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XXXII niedziela zwykła  

 
 

 
Bóg dla żywych… 

Sprawa była głośna w mieście. To się nie powinno zdarzyć. Całe szczęście, że nie dostało 
się to do gazet, bo firma byłaby skończona. A najdziwniejsze, że to sam właściciel, nie żaden 
z pracowników. W końcu człowiek, który od lat pracuje w branży pogrzebowej powinien nad 
sobą panować. - Nie wytrzymałem - tłumaczył potem księdzu. - No ileż można. Rozumiem 
płakać na pogrzebie. Ale takiej histerii nie jestem w stanie znieść. Ksiądz, który odprawiał 
ten pogrzeb, kiwał niezdecydowanie głową. Głupio mu było przyznać, że sam też był na 
progu wytrzymałości i miał ochotę zareagować znacznie ostrzej. Nie wyglądało to na 
chrześcijański pogrzeb. Wcale się nie dziwił, gdy szef firmy pogrzebowej powiedział do 
matki zmarłego: „Czemu pani tak strasznie krzyczy przeciw Bogu? Nie wierzy pani w 
zmartwychwstanie czy co?” 

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. 
Chrześcijańska wiara w zmartwychwstanie od początku napotykała na duży opór. 
Największe niepowodzenie św. Pawła Apostoła związane jest z głoszeniem tej prawdy. „Gdy 
[Ateńczycy] usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: 
«Posłuchamy cię o tym innym razem»” (Dz 17,32). „W żadnym punkcie wiara 
chrześcijańska 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 zmartwychwstać?”. Szukając odpowiedzi na to pytanie najpierw 
trzeba zrozumieć, co to znaczy umrzeć. 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 przechodzić przez zamknięte 
drzwi. Sobór Laterański 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). 

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. Zmartwychwstanie jest pewne nawet 
dla tych, którzy w nie nie wierzą. 

Intencje Mszy św. 
 

11.11 – Poniedziałek, wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa  
7.00 Śp. Bolesław Wyszyński w 30. dzień po pogrzebie 

11.00 W intencji Ojczyzny 
18.00 Śp. Tadeusz i Leszek Pałgan, Jan Pietrusiak 

18.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Renaty Romanowskiej 
(intencja od przyjaciół) 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

12.11– Wtorek, wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika 
7.00 Śp. Witold w dniu imienin, Joanna, Janina, Edmund, dziadkowie z obojga stron 

18.00 Śp. Marta Dumler w 21. rocznicę śmierci, zmarli z rodziny Tomaczkowskich 

18.00 
Śp. Teodor i Paulina Januszkiewicz, zmarli z rodzin Januszkiewicz i Kulinicz, 
Aleksandra Ignaczewska 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 
13.11 – Środa, wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i 

Krystyna, pierwszych męczenników Polski 
7.00  

18.00 Śp. mąż Roman w 43. rocznicę śmierci i syn Witold Wąsik 
18.00 W intencjach czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

14.11 – Czwartek 
7.00  

18.00 Śp. Zofia, Teofil i Barbara Kopycińscy, Zofia Bogacka 
18.00 Śp. Mirosław w 6. rocznicę śmierci i Marian Kochanowscy 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

15.11 – Piątek 
7.00  

18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla ks. Proboszcza i ks. Piotra 

18.00 
Śp. Mirosław Kiempski w 10. rocznicę śmierci, Kunegunda Dębska w 2. 
rocznicę śmierci 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 
16.11 – Sobota, wspomnienie NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia 

7.00 Śp. Andrzej Słowiński w 30. dzień po pogrzebie 
7.00 Śp. Maria Brzozowska w 1. rocznicę śmierci 

18.00 Śp. Bronisław Brzycki w 3. rocznicę śmierci i zmarli rodzice z obojga stron 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

17.11 – XXXIII Niedziela zwykła 
7.30 Śp. Helena i Stanisław, Helena i Mieczysław Czeszejko-Sochaccy 

7.30 
O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Krystyny Muchowskiej w 81. 
rocznicę urodzin (intencja od dzieci, wnuków i prawnuków) 

