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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
2 Mch 7, 1-2. 9-14; 2 Tes 2, 16 - 3,5; Łk 20, 27-38

Do Jezusa przyszli niektórzy z saduceuszów, którzy twierdzą,
że nie ma zmartwychwstania, i zapytali Go: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam napisał: «Jeśli ktoś żonaty umrze bezdzietnie, to
jego brat niech poślubi wdowę i da potomstwo swemu bratu». Otóż było siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł bezdzietnie. Potem drugi i trzeci ożenił się z wdową. I podobnie
następni, aż do siódmego. Lecz nie pozostawili po sobie potomstwa i pomarli. Po nich umarła i ta kobieta. Gdy nastąpi
zmartwychwstanie, którego z nich będzie żoną? Siedmiu bowiem miało ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego
świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy zostają
uznani za godnych osiągnięcia wieczności i powstania z martwych, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. Gdyż już
nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom i jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. O tym zaś, że umarli
zmartwychwstają, zaznaczył także Mojżesz w opowiadaniu
o krzewie. Nazywa tam Pana «Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Przecież Bóg nie jest Bogiem umarłych,
ale żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

Bóg żywych
Zacieśnianie perspektywy życia prowadzi do wyszukiwania
sztucznych problemów. Mogą być one próbą podważania autorytetu Jezusa. Jezus zachowuje spokój. Jest pewien swoich
racji. Wykorzystuje tę sytuację, aby udzielić nam życiowej lekcji.
Mówi dziś, abyśmy patrzyli na życie, zarówno swoje, jak i tych,
którzy już odeszli, w perspektywie pewności zmartwychwstania,
nadziei życia równego aniołom. To mobilizuje do walki, aby nie
poddawać się żadnemu panowaniu oprócz Jezusowego. Jezus
zaprasza do przeżywania życia w zadziwieniu z nieosiągalnej
naszymi siłami godności dziecka Bożego. Pomaga odkrywać, że
Bóg jest Bogiem życia i nie chce śmierci grzesznika. Potrafi ożywić to, co wydaje się już nieodwracalnie martwe.
W Tobie, Panie, jest źródło mojego obecnego życia,
a w Twoim zmartwychwstaniu nadzieja na życie wieczne.
Niech ta nadzieja przeniknie moje myślenie i ukierunkowuje wybory mojego serca.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Ml 3, 19-20a; 2 Tes 3, 7-12; Łk 21, 5-19

Kiedy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: „Nastaną dni,
kiedy z tego wszystkiego, czemu się przyglądacie, nie pozostanie kamień na kamieniu. Wszystko legnie w gruzach”. Zapytali Go: „Nauczycielu, kiedy to się stanie i jaki będzie znak, że
to wszystko już nadchodzi?”. On zaś odpowiedział: „Uważajcie,
abyście nie zostali wprowadzeni w błąd! Pojawi się bowiem
wielu takich, którzy w moje imię będą mówić: «Ja jestem».
oraz: «Nadchodzi czas». Nie idźcie za nimi! A kiedy usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie trwóżcie się. To bowiem musi
się najpierw wydarzyć, ale jeszcze nie zaraz będzie koniec”.
I mówił do nich: „Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą też wielkie trzęsienia ziemi,

a w różnych miejscach klęski głodu i zarazy. Pojawią się straszne zjawiska i znaki wielkie na niebie. Ale zanim to wszystko
się stanie, wystąpią przeciwko wam i będą was prześladować,
wydając synagogom i wtrącając do więzień. Ze względu na
moje imię poprowadzą was przed królów i namiestników. Będzie to dla was okazja do dawania świadectwa. Weźcie to sobie do serca, by nie przygotowywać wcześniej swojej obrony.
Ja wam dam wymowę i mądrość, której nie będzie mógł się
oprzeć ani przeciwstawić żaden wasz przeciwnik. Będą was
wydawać nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele. A niektórych z was zabiją. Będziecie znienawidzeni przez wszystkich
z powodu mojego imienia. Ale nie zginie nawet włos z waszej
głowy. Dzięki swej wytrwałości zyskacie wasze życie”.

