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W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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L I T U R G I A  S Ł O W A

od 10.11.2019 do 08.12.2019

Módlmy się
za zmarłych z naszych rodzin

oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące,
aby dostąpiły łaski

odkupienia grzechów

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
2 Mch 7, 1-2. 9-14

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej: Sied-
miu braci razem z matką zostało schwytanych. 
Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał 
ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zaka-
zanej przez Prawo. Jeden z nich, przemawiając 
w imieniu wszystkich, tak powiedział: «O co 
masz zamiar pytać i jakie zdobywać od nas 
wiadomości? Jesteśmy bowiem gotowi raczej 
zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa». 
Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie 
tchnienie, powiedział: «Ty zbrodniarzu, odbie-
rasz nam to obecne życie. Król świata jednak 
nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi 
i ożywi do życia wiecznego». Po nim był 
męczony trzeci. Na żądanie natychmiast 
wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i 
mężnie powiedział: «Z Nieba je otrzymałem, 
ale dla Jego praw nimi gardzę, a spodziewam 
się, że od Niego ponownie je otrzymam». 
Nawet sam król i całe jego otoczenie 
zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic 
miał cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, 
takim samym katuszom poddawano 
czwartego. Konając, tak powiedział: «Lepiej 
jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą 
pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez 
Niego zostaną wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem 
nie będzie zmartwychwstania do życia».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8 i 15

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga
Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, * 
usłysz me wołanie, 
wysłuchaj modlitwy * 
moich warg nieobłudnych.
Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek, 
nie zachwiały się moje stopy. 
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, 
wysłuchasz, *
nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo.
Strzeż mnie jak źrenicy oka, * 
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. 
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, * 
ze snu powstając, nasycę się Twoim widokiem.

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tes 2, 16 – 3, 5

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tymoteusza:    Bracia: Sam Pan 
nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który 
nas umiłował i przez łaskę udzielił  nam  wiecz-

nego pocieszenia i dobrej nadziei, niech 
pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każ-
dym działaniu i dobrej mowie. Poza tym, 
bracia, módlcie się za nas, by słowo Pańskie 
szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak to jest 
pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi 
przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy 
mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was 
i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy             
w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i 
będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca 
wasze ku miłości Bożej i cierpliwości 
Chrystusowej.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Ap 1, 5b. 6b

Jezus Chrystus jest Pierworodnym wśród 
umarłych, Jemu chwała i moc na wieki 
wieków.

EWANGELIA 
Łk 20, 27-38

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
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».

Oto Słowo Pańskie

Gdzie można obejrzeć film 
"Nieplanowane"? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Oto Słowo Pańskie
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K O M E N T A R Z

  Jest Zmartwychwstanie, czy go nie ma? 
Widzimy, że to pytanie nurtowało umysły 
ludzi także w czasach Jezusa Chrystusa. 
Właściwie możemy pokusić się o stwier-
dzenie, że zagadnienie wieczności towa-
rzyszyło ludzkości od początku.

  Co skłania nas do odpowiedzi pozytywnej 
lub negatywnej? 

 Przyjrzyjmy się tylko dwóm powodom 
wybierania odpowiedzi negatywnej. 

  Człowiek odrzuca prawdę o zmartwych-
wstaniu, gdyż nie jest zdolny wyobrazić 
sobie tej rzeczywistości. Taką postawę pre-
zentują Saduceusze z dzisiejszej Ewangelii. 

 Drugi powód, to lęk przed odpowiedzial-
nością za swoje czyny, swoje życie. Jeśli 
bowiem istnieje życie wieczne, to musi też 
być sąd, który rozstrzygnie, czy jesteśmy 
godni nagrody, czy też nie. Zamiast 
zastanawiać się nad tym, łatwiej jest 
zanegować istnienie zmartwychwstania.

   Podsumowaniem naszych rozważań niech 
będą słowa św. Pawła, który po spotkaniu ze 
zmartwychwstałym Jezusem w sposób rady-
kalny zmienił swoje życie: jeśli Chrystus nie 
zmartwychwstał, daremne jest nasze 
nauczanie, próżna jest także wasza wiara.

