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1. Dzisiaj, jak każdego roku w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się
z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się
wolnością religijną, możemy swobodnie okazywać naszą wiarę w Boga
i przywiązanie do Kościoła. Ale nie możemy zapominać, że są na świecie
kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane albo gdzie
wyznawanie jakiejkolwiek religii jest źle odbierane przez sprawujących
władzę. Po każdej Mszy Świętej odbędzie się zbiórka do puszek na ten cel.
2. Dzisiaj Mszą św. o godzinie 16.00 rozpocznie się koleje spotkanie dzieci
przygotowujących się do I komunii Świętej i ich rodziców.
3. Jutro, 11 listopada – nasze Narodowe Święto Niepodległości. Wspominając
czas miniony trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym
pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej
Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu
w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie
pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie
Ojczyzny. Msza Święta za Ojczyznę o godzinie 10.00.
4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00
a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej.
Taca zbierana w tym dniu przeznaczona jest na pokrycie kosztów
renowacji ołtarza M.B.N.P.
5. W przyszłą niedzielę Przedstawiciele Rady Parafialnej przeprowadzą
kolejną zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów renowacji ambony.
6. Różaniec z wypominkami jeszcze dzisiaj o godz. 17.30, a po nim Msza św.
wieczorna w intencji wszystkich wspomnianych tego dnia w wypominkach
–zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Plan wypominek:
10.11 – niedziela – Dolna, Górna, Kopernika, Kościelna, Jaworowa,
Sportowa, Szkolna, Świerkowa, Sudecka i te wypominki na których
nie podano adresu.
7. „I ty możesz zostać św. Mikołajem. Podaruj prezent dzieciom, których
rodziców nie stać na paczkę. On nie mogą ci nic ofiarować w zamian, prócz
uśmiechu”. Od 02 listopada w kościele parafialnym zbieramy do kosza św.
Mikołaja: słodycze, maskotki, zabawki, przybory szkolne.
8. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. Dziękujemy
za ofiarowane kwiaty.
9. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
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
umysł 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 zmartwychwstania. Po
zmartwychwstaniu otrzymamy zupełnie inne, nowe życie. Będzie ono całkowicie wolne
od doczesnych ograniczeń, trosk, ułomności. Miłość odzyska swój pełny, duchowy
kształt i harmonię.