Droga ucznia Jezusa
Tylko droga wyznaczona przez Jezusa wiedzie człowieka ku
prawdziwej, spełnionej przyszłości. To jednak droga niezrozumienia i prześladowań. Uczniów czeka los Mistrza. Nie jest to droga
samotna, to droga Jezusa i Kościoła. W pełnym przylgnięciu do
Jezusa żywa wiara nie ma nic wspólnego z naiwnością. Liczne
prywatne wizje przypisują sobie znajomość końca świata. Zwodzą kłamliwymi obietnicami, rzekomymi objawieniami, fałszywymi interpretacjami słowa Bożego. Łatwo zatracić wiarę i roze-

znanie wśród mnóstwa sekt, ludobójczych ideologii, fałszywego
mistycyzmu. Zamiast wiary, osobistej więzi z Bogiem człowiek
staje się przywiązany do swoich wyobrażeń Boga. Tymczasem
Jezus pozostawił siebie i swoje Słowo w Kościele. Dał nam Ducha
Świętego, który gwarantuje Kościołowi wierność prawdzie.
Duchu Święty, prowadź mnie drogą Jezusową. Bądź Duchem Prawdy w chwilach zwątpień i pokus świata. Umacniaj mnie, abym całym sobą mógł przylgnąć do Jezusa.
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XI DZIEŃ SOLIDARNOŚCIZ KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM
10 listopada 2019 r.
SUDAN POŁUDNIOWY
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie,
uznane przez Stolicę Apostolską i Konferencje Episkopatu Polski, jest wspierane przez blisko 700.000 darczyńców z 18 krajów
świata. Organizacja ta już po raz jedenasty zaprasza wszystkich
wiernych w Polsce do włączenia się w obchody Dnia Solidarności
z Kościołem Prześladowanym – w tym roku z najmłodszym państwem na świecie czyli Sudanem Południowym.
Sudan do 9 lipca 2011 roku stanowił jedno państwo. Był
to największy kraj znajdujący się na kontynencie afrykańskim
(ośmiokrotnie większy od Polski). Sudan jako jedno państwo
był krajem wewnętrznie podzielonym nie tylko na tle polityczno-gospodarczym, ale również religijnym. Dzielił się on
na Sudan północny, głównie islamski, narzucający wszystkim mieszkańcom prawo szariatu, oraz Sudan południowy
zamieszkany przez chrześcijan i animistów (plemię Ngok

i Dinka). Te dwie grupy stanowiły mniejszość, dlatego ich sytuacja była ekstremalnie trudna. Wiele ataków na chrześcijan
posiadało znamiona dżihadu, świętej wojny muzułmanów
z niewiernymi. Rząd niepodzielonego Sudanu, na czele z prezydentem al-Bashirem, nie widział miejsca dla innowierców
w swojej ojczyźnie. Innowiercą jest każdy, kto nie jest wyznawcą islamu. Na skutek takiego postępowania wobec chrześcijan często zdarzały się ataki na kościoły, które były podpalane
i niszczone. Sudańczycy, którzy przyjęli chrzest, doświadczali
zastraszenia, a także byli zamykani w więzieniach, zdarzały się
również porwania chrześcijan, zabójstwa, nawet przez ukrzyżowanie. Wobec powyższych zdarzeń rząd Sudanu niestety
nie podejmował działań zapewniających bezpieczeństwo,
bardzo często kończył swoje działanie tylko na słownych deklaracjach pomocy.
Obecnie Republika Sudanu Południowego cieszy się wolnością religijną. Około 77 proc. z 12 milionów mieszkańców
wyznaje wiarę chrześcijańską. Jednakże chrześcijanie mieszkający tam nie mają łatwej sytuacji ani politycznej, ani gospodarczej. Według najnowszego raportu ONZ 61 proc. populacji
tego kraju, tj. 7 mln ludzi, głoduje. Kolejnym dramatem jest
śmiertelność noworodków (na 1000 dzieci umiera 40). Duży
procent dzieci nie dożywa 5 roku życia. Niepokojący jest również wysoki wskaźnik analfabetyzmu – 70 proc. dzieci nie jest
objętych edukacją. Jednak pomimo kryzysu humanitarnego
nie porzucają Kościoła ani Chrystusa. Każdego dnia swoją postawą dają oni dla nas świadectwo wierności Temu, w którego
imię przyjęli chrzest święty. Ich postawa może w nas budzić
gorliwość wiary i radykalizm ewangeliczny. To oni ukazują nam, że żywa wiara jest jedyną nadzieją na zgodę, pokój
i wzajemny szacunek. My, katolicy, żyjący w Europie środkowej, pomimo dzielących nas kilometrów możemy im pomóc.
Przede wszystkim odporni, pomimo że można bardzo łatwo
dostrzec psychiczną traumę, jakiej doświadczają z powodu
wojny. Często udajemy się do obozu dla uchodźców, aby
udzielić sakramentu namaszczenia chorych. Pamiętam, jak
pewnego dnia udzielałem go 9-letniej dziewczynce. Leżała na
zużytym i brudnym kocu. Jej stan zdrowia był fatalny. Patrzyła
na mnie cały czas, kiedy modliłem się nad nią wraz z rodziną
i katechetami świeckimi. Miałem nadzieję, że Bóg zabierze ją
do siebie tak szybko, jak to tylko jest możliwe. Tydzień później dziewczynka była zdrowa. To był cud. Wiara tych ludzi jest
w stanie wstrząsnąć Niebem”.

