
Bliżej Eucharystii – cz. 25.
Przed przyjęciem komunii ksiądz modli się: „Panie Jezu Chryste, niech
przyjęcie Ciała i Krwi Twojej nie ściągnie na mnie wyroku potępienia,
lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie le-
czy moją duszę i ciało”. Także swe choroby możemy oddawać Bogu
prosząc by Jezus nas uzdrowił. Może jedno świadectwo o tym, co mo-
głoby się dziać podczas Eucharystii, gdyby podchodzić do niej z wiarą i
świadomości tego, że nie jest ona czasem, w którym my coś robimy dla
Boga, ale czasem, w którym Bóg może i chce coś dla nas uczynić, w
którym chce się objawiać Chciałbym tu przytoczyć świadectwo uzdro-
wienia,  które  w  swej  książce  „Abyście  wierzyli”  zawarła  s.  Briege
McKenna. Pisze ona tam tak: „Brałam kiedyś udział w odprawianej pod
gołym niebem Mszy Świętej w jednym z górzystych rejonów Ameryki
Południowej. Na liturgię eucharystyczną przyszło wielu bardzo ubogich
ludzi. Kapłan sprawował Mszę Świętą na ołtarzu zrobionym ze starego
stołu. Przyniesiono chłopczyka, którego ciało pokryte było oparzeniami
i ranami. Pamiętam, że pomyślałam: ‘Mój Boże, naprawdę niczego nie
da się zrobić. Jego stan jest bardzo ciężki, a nie mamy ani lekarzy, ani
środków medycznych’ (…). Modliliśmy się nad chorym chłopcem, a
potem kapłan zwrócił  się do starszej kobiety,  która przyniosła go na
Mszę: ‘Proszę położyć dziecko tutaj pod stołem, a my dalej będziemy
sprawować Eucharystię’ (…). Po Mszy Świętej poszłam zobaczyć, jak
czuje się chłopiec. Umieszczono go wcześniej pod stołem, który służył
jako polowy ołtarz. Nie było go tam jednak. Zwróciłam się do kobiety,
która przyniosła chłopca: ‘Gdzie on jest?’. ‘Jest tam’- odparła, wskazu-
jąc na bawiącą się nieopodal grupę dzieci. Przyjrzałam się chłopcu. Był
zdrowy. Na jego ciele nie było żadnych ran. Powiedziałam głośno sło-
wa, które kierowałam przede wszystkim do siebie samej: ‘Co się z nim
stało?’. Starsza kobieta spojrzała na mnie zdziwiona: ‘Jak może siostra
pytać, co się stało? Czy Jezus nie przyszedł?’ (…). Na początku Mszy
Świętej, o której opowiadałam, widziałam też chłopca, który miał bar-
dzo zdeformowaną twarz. Kiedy Eucharystia się skończyła, jego matka
przybiegła do mnie z dzieckiem w ramionach: ‘Siostro, proszę spojrzeć
na mego synka!’. Twarz chłopca była gładka jak u zdrowego dziecka.
Byłam jedyną osobą, która dziwiła się temu wszystkiemu”. 
Wobec tych wydarzeń pozostaje powiedzieć już tylko jedno o tajemnicy
Eucharystii:  „W owym czasie  Jezus  przemówił  tymi słowami: Wysła-
wiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mą-
drymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11,25).
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I czytanie:                                           2 Mch 7,1-2.9-14
Psalm:                                                 Ps 17
II czytanie:                                          2 Tes 2,16-3,5
Ewangelia:                                          Łk 20,27-38

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwych-
wstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepi-
sał: „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 przy-
szłym 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 Abraha-
ma, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz ży-
wych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».

CZYTANIA  MSZALNE  OD  11.11 DO 17.11:

Poniedziałek: Mdr 1,1-7; Ps 139; Łk 17,1-6
Wtorek: Mdr 2,23-3,9; Ps 34; Łk 17,7-10
Środa: Mdr 6,1-11; Ps 82; Łk 17,11-19
Czwartek:  Mdr 7,22-8,1; Ps 119; Łk 17,20-25
Piątek: Mdr 13,1-9; Ps 19; Łk 17,26-37
Sobota:  Mdr 18,14-16;19,6-9; Ps 105; Łk 18,1-8
Niedziela: Ml 3,19-20a; Ps 98; 2 Tes 3,7-12; Łk 21,5-19
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 Ogłoszenia parafialne
XXXII Niedziela Zwykła – 10. 11. 2019 r.

