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  Komentarz do Ewangelii…  

W czasach Jezusa zmartwychwstanie umarłych było już prawdą wiary całego judaizmu, odrzucała ją 

jedynie sekta saduceuszów. Ewangelia dzisiejsza (Łk 20, 27-38) przytacza dziwne pytanie, jakie 

postawili Jezusowi, aby wydrwić wiarę w zmartwychwstanie. Mówią o kobiecie, która pozostała 

wdową po siedmiu braciach: „Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną?” (tamże 33). 

Pytanie dało Panu sposobność wyjaśnienia — przeciw ich prostackiej mentalności — że życie 

zmartwychwstałych będzie całkiem odmienne od życia na ziemi. Oni „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” (tamże 35-36). Zmartwychwstali powrócą do swojego ciała, lecz 

ono zostanie uwielbione i nie będzie już podlegało prawom fizycznym. Jako nieśmiertelni nie będą 

potrzebowali już małżeństwa, aby zapewnić zachowanie rodzaju ludzkiego. Życie ich będzie podobne 

do życia aniołów i jak aniołowie staną się „dziećmi Bożymi”. Łaska przybrania, jaką otrzymali 

w zarodku na chrzcie, osiągnie swój pełny rozwój ogarniając całego człowieka, a zatem również 

i ciało, które zostanie przemienione. „Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem — mówi św. 

Paweł — zasiewa się zniszczalne — powstaje zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne — powstaje 

chwalebne; sieje się słabe — powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe — powstaje ciało 

duchowe” (1 Kor 15, 42-44), Jezus kończy swoją rozmowę z saduceuszami przypominając 

objawienie się Boga Mojżeszowi w krzaku ognistym, w którym dał się poznać jako „Jahwe”, czyli 

jako „Ten, który jest”, jako Bóg życia (Wj 3, 2-6). On — kończy Jezus — „nie jest Bogiem umarłych, 

lecz żywych; wszyscy bowiem dla niego żyją” (Łk 20, 38). Również ci, którzy dla nas już umarli, dla 

Niego żyją i kiedyś wszyscy zmartwychwstaną. Jezus sam powiedział o sobie: „Ja jestem 

zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11, 25). On, 

sprawca życia wiecznego dla tych, którzy wierzą w Niego, jest również sprawcą ich 

zmartwychwstania. W Chrystusie zmartwychwstałym cały człowiek został zbawiony, dlatego również 

materia jest po zmartwychwstaniu uwielbiona. Liturgia, ukazując wiernym pocieszającą prawdę 

o wiecznym zmartwychwstaniu, wzywa ich, aby żyli z sercem zwróconym ku czekającej ich chwale, 

aby czyniąc dobrze dostąpili w dzień ostatni zmartwychwstania do życia, a nie potępienia (J 5, 29). 

Myśl św. Jana Pawła II: 

,, Nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przez Parafię do Raju 
(Tygodnik Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Górkach) 

Nr 359/11/2019                                   XXXII Niedziela Zwykła                              10.11.2019 

 

Ewangelia na dziś… 

 

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 weźmie wdowę i niech wzbudzi 

potomstwo swemu bratu". Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł 
bezdzietnie. Wziął 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 są 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 krzaku, gdy Pana nazywa "Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba". 

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”. (Łk 20,27-38) 
 



INTENCJE MSZALNE OD 11 DO 17 LISTOPADA W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ 

FATIMSKIEJ W GÓRKACH 

PONIEDZIAŁEK. 11.11.2019 

8.00  Śp. Romana, Zofię, Mieczysława, Janinę, Mariana, Halinę Wichowicz.  
10.00  Dziękczynno - błagalna w 18 r. urodzin Natalii Magdaleny Konopackiej z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę MBF.  
10.00  Śp. Teresę Długowolską int. od córek.    
17.00  Śp. Czesława, Ewę, Wojciecha Grzeszczak.    
17.00  Śp. Edwarda Ożarka w 7 r. śmierci, Edwarda Ragusa.  
18.00  Śp. Jadwigę i Romana Sztylko (greg. 9).  