Gdzie można obejrzeć 
film "Nieplanowane"?

Najbliższe kina:

Cinema-City Sadyba godz. 19.40
Multikino Ursynów godz. 10.55; 
14.20; 16.50; 19.20.

Wyższe Metropolitalne Seminarium Du-
chowne w Warszawie organizuje reko-
lekcje dla rozeznających powołanie.
Rekolekcje te odbędą się od piątku, 29 
listopada do niedzieli, 1 grudnia br., w Do-
mu Rekolekcyjnym w Podkowie Leśnej. 
Do udziału w rekolekcjach są zaproszeni 
mężczyźni z dwóch ostatnich klas liceum 
oraz starsi. Szczegółowe informacje mo-
żna znaleźć na stronie internetowej Wyż-
szego Metropolitalnego Seminarium Du-
chownego w Warszawie. 

Zapraszamy na kiermasz owoców, soków 
i przetworów od rolnika. Kiermasz trwa od 
08.00 do 15.00, przed Dzwonnicą.

W tym tygodniu, przypadają następujące 
święta liturgiczne:

   

Nabożeństwo różańcowe zostanie
odprawione o godz. 17.00. Następnie bę-
dziemy modlić się za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się o godz. 16.00. w Kanonii.

Zapraszamy na koncert patriotyczny, który 
odbędzie w naszym kościele w ponie-
działek, 11 listopada br., o godz. 18.30.

Spotkanie dla dzieci przygotowujących się 
do Pierwszej Komunii św. i ich rodziców
odbędzie się w następną niedzielę   
17 listopada br., o godz. 11.00. w kościele.

Jak co roku organizujemy Jasełka para-
fialne. Zapraszamy chętne dzieci do
udziału w Jasełkach na spotkanie orga-
nizacyjne, które odbędzie się w niedzielę 
24 listopada po Mszy św. o 11.30.
Szczegółowych informacji udziela s. Lud-
miła.

Dziś obchodzimy XI Dzień Solidarności 
z Kościołem Prześladowanym pod hasłem
Sudan Południowy. Przemilczane cier-
pienie. Włączając się w pomoc poszko-
dowanym prowadzimy przed kościołem 
zbiórkę ofiar do puszek.

9.

8.

Ks. dr  Waldemar R. Macko 

Subiektywny przewodnik 
po Mszy świętej 
- Grzeszny święty . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

"Nieplanowane". 
Film, który zmienia perspektywę  . . . . . . 2

Oczyszczający ogień czyśćcowy
- Pomóżmy go ugasić . . . . . . . . . . . . . . . 3

wschodzi nad złymi i nad dobrymi” (Mt 
5,45) i “pozwala im razem róść aż do żni-
wa” (Mt 13,30). Aby jest przytłoczona
ogromem swojej winy, ale wylewa swoją 
duszę przed Panem Bogiem. Przyjęcie 
Bożego przebaczenia uzdrawia ją i po-
maga przepracować poczucie winy, z ja-
kim żyła przez wiele lat.

Pokazanie tej perspektywy jest moim 
zdaniem najmocniejszą stroną tej amery-
kańskiej produkcji.

Anna Druś
Źródło:
https://stacja7.pl/film/nieplanowane-film-
ktory-zmienia-perspektywe/

Film "Nieplanowane"
dokończenie ze str. 2

w poniedziałek, 11 listopada, wspo-
mnienie św. Marcina z Tour, biskupa,
we wtorek, 12 listopada, wspomnienie 
św. Jozafata, biskupa i męczennika,
w środę, 13 listopada, wspomnienie św. 
Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i 
Krystyna, pierwszych męczenników 
Polski.

−−

−−

−−

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-     
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności     
w życiu osobistym i zawodowym. 

11 listopada 2019 r. - 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

   Jako Kościół Katolicki mamy jasne podejście do wieczności. Wiemy, że po śmierci czeka 
nas niewyobrażalna nagroda w Niebie bądź kara w piekle. Zdajemy sobie jednak sprawę, 
że istnieje czasowe miejsce pobytu dusz (choć jest to to bardziej stan niż konkretny obszar), 
które choć jest pełne cierpienia, to prowadzi zmarłych ku Bogu. Jest to CZYŚCIEC. 