Podobne relacje otrzymaliśmy w 2010 roku od jednej z polskich sióstr, która wraz z kilkoma innymi siostrami posługiwała
w obozach wokół Chartumu. Wtedy widzieliśmy, jak z narażeniem życia siostry, najczęściej pod osłoną nocy, udawały się
do domów, aby dyskretnie zostawiać kilogram cukru czy mąki.
System szpiegów był tak rozbudowany, że każdy nasz ruch był
pilnie obserwowany, a za udzielanie pomocy groziły poważne konsekwencje. To od sióstr dowiedzieliśmy się o ogromie
cierpień tych ludzi. Obozy miały swoje fazy, te wcześniejsze,
gdzie były domy z wypalonej przez nich cegły, i najnowsze,
gdzie ludzie mieszkali w namiotach z gałęzi i pociętych worków. To, co było najgorsze i trudne do zrozumienia, to fakt,
jak bardzo władze prześladowały tych biednych ludzi. Często
pod pozorem porządku lub bez podania przyczyny ładowano
ich na ciężarówki i wywożono na pustynię. Zanim znaleziono
wodę i zorganizowano na nowo życie, wielu z nich umierało!
Taki był główny cel tego przewożenia ludzi! Nam, którzy marnujemy tak dużo żywności, trudno zrozumieć, że tam często
kilogram mąki czy cukru decyduje o życiu! Podobnie ma się
sytuacja, jeśli chodzi o pomoc medyczną. „Dzieci dużo biegają
i łatwo się kaleczą. Niestety, brak higieny zamienia niewielkie skaleczenie w poważną ranę. Raz w tygodniu pomagam
dzieciom ulicy przez leczenie ich ran, które wymagają pobytu

w szpitalu. Niestety, opieka lekarska nie zawsze jest dostępna”
– wyjaśnia ojciec Federico. „Oferujemy tym ludziom otwartą,
pokojową i pozbawioną przemocy przestrzeń, w której mogą
znaleźć nieco bezpieczeństwa w tym skomplikowanym życiu.
Największym ich dramatem jest brak nadziei na szczęśliwą
przyszłość. Niestety, na razie nie ma perspektyw na całkowitą zmianę ich losu, chociaż sytuacja stopniowo poprawia się.
Nowe pokolenie nie chce wyjeżdżać za granicę. Jednak ci
młodzi ludzie są biedni do tego stopnia, że nie mogą nawet
podzielić losu uchodźcy. Pewnego dnia ktoś zapytał mnie: ‘Ojcze, dlaczego Bóg pozwolił na to, abym urodził się w Sudanie
Południowym?’. Na to pytanie nie byłem w stanie odpowiedzieć”.
To są dylematy naszych misjonarzy, którzy muszą szukać
odpowiedzi na takie pytania niewinnych dzieci czy matek!
Według najnowszych danych 61 proc. ludności Sudanu
Południowego, to jest 7 milionów ludzi, głoduje! Również od
nas zależy, jak często tamtejsze siostry i księża będą musieli
odpowiadać na takie pytania, dlaczego Bóg pozwolił, abym
urodził się w Sudanie!
ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło
Dyrektor Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia
Pomoc Kościołowi w Potrzebie

