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INTENCJE MSZALNE 07.11 – 13.11

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

      
         

     
       

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 06 listopada 2016 r.

PONIEDZIAŁEK –07 LISTOPADA

17:00 + Leon, Eufemia, Maria Trojka

17:00 +  Lidia Nikityl w 2 rocznicę śmierci
 i   + z rodziny

18:00 + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett (6 
gregoriańska)

18:00 + Rodzice: Jaźwińscy i Makuch

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett od 
Żywego Różańca

WTOREK –08 LISTOPADA

17:00 + Stanisław Heft – rocznica urodzin

18:00 + Brunon Hincke – rocznica urodzin

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett (7 
gregoriańska)   

ŚRODA – 09 LISTOPADA

17:00 + Jan Baran i Marta

18:00 +  Rodzice Anna i Stanisław oraz 
siostry Bożena i Grażyna

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett (8 
gregoriańska)

CZWARTEK –10 LISTOPADA

17:00 + Małgorzata i Ignacy Potrykus i 
dziadkowie z obojga stron

18:00 + Feliks Trzebiatowski – rocznica 
śmierci

18:30 + Ks. Wiesław Wett (9 gregoriańska)

PIĄTEK – 11 LISTOPADA

17:00 +Stefania Sirak – rocznica 
śmierci

18:00 + Izabela Jeka – rocznica 
śmierci

18:30 +Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett (10 gregoriańska)

SOBOTA –12 LISTOPADA

16:00 – Złote Gody Renaty i 
Wiesława Ziółkowskich

17:00 + Rodzice: Andrzej i Otylia 
oraz Paweł

18:00 + Matki 2 Róży Różańcowej i 
dusze w czyśćcu cierpiące

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett (11 gregoriańska)
  
NIEDZIELA – 13 LISTOPADA

08:00 +    Matki 3 Róży Różańcowej i 
dusze w czyśćcu cierpiące

10:30 – W intencji ofiarodawców 
budowy 

16:00 + Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett (12 gregoriańska)

Prośmy także słowami modlitwy św. Jana Pawła II w intencji 
powołań:

Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź we wszystkich wspólnotach 
parafialnych powołania do kapłaństwa, do zakonów męskich i 
żeńskich, do świeckiego życia konsekrowanego i misyjnego, 
wedle potrzeb całego świata, który Ty miłujesz i pragniesz 
zbawić. Tobie zawierzamy w szczególności naszą wspólnotę, 
stwórz w nas taki klimat duchowy, jaki panował wśród 
pierwszych chrześcijan; abyśmy stali się wieczernikiem 
modlitwy i pełnego miłości przyjęcia Ducha Świętego oraz Jego 
Darów. Wspieraj naszych pasterzy i wszystkie osoby 
konsekrowane. Kieruj Krokami tych, którzy wspaniałomyślnie 
odpowiedzieli na Twoje wezwanie i przygotowują się do 
przyjęcia święceń albo ślubów opartych na radach 
ewangelicznych. Wejrzyj z miłością na tylu pełnych gotowości 
młodych ludzi i wezwij ich do tego, aby poszli za Tobą. 
Zawierzając te wielkie sprawy Twojego Serca możnemu 
wstawiennictwu Maryi, która jest Matką i wzorem wszystkich 
powołań, prosimy Ciebie o podtrzymanie naszej wiary, w 
przekonaniu, że Ojciec wysłucha nas, gdy modlimy się o to, o 
co Ty sam kazałeś nam prosić. Amen.



1 CZYTANIE: (2 Mch 7,1-2.9-14) 
2 CZYTANIE: (2 Tes 2,16-3,5)
EWANGELIA: (Łk 20,27-38)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA XXXII NIEDZIELE ZWYKŁĄ

06 LISTOPADA 2016 r. 

 

               Ks. Sławomir Skoblik

XXXII niedziela zwykła

1. Dziś gościmy w naszej parafii Rycerzy Kolumba ze swoim diecezjalnym duszpasterzem księdzem 
Krystianem Wilczyńskim. Za tydzień rycerze zapraszają do salki na godzinę 17:00 wszystkich 
mężczyzn, którzy chcieliby wstąpić w ich szeregi.

2.W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym przypada w środę Rocznica Poświęcenia Bazyliki na 
Lateranie, w czwartek wspomnienie świętego Leona Wielkiego, w piątek Święto Odzyskania 
Niepodległości (dyspensa od pokarmów mięsnych), w sobotę świętego Jozafata. Wszystkim 
solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia i powierzamy opiece świętych Patronów.

3. W przyszłą niedzielę kolekta budowlana.

4. Dziękuję dzieciom pierwszokomunijnym i ich rodzicom, kandydatom do bierzmowania za 
przygotowanie nabożeństwa: Holy Wins – Święty zwycięża.

5. Różaniec z wypominkami odmawiamy o 17:30 do 8 listopada, dzisiaj w ramach spotkania Żywego 
Różańca o godzinie 14:15.

6. Przez cały miesiąc listopad jest odprawiana w naszym kościele, zamówiona przez Żywy Różaniec Msza 
św. gregoriańska w intencji śp. księdza proboszcza Wiesława Wetta.

7. Do posprzątania kościoła w sobotę po południu proszę parafian zamieszkałych w domach przy ulicy 
Górniczej i Zagrodowej.