Trafiają tam wszyscy, którzy za życia nie 
dopełnili pokuty adekwatnej wielkością do 
popełnionych grzechów. Bóg przebacza nam 
grzechy podczas spowiedzi i równocześnie 
uwalnia nas od wiecznej kary, jednak nie 
pozostawia żadnego, choćby najlżejszego 
przewinienia bez wynagrodzenia go Boskiej 
Sprawiedliwości. Już na tym świecie ponosi-
my różne kary doczesne, a na tamtym bę-
dziemy musieli kontynuować odpokutowy-
wanie ich w oczyszczających płomieniach 
czyśćcowych.

Czyściec w nauczaniu Kościoła 
i wizjach świętych

Wielu chrześcijan różnych wyznań odrzuca 
całą naukę mówiącą o czyśćcu, podając 
argument, że Pismo Święte nie mówi nic 
wprost o jego istnieniu. Katolicy jednak 
doszukują się wyraźnych aluzji do jego 
istnienia w Ewangelii Łukasza (Łk 12,58-59), 
gdzie jest napisane: „Gdy idziesz do urzędu 
ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze 
dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do 
sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, 
dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. 
Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie 
oddasz ostatniego pieniążka”, Ewangelii 
Mateusza (Mt 12, 31-32), gdzie Jezus mówi: 
„Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i 
bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale 
bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie 
odpuszczone” oraz szczególnie we frag-
mencie Drugiej Księgi Machabejskiej (2 Mch 
12, 43-45), która naucza, że złożona ofiara 
przebłagalna za grzechy zmarłych może po-
móc im w uwolnieniu od grzechu. Równo-
cześnie czyn ten zostaje nazwany pięknym i 
szlachetnym, jeśli stoi za nim skuteczność 
mocy wiary („...złożono ofiarę przebłagalną za 
zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu”).

 Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że 
„Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni             
z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczy-
szczeni, chociaż są już pewni swego zba-
wienia wiecznego, przechodzą po śmierci 
oczyszczenie, by uzyskać świętość konie-
czną do wejścia do radości Boga.” [KKK 
1054]. 

 Katolicy, podążając za tą nauką, wierzą         
w prawdziwość objawień, jakie miało wielu 
świętych Kościoła. 

 Jedną z najbardziej znanych polskich 
mistyczek wypowiadających się czyśćcu jest 
św. Faustyna Kowalska, która objawienia i 
przeżycia skrupulatnie opisywała w swoim 
dzienniczku.  Niejednokrotnie miała  kontakt         
z duszami czyśćcowymi, ale także sama była

przenoszona przez aniołów do Nieba, piekła, 
a także czyśćca. Święta opisywała czyściec 
jako mgliste miejsce napełnione palącym 
ogniem, w którym znajduje się niezliczona 
liczba dusz cierpiących. Owe dusze modlą 
się tam bardzo gorąco, ale bez skutku dla 
siebie. Wbrew pozorom największą męką nie 
jest dla nich sam ogień, ale wszech-
ogarniająca tęsknota za Bogiem. Pokrze-
pienie wśród pokutujących cierpiących niesie 
tam sama Maryja Panna, niosąca ochłodę. 
Siostra Faustyna wyraźnie podkreślała przy 
opisie czyśćca, że Jezus „wyznaczając” kary 
musi kierować się sprawiedliwością, choć 
Jego miłosierdzie pragnęłoby przygarnąć 
wszystkie dusze do Siebie od razu.

   Kolejnym wielkim świętym, który otrzymał 
dar mistycznego doświadczania rzeczywi-
stości i kontaktu z duszami czyśćcowymi, był 
św. Ojciec Pio. Zakonnik ten tak często 
doświadczał ich obecności, że sam stwier-
dził, że przestały go one przerażać. Mawiał, 
iż w jego Mszach uczestniczyło bardzo wielu 
odbywających pokutę czyśćcową, mając na-
dzieję na pomoc z jego strony. 