WTOREK. 12.11.2019 

  8.00  Śp. Jana i Mariannę Gora.  
17.00  Śp. Romana, Zofię, Mieczysława, Janinę, Mariana, Halinę Wichowicz.  
17.00  Śp. Ksawerę Kowalską int. od uczestników pogrzebu.     
17.45  Z prośbą do MBF o uzdrowienie słuchu Amelki i zdrowie dla Antosia.     
17.45  Śp. Jadwigę i Romana Sztylko (greg. 10).  
17.45  Sp. Mariana Gadosia.   

ŚRODA. 13.11.2019 

17.00  Śp. Krzysztofa Banaszka w 30 dniu po śmierci int. od uczestników pogrzebu.  
17.00  Śp. Ignacego Prekiel w 29 r. śmierci, Wandę, Eugeniusza Czudaj oraz Franciszka Krzyśpiaka.   
17.00  Śp. Romana, Zofię, Mieczysława, Janinę, Mariana, Halinę Wichowicz.  
17.45  Śp. Jadwigę i Romana Sztylko (greg. 11).   
17.45  Śp. Stanisława Koniecznego w 28 r. śmierci, Janinę, Józefa, Tadeusza i zmarłych z rodziny Lenickich.  
17.45  Śp. Helenę w 10 r. śmierci, Andrzeja w 21 r. śmierci, Antoninę i Eugeniusza.  

CZWARTEK. 14.11.2019 

17.00  Śp. Mariannę Kurach oraz zmarłe członkinie z kółka żywego różańca Marii Cicheckiej.  
17.00  Śp. Józefa i Leokadię Rumaków.  
17.00  Śp. Romana, Zofię, Mieczysława, Janinę, Mariana, Halinę Wichowicz. 
17.45  Śp. Jadwigę i Romana Sztylko (greg. 12).  
17.45  Śp. Stanisława Kozłowskiego.   

PIĄTEK. 15.11.2019 

17.00  O Boże błogosławieństwo dla Zofii Zięcina w 1 r. urodzin  oraz w 30 r. urodzin Kamila przez wst. MBF.  
17.00  Śp. Teresę Długowolską.  
17.00  Śp. Romana, Zofię, Mieczysława, Janinę, Mariana, Halinę Wichowicz.  
17.45  Śp. Jadwigę i Romana Sztylko (greg. 13).  
17.45  Śp. Stanisława w 3 r. śmierci, Mariannę, Józefa, Mariannę, Feliksa, Janusza i zmarłych z rodziny Matrybów 
i Rusaków.  

SOBOTA. 16.11.2019 

17.00  Dziękczynna w 15 r. ślubu Agnieszki i Ireneusza Fiołek z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 
potrzebne łaski przez wst. MBF.  
17.00  Śp. Zofię Anisiewicz int. od uczestników pogrzebu.   
17.00  Śp. Romana, Zofię, Mieczysława, Janinę, Mariana, Halinę Wichowicz.  
17.45  Śp. Jadwigę i Romana Sztylko (greg. 14).   
17.45  Śp. Aleksandrę, Stanisława Pyzów w 8 r. śmierci oraz Wandę i Stanisława Banaszek.    

