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Czytania: 2Mch 7,1-14; Ps 17; 2Tes 2,16-3,5; Łk 20,27-38

Tematem  dzisiejszej  liturgii  jest  zmartwychwstanie  umarłych.
W Starym Testamencie  prawda  ta  pozostaje  raczej  w cieniu;  dopiero
w późniejszym czasie występuje jasno — u proroka Daniela (12, 2-3) i
w Księdze Machabejskiej. Dzisiaj pierwsze czytanie (2 Mach 7, 1-2. 9-
14) przytacza właśnie najpiękniejsze słowa wypowiedziane na ten temat
przez siedmiu braci Machabeuszów, gdy szli na męczeństwo. Nie chcieli
ulec przemocy króla pogańskiego prześladującego Żydów i zmuszające-
go ich, pod karą śmierci, do przekroczenia prawa Mojżeszowego. A kie-
dy już ich ciało było wycieńczone cierpieniami, oświadczają z całą pew-
nością, że posiądą je kiedyś wzbudzone do życia wiecznego. „Z nieba te
członki otrzymałem — oświadcza jeden — ale dla Jego praw nimi gar-
dzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam”. A drugi:
„Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i oży-
wi do życia wiecznego”. Nie brak również wspomnienia o powszechnym
zmartwychwstaniu, choć inny będzie los sprawiedliwych, inny zaś bez-
bożnych. „Dla ciebie — powiedział jeden z siedmiu zwracając się do ty-
rana — nie ma wskrzeszenia do życia”. Wiara w zmartwychwstanie i ży-
cie wieczne musiała być bardzo mocna, skoro dawała tym młodzieńcom
żydowskim siłę do poniesienia śmierci w nadziei zmartwychwstania.  

W czasach Jezusa zmartwychwstanie umarłych było już prawdą
wiary całego judaizmu, odrzucała ją jedynie sekta saduceuszów. Ewan-
gelia 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?”. Pytanie dało Panu sposobność wyja-
śnienia — przeciw ich prostackiej mentalności — że życie zmartwych-
wstałych będzie całkiem odmienne od życia na ziemi. Oni „ani się żenić
nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są

Intencje mszalne: 11.11 - 17.11

Poniedziałek, 11 listopad 2019  -    św. Marcina z Tours  
700 śp. Adam Wróbel
1800   O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i o nawrócenie dla Ks. 
Sylwestra 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych
Wtorek,   1  2 listopad   2019 –    św. Jozafata biskupa i męczennika  
700  śp. Jerzy Wiesław Osowski
1800 śp. Walter Dyga (27 r.ś.) i zm. z rodziny
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych
Środa, 13 listopad 2019 – św.   Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna  
700 śp. Bolesław Mikjaniec 
1800 śp. Mirosława (k) Młynarczyk (1r.ś.) i Kazimierz Młynarczyk 
1800  Msza święta zbiorowa za zmarłych
Czwartek  ,   1  4 listopad 2019   
700 O zdrowie i dary Ducha Świętego dla Tomka i Darii
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych
Piątek, 1  5 listopad 2019  
700 Msza święta zbiorowa za zmarłych
1800 Dziękcz. z okazji 23 rocz. urodzin Łukasza z prośbą o Boże błogosł.  
Sobota,     16   listopad 2019  
700 śp. Arkadiusz Gorgol (popogrzebowa)
1800 śp. Stefania (k) (2 r.ś.)
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych
Niedziela,     17 listopad 2019   
800 śp.Czesław Czernicki (16 r.ś.), rodzice z obu stron oraz rodzeństwo z 
rodzin Czernieckich, Wronów, Malickich i Opełowiczów
930 śp. Bronisław Jackiewicz (23r.ś.) i zm. z rodz. Kokoszko i Jackiewicz
1100  śp. Stanisław Witka (20r.ś.) oraz rodzice: Lucyna i Edmund Witka 
1230 śp. Tadeusz Jaworski (33r.ś.) i rodzice z obu stron
1230 śp. Adam Wróbel
1800 śp. Tadeusz Kalinka (15 r.ś.)
1800 śp. Agnieszka, Jan, Antoni, Jadwiga i za zmarłe rodzeństwo z obojga 
stron
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych

Boże, tylko Ty jesteś Panem życia
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równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwsta-
nia”.  Zmartwychwstali  powrócą  do  swojego  ciała,  lecz  ono  zostanie
uwielbione i nie będzie już podlegało prawom fizycznym. Jako nieśmier-
telni nie będą potrzebowali już małżeństwa, aby zapewnić zachowanie
rodzaju ludzkiego. Życie ich będzie podobne do życia aniołów i jak anio-
łowie staną się „dziećmi Bożymi”. Łaska przybrania, jaką otrzymali w za-
rodku na chrzcie, osiągnie swój pełny rozwój ogarniając całego człowie-
ka,  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 cia-
ło zmysłowe — powstaje ciało duchowe” (1 Kor 15, 42-44), Jezus koń-
czy 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 Je-
zus — „nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla nie-
go 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 potę-
pienia (J 5, 29).

   Por. O. Gabriel od św. Marii Magdaleny  

Życie jest większe od wszelkich naszych przemądrzałych spekulacji, od po-
pularności, ideologii i misternie skonstruowanych systemów pojęć. Czasem
wydaje się nam, że żyjemy, a tak naprawdę spętaliśmy życie w sieć nazw.
Cieszy nas ich brzmienie: profesor, prezes, gwiazda, zwycięzca. Niektórzy
tak oderwali się od życia, że dopiero wzmianka w gazecie przekonuje ich, że
zaistnieli. Tymczasem to Bóg jest Bogiem żywych i tylko wracając do Nie-
go, wracamy naprawdę do życia.  

           Oremus 

Por. Niedziela

Ogłoszenia parafialne  

 Wypominki,  czyli  modlitwa  wstawiennicza  w  intencji
zmarłych  -  codziennie  po# ł  godz.  przed  wieczorną  Mszą
s#więtą.  W  kaz)dą  s#rodę  i  niedzielę  s#piewamy  nieszpory  za
zmarłych  a  w  pozostałe  dni  odmawiamy  ro# z)aniec.
Wypełnione kartki wypominkowe moz)na składac#  w zakrystii
kos#cioła lub na tacę.

 Jutro  obchodzimy  Narodowe  Ś/więto  Odzyskania
Niepodległos#ci. Msza s#więta dziękczynna za ojczyznę o godz.
18.00. Zapraszamy do wspo# lnej modlitwy! 

 W rozpoczynającym się tygodniu wspominamy w liturgii: w
poniedziałek – s#w. Marcina z Tours, we wtorek – s#w. Jozafata
w  s#rodę  –  pierwszych  polskich  męczenniko# w:  Benedykta,
Jana,  Mateusza,  Izaaka  i  Krystyna,  w  sobotę  –  Najs#więtszą
Maryję Pannę Ostrobramską – Matkę Miłosierdzia. 

 Dzis#  po Mszy s#więtej o godzinie 11:00 spotkanie formacyjne
dla  dzieci  przygotowujących  się  do  Pierwszej  Komunii
Ś/więtej  oraz  pierwsze  spotkanie  Oazy  Dzieci  Boz)ych  w
salkach na plebanii.

 Przez)ywamy  dzis#  dzien#  solidarnos#ci  z  Kos#ciołem
przes# ladowanym w Śudanie Południowym w Afryce, gdzie po
latach wojny nadal trwa konflikt wewnętrzny i panuje gło# d.
Ofiary  składne  do  puszek  przy  drzwiach  kos#cioła
przeznaczone są na wsparcie dla przes# ladowanych. 

 Za  tydzien#  obchodzimy  III  Ś/wiatowy  Dzien#  Ubogich
ustanowiony przez papiez)a Franciszka.

 W dzisiejszym numerze „Gos#cia Niedzielnego” m.in. ciekawy
wywiad  z  benedyktynem  ojcem  Leone  Knabitem,  a  takz)e
artykuły: o wspo# łczesnych męczennikach oraz o s#w. siostrze
Faustynie i jej zapisach w „Dzienniczku” dotyczących Polski.

 Zapraszamy do naszej kawiarenki parafialnej.
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