   W jednej ze swoich wypowiedzi przytaczał 
zdarzenie, gdy przy ołtarzu spotkał, jak 
myślał, jednego ze swoich braci robiącego 
porządki i poprawiającego kwiaty w flako-
nach. Postać jednak okazała się duszą 
pokutującą za nieoddawanie czci Jezusowi    
w Przenajświętszym Sakramencie właśnie 
podczas porządków, do których był przezna-
czony podczas odbywania nowicjatu. Bóg 
jednak dał mu szansę na szybsze odpoku-
towanie i wysłał go tam, gdzie spotkał Ojca 
Pio. Święty wspaniałomyślnie oznajmił niesz-
częśnikowi, że jutro rano podczas odpra-
wiana Mszy św. będzie w Niebie. Ten jednak 
zapłakał i zniknął. Ojciec Pio zrozumiał, że 
przysporzył tej duszy jeszcze więcej cier-
pienia, bo mógł swym wstawiennictwem    
u Boga ubłagać mu natychmiastowe uwol-  
nienie od kar.

Służebnica Boża Wanda Malczewska, 
świecka mistyczka, również poruszała temat 
czyśćca. Dusze pokutujące skarżyły się jej 
na okrutne męki, jakie cierpią. Rozgraniczały 
tu cierpienie moralne z powodu niemożności 
oglądania Boga, a także cierpienia fizyczne, 
porównywalne do mąk, które muszą znosić 
potępieni w piekle, różnica zaś między nimi 
jest jedna: czyśćcowe męki mają swój kres, a 
piekielne będą trwały przez całą wieczność.

żytny nakaz i prorocza wizja Jana Chrzciciela  
połączyły się w jedno. Oto jest prawdziwy 
baranek Boży – zrozumiał Jan Ewangelista.  
Jego krew nie ratuje już tylko pierworodnych, 
ale wszystkich. I nie przed śmiercią cielesną, 
ale taką, która przynosi śmierć wieczną. Ten 
Baranek gładzi grzech świata. Z Jego daru 
skorzystają wszyscy, których obmyje woda 
chrztu i którzy karmić się będą Jego Ciałem i 
Krwią – zrozumiał Jan patrząc na wypły-
wające z przebitego boku Zbawiciela wodę i 
krew.

 Zebrani na Eucharystii są ludem 
zbawionych. Dopuszczeni do wspólnoty          
z Bogiem mogą Go nazywać swoim Ojcem. 
Jednak świadomi własnej małości jeszcze 
raz proszą: „Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku 
Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj 
się nad nami”. I pomni Chrystusowej 
obietnicy pokoju, jakiego świat dać nie może 
dodają: „Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata, obdarz nas pokojem”.

Żródło:  
https://liturgia.wiara.pl/doc/943044.Grzeszny-swiety

Dopraszały się również modlitwy za nie, 
podkreślając, jak wielką moc ma Krew Pana 
Jezusa – ofiarowana przez kapłana we Mszy 
św. gasi płomienie czyśćcowe. Pokutnicy 
przestrzegali także za pośrednictwem misty-
czki żyjących, aby nie lekceważyli danych im 
możliwości odpokutowania swoich grzechów 
jeszcze za życia, gdyż pokuty te są niepo-
równywalnie lżejsze od tych, jakie oni znosić 
muszą w czyśćcu.

  Chcąc zrozumieć lepiej, czym jest i jak 
wygląda czyściec, możemy także zajrzeć do 
opisu świętej Brygidy, która miała łaskę jego 
widzenia. Według niej czyściec jawił się jako 
ciemne i straszne miejsce i ognista przepaść. 
Nad ową przepaścią dusze palone są wielką 
mocą, a łzy zalewają ich oblicza, gdyż 
wyraźnie teraz widzą, jak ich życie wpłynęło 
na fakt, że się tam znajdują. Dokładnie 
rozumieją każdy swój najmniejszy grzech i 
zaniedbanie, jakich się dopuścili. Anioł 
tłumaczył św. Brygidzie, że owa przepaść jest 
piekłem, zaś nad nim znajduje się miejsce 
największych mąk czyśćcowych. Dusze 
znajdujące się tam cierpią równocześnie 
palenie ognia i dreszcze srogiego zimna. 
Także głód i pragnienie nie są im obce. Ze 
wszystkich stron trapią je ciemności i ogłu-
szające jęki i krzyki. Czują się tam poniżone, 
zawstydzone i zarazem przerażone widokiem 
złych duchów. Wśród tych okropnych mąk 
doznają one jednak pocieszenia na wspo-
mnienie swoich dobrych uczynków.  CDN