8. Na stronie internetowej zamieszczane są artykuły na temat duszpasterstwa mężczyzn: Rycerze 
Kolumba i artykuły przygotowujące nas do Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Są 
także zdjęcia z Holy wins, jak i Dekanalnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej dla ministrantów.

9.Za dwa tygodnie o godzinie 16:00 w niedzielę Chrystusa Króla ksiądz biskup Zbigniew Zieliński 
zamknie „Bramę Miłosierdzia”. Eucharystią, sprawowaną we wspólnocie kapłanów naszego 
morskiego dekanatu, podczas której ksiądz biskup poświęci okolicznościową tablicę upamiętniającą 
fakt, że nasza budująca się świątynia była kościołem stacyjnym, zakończymy Nadzwyczajny Rok 
Jubileuszowy. Już dzisiaj zapraszam całą wspólnotę parafialną do przeżycia tej wyjątkowej chwili.

10. Polecam Waszej uwadze „Gościa Niedzielnego” oraz biuletyn parafialny.

Niech nam Pan Bóg błogosławi.

Modlitwa o udzielenie łaski przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Świętego Jana 
Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha 
miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, 
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia 
chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Amen.

 

Sprawa zmartwychwstania i życia wiecznego to niewątpliwie najważniejszy problem każdego 
człowieka, chociaż niekoniecznie najbardziej aktualny. I dlatego zajmujemy się nim raczej 
rzadko. Ale refleksja na ten temat jest nieuchronna, bo każdy musi jakoś uporać się z 
pytaniem: co dalej, co po mojej śmierci? Odpowiedzi są różne: każda filozofia i religia coś 
proponuje, mniej lub bardziej prawdopodobnego. Każdy też w coś wierzy, nawet i w 
wierutne bzdury, bo w tej kwestii umusł nie znosi pustki! I dlatego, żeby nie wierzyć w byle 
co, żeby nie błądzić po manowcach rozmaitych teorii, filmowych skojarzeń, 
pseudopsychologicznych doświadczeń, trzeba zbadać, co na ten temat mówi Chrystus i jaka 
jest wiara Kościoła. Nikt nie jest bardziej kompetentny.Człowiek jest istotą nieśmiertelną, 
chociaż każdy musi umrzeć. Ale śmierć jest tylko pewnym etapem, punktem zwrotnym w 
dziejach człowieka, który kończy jeden rodzaj egzystencji, a rozpoczyna drugi, nieznany. 
Tylko jeden jedyny Chrystus definitywnie przeszedł śmierć, zwyciężył ją i wrócił z jej 
królestwa. Sensacyjne rewelacje Moody’ego to tylko co najwyżej zapis majaczeń ludzkiej 
psychiki w stanie śmierci klinicznej, a nie żadna relacja z tamtego świata.Chrystus doskonale 
wie, co jest po śmierci, bo po pierwsze: jest Bogiem; po drugie: doświadczył śmierci 
osobiście, i to w najbardziej autentycznej i drastycznej postaci; po trzecie: zwyciężył śmierć. 
Dlatego Jego nauka na ten temat jest w pełni wiarygodna i trzeba by bardzo poważnych 
argumentów i dowodów, aby ją zakwestionować czy obalić.Czego zatem uczy Chrystus? Że 
na pewno istnieje przyszły świat i powstanie z martwych. A więc ludzkie pragnienie 
nieśmiertelności nie jest tylko mrzonką i wymysłem marzycieli, lecz faktem.Dalej uczy, że 
śmierć jest faktem bezwzględnie jednorazowym, czyli że teoria reinkarnacji jest sprzeczna z 
objawieniem Chrystusowym. Każdy człowiek żyje tylko jeden jedyny raz i właśnie to życie 
decyduje o naszej wieczności. Dlatego jesteśmy w sposób absolutny odpowiedzialni za to, 
jak to życie wykorzystamy. Każda nasza teraźniejsza decyzja, rzutuje jakoś na całą 
wieczność – trzeba więc uważać, co się wybiera. Każda chwila życia jest bezpowrotna i 
nieodwracalna, więc trzeba uważać, by jej nie zmarnować.Po trzecie: życie przyszłe będzie 
zupełnie inne, niż to obecne. Chociaż będzie zachowana tożsamość osób, to jednak natura 
naszego człowieczeństwa zostanie przemieniona. Dokona się to w chwili powszechnego 
zmartychwstania. Po zmartwychwstaniu otrzymamy zupełnie inne, nowe życie. Będzie ono 
całkowicie wolne od doczesnych ograniczeń, trosk, ułomności. Miłość odzyska swój pełny, 
duchowy kształt i harmonię.Będziemy także mogli oglądać Boga twarzą w twarz – jak 
aniołowie. Właśnie to „oglądanie”, bliskie i bezpośrednie obcowanie z Bogiem, będzie 
należało do istoty zbawienia. Bóg jest Bogiem żywych, więc na pewno zatroszczy się o pełnię 
życia dla nas. I choć nie wiemy jeszcze, jak ta pełnia będzie wyglądać, możemy być pewni, że 
przejdzie nasze najśmielsze oczekiwania. Dlatego nie wolno narzucać swoich doczesnych 
wyobrażeń na życie przyszłe, lecz cierpliwie czekać, co Bóg dla nas przygotował. Na pewno 
oko tego nie widziało ani ucho nie słyszało.Natomiast w chwili obecnej najważniejsze 
powinno być dla nas pytanie: jak żyć, żeby podobać się Bogu, żeby iść Jego drogą, która 
zaprowadzi nas do wieczności.