NIEDZIELA. 17.11.2019 

8.00  Śp. Władysława w 3 r. śmierci, zmarłych z rodziny Jażynów, Głaszczków i Niezgodów.    
8.00  Śp. Stanisława Talar w 27 r. śmierci oraz Janinę.       
8.00  Śp. Romana, Zofię, Mieczysława, Janinę, Mariana, Halinę Wichowicz.  
10.00  Śp. Feliksę, Annę, Stanisława, Feliksa Pałysków, Franciszka, Zofię, Stefanię Anisiewiczów.    
10.00  Śp. Henryka Błachnio w 15 r. śmierci, Mariannę Błachnio, Beatę Wolską i Gabriela Błachnio.  
10.00  Śp. Agnieszkę, Adama, Stanisława, Genowefę, Kazimierza z rodziny Samulów.   
12.00  Dziękczynna w 50 r. ślubu Teresy i Józefa Biernackich oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny przez wst. 
MBF.  
12.00  Dziękczynno - błagalna w 60 r. urodzin Marii Niuk z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę przez 
wst. MBF int. od rodziny.  
12.00  Śp. Zbigniewa, Waldemara, Elżbietę, Stanisława, Helenę, Dariusza i Eryka Dobosz, Bronisława, 
Franciszkę, Edwarda, Jadwigę, Henryka z rodziny Boratyńskich.  
12.00  Śp. Henryka Rybickiego int. od uczestników pogrzebu.   
18.00  Śp. Jadwigę i Romana Sztylko (greg. 15).   
18.00  Śp. Mariana Anisimowicza i Konstantego Anisimowicza.   
18.00  Śp. Grzegorza Pyzę. 

 
 

Ogłoszenia duszpasterskie  

32 Niedziela Zwykła - 10.11.2019r. 
 

1. Jutro święto narodowe, 101 rocznica odzyskania niepodległości. Dziękujemy Bogu 

za dar wolności, za tych, którzy oddali życie za wolność Polski oraz tych, którzy 

kształtują jej współczesność.   

2. W naszym kościele różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach odmawiany 

jest przez miesiąc listopad w dni powszednie o godz. 16.30, a w niedziele o 11.30 i tak: 

Z Górek, w poniedziałek i czwartek.  

Z Izdebnika, Żebraka, Rębkowa Parcel, Księży i Braci zakonnych we wtorek.  

Z Rudy Talubskiej w środę i sobotę.  

Z Feliksina, Taluby, Czyszkówka, Sulbin i innych miejscowości w piątek.  

Za wszystkich zmarłych w niedzielę.  

3. Zmiana tajemnic różańcowych dla członkiń róż dziś po Mszy św. o godz. 12.00.  

4. Dziś po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na potrzeby prześladowanych wspólnot 

Kościoła.   

5. Dzieci z klasy III przygotowujące się do I Komunii i spowiedzi świętej proszone są 

wraz z rodzicami w dniu dzisiejszym na Mszę św. o godz. 10.00. 

6. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie dla 

rodziców i dzieci klas pierwszych przygotowujących się do Pierwszej Komunii świętej. 

Jest to decyzja biskupa naszej diecezji, aby dzieci klas pierwszych przez dwa lata 

przygotowywały się do Pierwszej Komunii świętej.  

7. Informujemy, że strona internetowa naszej parafii została tymczasowo zawieszona. 

Trwają prace nad nową grafiką strony parafialnej, która w najbliższym czasie zostanie 

uruchomiana. Za chwilowe utrudnienia przepraszamy.  

8. 12 listopada od godz. 11 do 13 badanie wzroku pod kątem widzenia i zaćmy, koszt 

badania 5 zł. Więcej informacji znajduje się na ogłoszeniu w gablocie.  

9. W tym tygodniu Kościół czci: w poniedziałek wspomnienie św. Marcina z Tours, 

biskupa; we wtorek św. Jozafata, biskupa i męczennika; w środę świętych Benedykta, 

Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników polskich.  

10. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła. Wszystkich darczyńców, 

projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach. 

11. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar rodzinom z Rudy 

Talubskiej. Na następny tydzień kościół przygotowują: Marzena Szopa, Agnieszka 

Janisiewicz, Hanna Kędziorek, Małgorzata Kisiel, Cecylia Kęder, Justyna Ochnik. 

12. Na rozpoczęty nowy tydzień, wszystkim parafianom i pielgrzymom 

nawiedzającym nasze Sanktuarium składamy serdeczne życzenia: Bożego 

błogosławieństwa, opieki MBF i świętych Patronów.  

 