Artykuł z Czasopisma "Wiara i Życie"
www.wiaraizycie.pl

Źródło: 
https://wiaraizycie.pl/czasopismo/numery/
numer-4-listopad-grudzien

 Subiektywny przewodnik po Mszy świętej
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Grzeszny święty.
  Chrześcijanin, jeśli chce być autentycznym uczniem Jezusa, musi zgodzić się na życie w roz-
darciu. Wybrany przez Boga, święty i umiłowany ciągle jest mniej czy bardziej grzesznikiem.

sząc jeszcze raz wyznanie Chrzciciela, po-
szedł  za Jezusem, olśnienia doznał dopiero 
pod krzyżem.
 Gdy Jezus konał, w mieście trwały 
przygotowania do święta Paschy. W świątyni 
zabijano baranki, które pobożni Żydzi mieli 
spożyć podczas uczty przypominającej tamtą 
Paschę sprzed wieków, gdy Izrael wychodził 
z Egiptu. Z mało jasnych powodów bardzo się 
przy tym starano, by – jak chciał starożytny 
nakaz – nie połamać zwierzętom kości.         
W tym samym czasie za murami miasta, by 
przyspieszyć agonię skazańców, żołnierze 
łamali golenie złoczyńcom ukrzyżowanym       
z Jezusem. Wbrew pozorom był to akt łaski. 
Wisząc na samych rękach skazańcy dużo 
szybciej się dusili. Gdy podeszli do Jezusa, 
zauważyli, że już skonał. Dlatego nie połamali 
Mu nóg, tylko jeden z nich  włócznią przebił 
Jego bok. Właśnie wtedy niezrozumiały staro-

  To nie wymysł zbyt otwartego na świat 
modernisty. Tego uczy liturgia. Gdy zbliża się 
czas przyjęcia Komunii, ci, którzy jeszcze 
przed chwilą wielbili Boga i nazywali Go 
swoim Ojcem, zaczynają znów mówić o swo-
ich grzechach. Nie kończy się na zwykłym: 
„Nie zważaj na grzechy nasze” i geście 
podania sąsiadowi ręki, gdy kapłan wzywa: 
„Przekażcie sobie znak pokoju”. Święty 
grzesznik (albo grzeszny święty) korzy się 
dalej.

  Raczej nie dowiemy się, co pomyśleli 
uczniowie Jana Chrzciciela, gdy nad wodami 
Jordanu powiedział o Jezusie: „Oto Baranek 
Boży, który gładzi grzech świata”.  W tamtej 
chwili wyznanie Jana musiało brzmieć dość 
zagadkowo. Dopiero po czasie okazało się, 
że Prorok mówił prawdę. Jeden z dwóch 
uczniów Jana, którzy następnego dnia, sły-

Andrzej Macura 

     Głośny już także w Polsce amerykański film "Nieplanowane" może zmienić perspektywę patrzenia na dramat aborcji wśród 
wielu osób: zarówno tych broniących życia, jak i tych, którzy uważają, że decyzja o życiu lub śmierci nienarodzonego dziecka 
należy do jego matki. Dlaczego?

