli, fantazje, które
ich pochłaniają są równie bezwstydne. Że bezbożność i bezwstyd jest tym, co
ich do siebie upodabnia. Co dzieje się dalej? Powinni zawstydzić się nawzajem
swoim bezwstydem. Pamiętamy pewnie sprytną przestrogę: jeśli myślisz teraz
to, co ja to jesteś świntuch i obaj powinniśmy zawstydzić się tych myśli.
Tymczasem oni, rozochoceni lubieżnymi myślami, namiętnymi pragnieniami
przestają się wzajemnie siebie krępować i obmyślają wspólnie zasadzkę na
niewinną kobietę aby ucieleśnić pragnienia. Gdy im się to nie udaje, oskarżają ją
fałszywie i wydają na śmierć. Nie było w nich wstydu przed popełnieniem czynu
ale po zdemaskowaniu czynu przychodzi obawa o ujawnienie ich lubieżnych
pragnień. Chcą ratować swoją twarz, za nic mając życie niewinnej kobiety. Chcą
ratować twarze, które i tak od dawna przykrywa fałszywa maska.
Bóg zaleca nam w dziewiątym słowie Dekalogu ostrożność wobec
naszych myśli, bo to właśnie one stanowią częstokroć genezę zła, które później
wykonujemy. Zamiar czynienia zła może we mnie tkwić długo i być skrzętnie
ukrywany, aczkolwiek może stale narastać. Widzę coraz konkretniej możliwość
wprowadzenia w czyn niecnego zamiaru. Pismo św. przyrównuje ów
nabrzmiewający zamiar do ciąży. Psalmista ukazuje grzesznika, który …począł
myśl nieprawą, brzemienny jest podstępem i rodzi krzywdę. (Ps 7,15)
Akwinata obok grzesznego zamiaru jako źródła czynu przestrzega
jeszcze przed dwoma obszarami grzesznych myśli. Powinniśmy jego zdaniem
wykluczać przyzwolenie na grzech w myśli, którego raczej nigdy nie
uskutecznimy, bo nie mamy takich możliwości. (żeby przełożyć na współczesne
realia jego przestrogę, chodzi o fantazje o uwiedzeniu żony z sąsiedztwa, z
szczęśliwego i wiernego związku, lub prezentera telewizyjnego zagranicznej,
odległej stacji telewizyjnej, czy też o linczu wykonanym własnoręcznie na
mordercy i terroryście Putinie). Trzeci grzech, jaki możemy według św.
Tomasza popełnić myślą, to przewrotne podejście do swoich dawnych
grzechów. Tak naprawdę nie żałowałem za nie, nie odpokutowałem ich i coraz
częściej uważam je za swój życiowy dorobek, jestem z nich dumny, wspominam
je z upodobaniem. Od wszystkich powyższych grzechów uchowaj nas Boże!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 32. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Dziś, w pierwszą niedzielę listopada po Mszy św. adorujemy
Najświętszy Sakrament.
W środę święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, czyli katedry
Rzymu. W czwartek wspomnimy św. Leona Wielkiego, papieża i doktora
Kościoła. W piątek Narodowe święto Niepodległości w 104. Rocznicę odzyskania
tejże przez naszą Ojczyznę. Msza św. za Ojczyznę o godzinie 18.30, po niej
krótki recital patriotyczny z okazją do modlitwy za Ojczyznę opracowany przez
siostrę Aleksandrę, Misjonarkę Szkoły i p. Karolinę Tabor z wychowanką.
Również w piątek w opactwie w Jędrzejowie nasz parafianin, brat
Konrad przyjmie śluby wieczyste. Prosimy o modlitwę za niego i współbraci z
opactwa.
W piątek wspominamy św. Marcina z Tours, biskupa, w sobotę św.
Jozafata, biskupa i męczennika. W najbliższą niedzielę 14. dzień solidarności z
Kościołem Prześladowanym i 6. Światowy Dzień Ubogich.
2. Od dzisiaj rozpoczynamy czytanie wypominków rocznych przed
Mszami św. w niedziele o godzinie 7.30, 12.00 i 17.00 (w wakacje przed 18.30) Do
wtorku włącznie o godzinie 18.00 modlimy się za zmarłych odczytując
wypominki jednorazowe. W intencji wypominanych w naszym kościele
odprawiamy 12 Mszy św. w pierwsze piątki miesiąca o godzinie 7.00.
Dziękujemy za ofiary złożone przy powierzeniu wypominków.
3. Od 9 listopada powracamy do półgodzinnej adoracji Najświętszego
Sakramentu od godziny 18.00 (w środy od 17.50) w dni powszednie z okazją do
spowiedzi św.
4. Wobec próśb parafian o rozdzielenie przy rozdawaniu darów z Banku
Żywności w Bożym Młynie wiernych z naszej parafii od tych przychodzących po
dary z zewnątrz zapraszamy naszych mieszkańców do zakrystii z dowodem
osobistym w celu ujęcia ich danych łącznie z adresem zamieszkania. Zapisani na
listę, wyłącznie mieszkańcy naszej parafii, będą mieli wydawane dary począwszy
od poniedziałku, 5 grudnia w poniedziałki od godziny 16.00 do 17.00. Pozostali,
jak do tej pory, czyli we wtorki, w godzinach przedpołudniowych. Dziękujemy
Bożym Młynarzom za wyjście naprzeciw zapotrzebowania naszych parafian.
5. W najbliższą niedzielę w naszym kościele Oblaci NMP rozprowadzą
tradycyjnie kalendarze misyjne.
6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Andrzeja Niedziałkowskiego,
śp. Bohdana Grella i śp. Jerzego Huberta. Wieczny odpoczynek racz Im dać
Panie…