9.30 Śp. Irena, Michał, Aleksander Chmielewscy 
9.30 Śp. Aniela i Teodor, zmarli bracia i siostry, Stanisław 

11.00 Śp. Stanisława Bezek w 15. rocznicę śmierci, Krystyna Misiarek w 1. rocznicę 



śmierci 
11.00 Śp. Monika Chojnacka w 2. rocznicę śmierci i zmarli rodzice z obojga stron 

12.30 
O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie dla Adeli Skwierczyńskiej 
w 86. rocznicę urodzin 

12.30 W intencji parafian 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

 

Ogłoszenia duszpasterskie  

1. Zapraszamy na różaniec wypominkowy i Mszę św. zbiorową w intencji zmarłych, 
których wypisaliśmy na kartkach. Jeśli ktoś jeszcze nie wypisał swoich bliskich 
zmarłych, to prosimy, aby zabierać koperty z kartkami i wypełnione złożyć na tacę, 
w zakrystii lub w kancelarii. 

2. Zbliża się koniec Roku Wiary. Z tej racji od dzisiejszej niedzieli rozdajemy ozdobne 
karty dla rodzin, na które należy wpisać wyznanie wiary (Credo lub Skład apostolski) 
i złożyć swoje podpisy. Wypełnione karty prosimy przynosić do kościoła lub do 
kancelarii. Następnie zrobimy z nich jedną księgę i przekażemy naszemu ks. 
biskupowi Janowi. 

3. W poniedziałek, tj. 11. listopada będziemy obchodzić 95. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Zapraszamy w tym dniu na Mszę św. w intencji naszej 
Ojczyzny na godz. 1100, a po Mszy św. na koncert pieśni patriotycznych. 

4. Ks. Piotr organizuje pielgrzymkę do Rzymu na uroczystości związane z kanonizacją 
bł. Jana Pawła II. Kartki z programem wyjazdu są rozłożone na stoliku przy ambonie. 
Wszelkie informacje i zapisy bezpośrednio u ks. Piotra. 

5. Nasz organista Pan Bartłomiej rozpoczął rozprowadzanie opłatków na stół wigilijny. 
Prosimy o serdeczne przyjęcie p. Bartłomieja, jest to też dobra okazja, aby osobiście 
podziękować mu za upiększanie liturgii poprzez grę i śpiew. Jednocześnie pragniemy 
zaznaczyć, że na terenie naszej parafii opłatki rozprowadza tylko p. Bartłomiej, który 
ma upoważnienie od ks. Proboszcza. 

6. Dzisiejsze ofiary zbierane na tacę przeznaczone są na fundusz remontowy. 
7. W następną niedzielę ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na ogrzewanie. 
8. Ogłoszenia Caritas: 

- w następną niedzielę ofiary zbierane do puszek przeznaczone będą na zakup 
żywności dla najbardziej potrzebujących, 
- od 24. listopada wolontariuszki Caritas będą rozprowadzały świece oraz opłatki 
wigilijne. 

9. W każdy wtorek o godz. 1900 spotkanie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, na 
które serdecznie zapraszamy. 

 
    W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał do Siebie… 
 
Śp. Zbigniew Drozdowski, l. 79 
Śp. Jacek Kowalczuk, l. 36 
  

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…  
 

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: 
 

Zapowiedź pierwsza 
Krzysztof Wyrzykowski, kawaler 

zam. Lipianki, parafia tutejsza 
i 

Aleksandra Szpeflik, panna 
zam. Trumiejki 

 
Zapowiedź pierwsza 

Radosław Kędziora, kawaler 
zam. Mareza, parafia tutejsza 

i 
Katarzyna Warmińska, panna 
zam. Mareza, parafia tutejsza 

 
Ktokolwiek wie o przeszkodach do zawarcia małżeństwa pomiędzy narzeczonymi 

proszony jest o kontakt z księdzem w kancelarii parafialnej. 
 

Numery telefonów: 
Ks. Ignacy Najmowicz – proboszcz 55/2796006 Ks. Piotr Konsalik – wikariusz 784909583 
Ks. Przemysław Demski – wikariusz 512774377 Ks. Marek Kubecki – wikariusz 601629219 
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