 Po pierwsze film pokazuje, jakim 
dramatem jest zabicie dziecka i to na 
bardzo wielu płaszczyznach. Widzimy na 
filmie obserwowaną za pośrednictwem 
ekranu USG scenę wessania malutkiego, 
kilkutygodniowego płodu przez maszynę, 
dla której jest on tylko “zlepkiem komó-
rek”. Widzimy mniej więcej to samo, co 
główna postać, dodajmy: prawdziwa, żyjąca 
w USA Aby Johnson zobaczyła na swojej 
sobotniej zmianie w klinice Planned 
Parenthood, dla której pracowała. Właśnie 
to doświadczenie zmieniło perspektywę jej 
myślenia o aborcji, ponieważ dotychczas 
wierzyła w to, co jej mówiono w pracy: że 
płód na tym etapie nie czuje żadnego bólu. 
Zobaczyła, że fakty są zupełnie inne, 
bowiem dzieciątko ewidentnie uciekało 
przed aparaturą, próbującą je wessać i 
zmiażdżyć. Te fakty wstrząsnęły nią do tego 
stopnia, że z miejsca odeszła z pracy. 
  Po drugie film zmienia perspektywę 
dlatego, że jest pro-kobiecy. Stoi po stronie 
kobiet. Pokazuje, że kobiety w nieplano-
wanej ciąży szukają przede wszystkim 
pomocy, zrozumienia, wsparcia. Planned 
Parenthood uważa, że  właśnie  to  wsparcie  

im daje, choć w rzeczywistości jest po 
prostu firmą nastawioną na zysk i na 
niczym tyle nie zarabia, jak na aborcjach. 
   Po trzecie ten film zmienia perspektywę 
myślenia o metodach obrony życia. Pod 
ukazaną w filmie kliniką  aborcyjną  stoją  
dwa “obozy” obrońców życia: ci, którzy 
krzyczą na klientki i pracowników kliniki 
“MORDERCY” oraz ci, którzy głównie się 
modlą, nie wciągają tych kobiet w dys-
kusję, ale pokazują, że istnieje inna niż 
aborcja droga rozwiązania problemu nie-
planowanej ciąży. I gdy Aby w końcu 
przegląda na oczy, widząc zło, do którego 
przykładała rękę, idzie po wsparcie i 
pomoc właśnie do tych drugich. Czuła, że 
jej nie potępiali i dlatego odważa się 
właśnie do nich pójść. To raczej zrozu-
miałe, że nie wybrała tych, którzy nazywali 
ją wcześniej “morderczynią”. Choć i ona 
wie, że morderczynią była. Wydaje mi się, 
że film może być wielką inspiracją dla 
obrońców życia nie tylko w Polsce, poka-
zującą, że warto nie tylko być “przeciw 
czemuś” ale również aktywnie działać za 
życiem poprzez organizowanie konkretnej 
pomocy dla kobiet w nieplanowanej ciąży.

   Po czwarte film pokazuje, że zabójstwo 
jakiejkolwiek istoty nie rozwiązuje proble-
mów, ale raczej stwarza kolejne. W przy-
padku aborcji mogą być to problemy już 
na etapie połknięcia pigułki poronnej 
(ludzki organizm różnie reaguje: jeden 
lepiej, inny gorzej), ale też przez wiele lat 
po usunięciu ciąży, bowiem tak wielki 
kaliber sprawy po prostu siedzi w naszej 
głowie, nawet jeśli jesteśmy mistrzami 
w zagłuszaniu wyrzutów sumienia. 
   Po piąte w filmie zobaczyłam działanie 
psychologicznych mechanizmów wypar-
cia, widzimy bowiem dokładnie jak Aby 
tłumaczy samej sobie, że pracując w kli-
nice aborcyjnej nie robi niczego złego, 
a po prostu pomaga kobietom. Te mecha-
nizmy działają w każdym z nas. “Niepla-
nowane” pokazuje, że jesteśmy w stanie 
wytłumaczyć sobie wszystko, nawet jeśli 
nie jesteśmy uwikłani w tak wielkie zło jak 
zabijanie nienarodzonych dzieci. 
   Po szóste film kieruje nasze oczy przede 
wszystkim w stronę Pana Boga, Jego miło-
sierdzia,    który      “sprawia,     że     słońce 
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 Listopad miesiącem modlitwy za zmarłych 

Oczyszczający ogień czyśćcowy.