Dziś 32 Niedziela Zwykła.
W tym tygodniu: 
W poniedziałek,  11  listopada –  wspomnienie  św.  Marcina  z  Tours,
biskupa.  W  tym  dniu  obchodzimy  rocznicę  odzyskania  przez  Polskę
niepodległości. Módlmy się w intencjach naszej Ojczyzny;
We  wtorek,  12  listopada –  wspomnienie  Św.  Jozafata,  biskupa  i
męczennika.  Jest  to  zarazem  dzień  solidarności  z  Kościołem
prześladowanym. W Hałcnowskiej Bazylice katechezę: „Kochać to znaczy
nie zawsze to samo” wygłosi s. Anna Bałchan. Katecheza rozpocznie się o
godz. 19.00; 
W środę, 13 listopada – wspomnienie Św. Benedykta, Jana, Mateusza,
Izaaka  i  Krystyna,  pierwszych  męczenników  Polski.  Członków  i
sympatyków Akcji Katolickiej zapraszamy w tym dniu na spotkanie na
starej plebanii na godz. 17.00. O godz. 17.45 zapraszamy na nabożeństwo
do Matki Bożej Pocieszenia;
W czwartek, 14 listopada – wspomnienie Św. Elżbiety Węgierskiej;
W  piątek,  15  listopada –  zapraszamy  na  godz.  17.30  na  adorację
Najświętszego Sakramentu;
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„Życie wieczne polega na radosnej wspólnocie świętych. Będzie
to wspólnota dająca niezrównane szczęście, bo każdy będzie

posiadał wszystkie te dobra, które są udziałem wszystkich in-
nych świętych. Każdy będzie się radował szczęściem drugiego

jak swoim własnym, bo każdy będzie miłował drugiego jak sie-
bie samego. W ten sposób radość każdego stanie się tak wielka,

jak wielka będzie radość wszystkich” (św. Tomasz z Akwinu)

Czymże jest życie choćby najdłuższe w porównaniu do wiecz-
ności? Kroplą wody w morzu. Jeżeli człowiek tyle zabiegów czy-
ni, aby żyć dłużej, ile ich czynić powinien, aby żyć wiecznie. W

wieczności Bożej istnieje tylko jedno – trwanie; tu na ziemi ist-
nieje tylko jedno – przemijanie. Życie doczesne zostało nam

dane po to, aby osiągnąć życie wieczne” (św. Pio z Pietrelciny)

Chrześcijanin, który łączy własną śmierć ze śmiercią Jezusa,
widzi śmierć jako przyjście do Niego i jako wejście do życia

wiecznego (KKK 1020)

INTENCJE  MSZALNE
11.11 – Poniedziałek – wspomnienie Św. Marcina z Tours, biskupa
7.00 – za ś.p. Czesława Więzik
18.00 – za ś.p. Marię i Władysława Zątek
12.11 – Wtorek – wspomnienie Św. Jozafata, biskupa i męczennika
7.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 – 1. o zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Św. dla Maksymiliana z 
okazji urodzin
             2. za ś.p. Jana i Emilię Mucha
13.11 – Środa – wspomnienie Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka 
i Krystyna
7.00 – za ś.p. ks. Kazimierza Malagę
18.00 – za ś.p. Rudolfa Gazurek z rodzicami
14.11 – Czwartek
7.00 – za ś.p. Edwarda Kliś w rocznicę śmierci
18.00 – o zdrowie i Boże błog. dla Łucji Urban w 65 rocznicę urodzin
15.11 – Piątek
7.00 – za ś.p. Marię Marszałek
18.00 – 1. za ś.p. Krystynę Wątroba
             2. za ś.p. Feliksa Droździk
16.11 – Sobota 
7.00 – za ś.p. Cecylię Warzecha
18.00 – za ś.p. Kazimierza Piela w 2 rocznicę śmierci
17.11 – XXXIII Niedziela Zwykła
8.00 –  za ś.p. Stanisława Kliś
9.15 –  za ś.p. Małgorzatę Stanek
10.45 – 1. w intencji parafian i chrzty
             2. za ś.p. Czesława Jura w 10 rocznicę śmierci
18.00 – o zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Św. dla Jakuba z okazji 18 
urodzin
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„Każdy człowiek nosi w sobie tęsknotę za życiem wiecznym i
pragnie ją urzeczywistnić. Przyznają to nawet ludzie

niegodziwi, choć mylą się co do sposobu osiągnięcia tego celu.
Łudzą się, że szczęśliwą wieczność zdobędą bez wyrzeczenia

się ohydy grzechów" (św. Bonawentura)
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Konto parafialne: Bank PEKAO S.A. Oddział w Bielsku – Białej, 
ul. Dmowskiego 16; nr konta: 05124041421111000048242608.

Wpłacając na konto Parafii dopisujemy: "Na cele kultu religijnego".


