
 

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 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  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

krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie

jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».
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I czytanie – 2 Mch 7, 1-2. 9-14

Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie
Psalm - Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8 i 15 (R.: por. 15b)

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga
II czytanie – 2 Tes 2, 16 – 3, 5

Trwać w dobrych czynach i szerzyć Ewangelię
Ewangelia – Łk 20, 27-38

Uduchowione życie zmartwychwstałych

• Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza •



Ogłoszenia duszpasterskie
Trzydziesta Druga Niedziela zwykła – 10.11.2019 r.

• Dzisiaj po Mszach Świetych o godzinie 900 i 1100  zapraszamy wszystkich Parafian
do  Domu  Katolickiego  na  Montaż  muzyczno-liryczny  „Wspominki”  poświęcony
tym którzy odeszli.

• Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg
zapłać za złożone ofiary.  Pragnę poinformować, że został zakończony pierwszy
etap remontu naszych organów, który wyniósł 133 330,00 zł z czego 100 000,00 zł
to dotacja z Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego,  a 33 330,00 zł  to
wkład własny parafii. 

• Dzisiaj  nabożeństwo z modlitwą wypominkową za zmarłych po Mszy świętej  o
godzinie 1500. W tygodniu nabożeństwo za zmarłych po Mszy świętej wieczornej.
We  czwartek  z  racji  wystawienia  Najświętszego  Sakramentu  wypominki  przed
rozpoczęciem Mszy świętej, na zakończenie adoracji. 

• Jutro  kolejna  rocznica  odzyskania  niepodległości.  Dziękujemy  Panu  Bogu  za
odzyskaną  niepodległość.  Modlimy  się  o  błogosławieństwo  Boże  dla  Polski  i
Polaków. Polecamy Bogu tych wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyzną. O godz.
900 będzie  odprawiona  uroczysta  Msza  święta.  Po niej  przemarsz  pod pomnik,
gdzie będzie dalsza część uroczystości. 

• We  czwartek  od  godz.  1630 wystawienie  Najświętszego  Sakramentu  
i adoracja w ciszy do nabożeństwa. 

• W piątek po wieczornej Mszy świętej spotkanie Akcji Katolickiej. 
• Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Proszę, aby kościół posprzątały w sobotę i w

poniedziałek rodziny mieszkające przy ulicy Maczka blok nr 4 mieszkania od 11 do
20. 

• Wójt Gminy Żurawicy informuje - od 4 listopada br. na terenie gminy działa klub
seniora.  Klub  działa  w  Żurawicy  przy  ul.  Armii  Krajowej  95.  Osoby  chętne  do
udziału  w  zajęciach  klubu  prosimy  o  kontakt  z  Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy
Społecznej w Żurawicy, ul. Marcina Króla 3, tel. 16 6713 233.

• Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Żurawicy  prowadzi  nabór  do  projektu
„Podkarpacki  E-Senior”.  Celem  projektu  jest  nabycie  i  utrwalenie  kompetencji
cyfrowych dla osób w wieku 65+. Udział  w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Wszelkich informacje udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurawicy ul.
Marcina Króla 3 tel. 16 6713 233.

• Od 7 listopada br. ruszyła akcja społeczna "wymiana Ciepła" odzież, koce, pościel
można zostawić na stadionie Żurawianki w Żurawicy.

• Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  posiada  do  wypożyczenia  sprzęt
rehabilitacyjny (rowerki trójkołowe, wózki inwalidzkie, balkoniki, kule ortopedyczne)
osoby zainteresowane prosimy o kontakt z tut. Ośrodkiem. Żurawica ul. Marcina
Króla 3, tel. 16 6713 233. 

• Spotkanie kandydatów na ministrantów w piątek po wieczornej Mszy Świętej.



Kino chrześcijanina
Dzisiejszy  człowiek  bardzo  dużo  czasu  spędza  przed  telewizorem  czy

komputerem.  Dlatego  pragniemy  przedstawić  kilka  propozycji  filmowych,  które  warto
obejrzeć a jednocześnie będą rozwijać naszą wiarę i przybliżać nas do Pana Boga. Oto
niektóre z nich:

1. Młody Mesjasz

2. Cud w cokeville

3. Jestem Gabriel

4. Cristiada

5. Nasz Dom

6. Bóg nie umarł

7. Sprawa Chrystusa

8. Największy z Cudów

9. Chata

10. Młody Mesjasz

11. Karol który został papieżem

12.  Bernadetta - cud w Lourdes

13. Marcelino chleb i wino

14. Miłość i miłosierdzie

15. Tam gdzie mieszka Bóg

16. Wiara czyni cuda

17. Pasja

18. Odzyskać wiarę

19. Noe wybrany przez Boga

W tym tygodniu obchodzimy:

• Poniedziałek – 11 Listopada  - Wsp. św. Marcina z Tours biskupa
• Wtorek  – 12 Listopada  - Wsp. św. Jozafata biskupa i męczennika
• Środa – 13 Listopada  - Wsp. świętych Benedykta, Jan, Mateusza, Izaaka i Krystyna, 

pierwszych męczenników Polskich
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Strona internetowa parafii: www.zurawica.przemyska.pl

Ksiądz Dziekan Marian Hofman – 16 672 38 10
Ksiądz Daniel Drążek – 667 294 479
Ksiądz Mateusz Nowak – 669 090 253
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