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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Historia opowiedziana przez saduceuszy miała ośmieszyć ideę
zmartwychwstania i życia po śmierci, w które wierzyli tylko niektórzy
Żydzi. Jezus jednak dowiódł ignorancji saduceuszy, cytując odpowiednie
słowa Mojżesza, i ukazał bezsensowność przykładania kategorii ziemskich
do rzeczywistości nie z tego świata. Życie po zmartwychwstaniu nie będzie
prostą kontynuacją życia na ziemi. Będzie czymś nie do pojęcia teraz.
Pozostaje wierzyć i mieć nadzieję, że dostąpimy łaski zmartwychwstania.
2. Dziś przypada 1-sza niedziela miesiąca. Zapraszam na nabożeństwo
adoracyjne o godz. 17.15.
3. Przyjmowane są już intencje mszalne na nowy rok kalendarzowy. Jeśli
w nadchodzącym roku w rodzinie będzie obchodzona szczególna rocznica,
uroczystość rodzinna zachęcam do wcześniejszej rezerwacji odpowiedniego
terminu.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza św. w intencji wszystkich wspierających budowę
naszej świątyni;
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania;
- we czwartek obchodzimy 92 Rocznicę odzyskania Niepodległości. W
intencji Ojczyzny modlić się będziemy na Mszy św. o godz. 18.00
/ przypominam o wywieszeniu tego dnia flagi narodowej/
5. Dzieci, które uczestnicząc w nabożeństwach różańcowych zbierały
naklejki na medalion dziś podczas Mszy św. o godz. 11.30 uroczyście zostaną
nagrodzone za piękną modlitwę i odzew na akcję Małego Gościa dla Domu
Nadzieii w Lusace – zebrano przez cały miesiąc kwotę
6. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski przyszła niedziela to Dzień
Modlitw Za Kościół Prześladowany. Dziś po Mszach św. zbierane są ofiary
do puszki z przeznaczeniem na pomoc dla wspólnot prześladowanych
Kościołów.
7. W sobotę 13.11 na zaproszenie harcerek, które zaczęły działać w naszej
parafii, będziemy gościć najwyższe władze organizacji Skautów Europy.
Chcą oni zaprosić osoby zainteresowane ideą harcerstwa na spotkanie
prezentujące Skautów Europy. Szczególnie rodziny chłopców w wieku 11-16
lat, którzy myśleliby o należeniu do harcerstwa. Spotkanie odbędzie się w
sobotę, początek o 19.00 w kaplicy, potem będzie poczęstunek i ognisko
harcerskie. W razie potrzeby kontakt do druhny Klaudii Prześlakiewicz
organizującej spotkanie jest na plakacie w gablotce parafialnej.
8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.
9.Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar składany na budowę naszej świątyni.
Trwają prace przerywane deszczem przy szalowaniu wieńca dookoła
świątyni. Całą wspólnotę parafialną powierzam Królowej Rodzin.