Anioł uwalnia dusze w czyśćcu -
Ludovico Caracci

Pomóżmy go ugasić

“Nieplanowane”. Film, który zmienia perspektywę.
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

   Jako Kościół Katolicki mamy jasne podejście do wieczności. Wiemy, że po śmierci czeka 
nas niewyobrażalna nagroda w Niebie bądź kara w piekle. Zdajemy sobie jednak sprawę, 
że istnieje czasowe miejsce pobytu dusz (choć jest to to bardziej stan niż konkretny obszar), 
które choć jest pełne cierpienia, to prowadzi zmarłych ku Bogu. Jest to CZYŚCIEC. 

Trafiają tam wszyscy, którzy za życia nie 
dopełnili pokuty adekwatnej wielkością do 
popełnionych grzechów. Bóg przebacza nam 
grzechy podczas spowiedzi i równocześnie 
uwalnia nas od wiecznej kary, jednak nie 
pozostawia żadnego, choćby najlżejszego 
przewinienia bez wynagrodzenia go Boskiej 
Sprawiedliwości. Już na tym świecie ponosi-
my różne kary doczesne, a na tamtym bę-
dziemy musieli kontynuować odpokutowy-
wanie ich w oczyszczających płomieniach 
czyśćcowych.

Czyściec w nauczaniu Kościoła 
i wizjach świętych

Wielu chrześcijan różnych wyznań odrzuca 
całą naukę mówiącą o czyśćcu, podając 
argument, że Pismo Święte nie mówi nic 
wprost o jego istnieniu. Katolicy jednak 
doszukują się wyraźnych aluzji do jego 
istnienia w Ewangelii Łukasza (Łk 12,58-59), 
gdzie jest napisane: „Gdy idziesz do urzędu 
ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze 
dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do 
sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, 
dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. 
Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie 
oddasz ostatniego pieniążka”, Ewangelii 
Mateusza (Mt 12, 31-32), gdzie Jezus mówi: 
„Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i 
bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale 
bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie 
odpuszczone” oraz szczególnie we frag-
mencie Drugiej Księgi Machabejskiej (2 Mch 
12, 43-45), która naucza, że złożona ofiara 
przebłagalna za grzechy zmarłych może po-
móc im w uwolnieniu od grzechu. Równo-
cześnie czyn ten zostaje nazwany pięknym i 
szlachetnym, jeśli stoi za nim skuteczność 
mocy wiary („...złożono ofiarę przebłagalną za 
zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu”).

 Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że 
„Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni             
z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczy-
szczeni, chociaż są już pewni swego zba-
wienia wiecznego, przechodzą po śmierci 
oczyszczenie, by uzyskać świętość konie-
czną do wejścia do radości Boga.” [KKK 
1054]. 

 Katolicy, podążając za tą nauką, wierzą         
w prawdziwość objawień, jakie miało wielu 
świętych Kościoła. 

 Jedną z najbardziej znanych polskich 
mistyczek wypowiadających się czyśćcu jest 
św. Faustyna Kowalska, która objawienia i 
przeżycia skrupulatnie opisywała w swoim 
dzienniczku.  Niejednokrotnie miała  kontakt         
z duszami czyśćcowymi, ale także sama była

przenoszona przez aniołów do Nieba, piekła, 
a także czyśćca. Święta opisywała czyściec 
jako mgliste miejsce napełnione palącym 
ogniem, w którym znajduje się niezliczona 
liczba dusz cierpiących. Owe dusze modlą 
się tam bardzo gorąco, ale bez skutku dla 
siebie. Wbrew pozorom największą męką nie 
jest dla nich sam ogień, ale wszech-
ogarniająca tęsknota za Bogiem. Pokrze-
pienie wśród pokutujących cierpiących niesie 
tam sama Maryja Panna, niosąca ochłodę. 
Siostra Faustyna wyraźnie podkreślała przy 
opisie czyśćca, że Jezus „wyznaczając” kary 
musi kierować się sprawiedliwością, choć 
Jego miłosierdzie pragnęłoby przygarnąć 
wszystkie dusze do Siebie od razu.

   Kolejnym wielkim świętym, który otrzymał 
dar mistycznego doświadczania rzeczywi-
stości i kontaktu z duszami czyśćcowymi, był 
św. Ojciec Pio. Zakonnik ten tak często 
doświadczał ich obecności, że sam stwier-
dził, że przestały go one przerażać. Mawiał, 
iż w jego Mszach uczestniczyło bardzo wielu 
odbywających pokutę czyśćcową, mając na-
dzieję na pomoc z jego strony. 