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W niedzielę, 10 listopada, obchodzimy XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Swoimi modlitwami i ofiarami składanymi do puszek wspieramy w tym roku chrześcijan
w Sudanie Południowym.
2. W niedzielę, 10 listopada po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie Kręgu Biblijnego – serdecznie zapraszamy.
3. W poniedziałek, 11 listopada, 101. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, narodowe Święto Niepodległości.
Polecamy Bożej Opatrzności losy naszej Ojczyzny i rodaków
na całym świecie. Msze św. o godz. 9.00 w intencji Ojczyzny
oraz o 18.00.
4. W piątek, 15 listopada, po Mszy św. o godz. 18.00 w salce odbędzie się katecheza dla rodziców i chrzestnych. W katechezie tej powinni uczestniczyć również chrzestni, którzy
będą pełnili tę zaszczytną funkcję w innej parafii, po katechezie otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział.
5. W sobotę, 16 listopada, Msza św. o godz. 18.00 za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, możemy składać karteczki
z intencjami.
6. W trzecią niedzielę miesiąca, 17 listopada – ofiary składane
na tacę przeznaczone są na prace przy kościele.
7. W niedzielę, 17 listopada, obchodzimy III Światowy Dzień
Ubogich. Papież Franciszek ofiarował Kościołowi ten dzień,
aby „wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie stawały się
coraz wyraźniejszym i konkretnym znakiem miłości Chrystusa
do tych ostatnich i najbardziej potrzebujących.
8. W czwartek, 21 listopada, po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie Akcji Katolickiej. Zapraszamy osoby, które chcą włączyć
się w życie duszpasterskie naszej parafii.
9. W piątek, 22 listopada, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy
modlić się za wstawiennictwem św. Rity z Cascia, orędowniczki spraw najtrudniejszych. W czasie Mszy św. zostaną poświę-

cone róże, możemy składać karteczki z prośbami i podziękowaniami.
10. W niedzielę, 24listopada, będziemy gościć w naszej parafii kleryka z naszego seminarium duchownego, który pomoże
w przeprowadzeniu „Niedzieli Powołaniowej”. Niedziela Powołaniowa jest okazją do wspólnej modlitwy o nowe powołania
do życia kapłańskiego. Ofiary składane na tacę przeznaczone
będą na Seminarium. Po Mszy św. o godz. 10.30 spotkanie dla
młodzieży.
11. Niedziela, 24 listopada, to ostatnia niedziela roku liturgicznego, uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego
wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół
obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie
miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. Podczas Mszy Świętych odnawiamy akt przyjęcia Chrystusa jako Pana naszych
serc.
12. Uroczystość Chrystusa Króla jest świętem Akcji Katolickiej. Organizacja ta, powołana przez papieża Piusa XI w roku
1928, zrzesza osoby pragnące promować i wprowadzać
w życie społeczne nauczanie Kościoła w ścisłej współpracy
z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest
oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane
z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani.
Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna, prowadzona tak
wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, a jej
zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także
kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome
uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i reali-

i Krystyn (zm. 1003), pustelnicy, benedyktyni, pierwsi polscy
męczennicy;
• W poniedziałek, 18 listopada, bł. Karolina Kózkówna (18981914), dziewica, męczennica w obronie czystości, patronka
Ruchu Czystych Serc;
• W środę, 20 listopada, św. Rafał Kalinowski (1835-1907), polski karmelita, niestrudzony spowiednik;
• W czwartek, 21 listopada, Najświętsza Maryja Panna w Jej
tajemnicy ofiarowania się Panu Bogu;
• W piątek, 22 listopada, św. Cecylia (III w.), męczennica z czasów pierwszych prześladowań chrześcijan, patronka muzyki
i śpiewu.

zacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• W poniedziałek, 11 listopada, św. Marcin z Tours (316-397),
rzymski legionista, ojciec życia zakonnego we Francji, biskup;
• We wtorek, 12 listopada, św. Jozafat (1580-1623), biskup
połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność unii
z Rzymem;
• W środę, 13 listopada, święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak

5 INTENCJE MSZALNE
XXXIII Niedziela Zwykła 17.11.
9.00. 1) † Zofię, Stefana Gruszczyńskich; Waleriana, Stefanię
			 Wcisło; Andrzeja Musialika
		 2) † Elżbietę Schabowską, gregorianka 17
10.30.		 Chrzty: Nikodem Koszmida
12.00. † Jacka Szostak
18.00. † Stanisława Kutrybę w rocznicę śmierci
Poniedziałek 18.11. Bł. Karoliny Kózkówny
17.00. † Elżbietę Schabowską, gregorianka 18
18.00. † Wiesławę, Czesława Swoboda; Zdzisława, Kazimierza
			 Czech; Józefa, Emilię, Marię Romanowskich
Wtorek 19.11.
7.00. † Elżbietę Schabowską, gregorianka 19
18.00. † Teresę, Stanisława Głowackich
Środa 20.11. Św. Rafała Kalinowskiego
17.00. † Wiktora Wdowiak i zmarłych z rodziny Cierpiców
			 i Wdowiaków
18.00. † Elżbietę Schabowską, gregorianka 20
Czwartek 21.11. Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
17.00. † Jadwigę Nobis, od uczestników pogrzebu
18.00. 1) † Elżbietę Schabowską, gregorianka 21
		 2) O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla
			 Jerzego, od żony
Piątek 22.11. Św. Cecylii
17.00. † Elżbietę Schabowską, gregorianka 22
18.00.		 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
			 Teresy z okazji urodzin
Sobota 23.11.
7.00. † Elżbietę Schabowską, gregorianka 23
18.00. 1) † Stanisławę, Piotra Depak
		 2) † Romana Korbę
XXXIV Niedziela Zwykła 24.11. Uroczystość Chrystusa
Króla
9.00. † Elżbietę Schabowską, gregorianka 24
10.30. † Janusza Perzanowskiego w 22. r. śmierci
12.00.		 Roczki: Nikodem Gawron
18.00. † Zdzisława Cichy w 7. r. śmierci

XXXII Niedziela Zwykła 10.11.
9.00. † Alfreda Hrapka w 11 r. śmierci, od żony i dzieci
			 z rodzinami; Alicję Klapa w 2. r. śmierci; od siostry
			 z rodziną
10.30. 1) † Stanisławę, Marcina, Tadeusza Mamełko
		 2) † Elżbietę Schabowską, gregorianka 10
12.00. † Adriana Janusa zmarłych z rodziny Janusów
18.00. † Genowefę, Kazimierza, Helenę, Bolesława
			 Duchnowskich; Martę, Zenona Zalewskich
Poniedziałek 11.11. Św. Marcina
9.00. 1) W intencji Ojczyzny
		 2) † Elżbietę Schabowską, gregorianka 11
18.00. † Zmarłych współmałżonków i rodziców z obu stron
Wtorek 12.11. Św. Jozafata
7.00. † Elżbietę Schabowską, gregorianka 12
18.00. † Irenę Seweryś
Środa 13.11. Świętych Benedykta, Jana, Mateusza,
Izaaka, Krystyna, pierwszych męczenników Polski
17.00. † Przemysława Dudę, od Marka, Danuty, Łukasza
			 i rodziny Karaszkiewiczów
18.00. † Elżbietę Schabowską, gregorianka 13
Czwartek 14.11.
17.00. † Jadwigę Nobis, od syna i córki
18.00. † Elżbietę Schabowską, gregorianka 14
Piątek 15.11.
17.00. † Henryka Mstowskiego, od uczestników pogrzebu
18.00. † Elżbietę Schabowską, gregorianka 15
Sobota 16.11.
7.00. 1) † Mariannę, Jana Podsiadło; Stanisławę, Antoniego
			 Bogackich
		 2) † Elżbietę Schabowską, gregorianka 16
18.00. 1) Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, oraz
			 w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie
			 i zakonne, od Żywego Różańca
		 2) Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św.
			 Jana Pawła II, za pracowników przychodni Duo
			 Medic o dary Ducha Świętego dla nich, a także za
			 wszystkich pacjentów oraz o życie wieczne dla
			 zmarłych pacjentów
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