   W jednej ze swoich wypowiedzi przytaczał 
zdarzenie, gdy przy ołtarzu spotkał, jak 
myślał, jednego ze swoich braci robiącego 
porządki i poprawiającego kwiaty w flako-
nach. Postać jednak okazała się duszą 
pokutującą za nieoddawanie czci Jezusowi    
w Przenajświętszym Sakramencie właśnie 
podczas porządków, do których był przezna-
czony podczas odbywania nowicjatu. Bóg 
jednak dał mu szansę na szybsze odpoku-
towanie i wysłał go tam, gdzie spotkał Ojca 
Pio. Święty wspaniałomyślnie oznajmił niesz-
częśnikowi, że jutro rano podczas odpra-
wiana Mszy św. będzie w Niebie. Ten jednak 
zapłakał i zniknął. Ojciec Pio zrozumiał, że 
przysporzył tej duszy jeszcze więcej cier-
pienia, bo mógł swym wstawiennictwem    
u Boga ubłagać mu natychmiastowe uwol-  
nienie od kar.

Służebnica Boża Wanda Malczewska, 
świecka mistyczka, również poruszała temat 
czyśćca. Dusze pokutujące skarżyły się jej 
na okrutne męki, jakie cierpią. Rozgraniczały 
tu cierpienie moralne z powodu niemożności 
oglądania Boga, a także cierpienia fizyczne, 
porównywalne do mąk, które muszą znosić 
potępieni w piekle, różnica zaś między nimi 
jest jedna: czyśćcowe męki mają swój kres, a 
piekielne będą trwały przez całą wieczność.

żytny nakaz i prorocza wizja Jana Chrzciciela  
połączyły się w jedno. Oto jest prawdziwy 
baranek Boży – zrozumiał Jan Ewangelista.  
Jego krew nie ratuje już tylko pierworodnych, 
ale wszystkich. I nie przed śmiercią cielesną, 
ale taką, która przynosi śmierć wieczną. Ten 
Baranek gładzi grzech świata. Z Jego daru 
skorzystają wszyscy, których obmyje woda 
chrztu i którzy karmić się będą Jego Ciałem i 
Krwią – zrozumiał Jan patrząc na wypły-
wające z przebitego boku Zbawiciela wodę i 
krew.

 Zebrani na Eucharystii są ludem 
zbawionych. Dopuszczeni do wspólnoty          
z Bogiem mogą Go nazywać swoim Ojcem. 
Jednak świadomi własnej małości jeszcze 
raz proszą: „Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku 
Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj 
się nad nami”. I pomni Chrystusowej 
obietnicy pokoju, jakiego świat dać nie może 
dodają: „Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata, obdarz nas pokojem”.

Żródło:  
https://liturgia.wiara.pl/doc/943044.Grzeszny-swiety

Dopraszały się również modlitwy za nie, 
podkreślając, jak wielką moc ma Krew Pana 
Jezusa – ofiarowana przez kapłana we Mszy 
św. gasi płomienie czyśćcowe. Pokutnicy 
przestrzegali także za pośrednictwem misty-
czki żyjących, aby nie lekceważyli danych im 
możliwości odpokutowania swoich grzechów 
jeszcze za życia, gdyż pokuty te są niepo-
równywalnie lżejsze od tych, jakie oni znosić 
muszą w czyśćcu.

  Chcąc zrozumieć lepiej, czym jest i jak 
wygląda czyściec, możemy także zajrzeć do 
opisu świętej Brygidy, która miała łaskę jego 
widzenia. Według niej czyściec jawił się jako 
ciemne i straszne miejsce i ognista przepaść. 
Nad ową przepaścią dusze palone są wielką 
mocą, a łzy zalewają ich oblicza, gdyż 
wyraźnie teraz widzą, jak ich życie wpłynęło 
na fakt, że się tam znajdują. Dokładnie 
rozumieją każdy swój najmniejszy grzech i 
zaniedbanie, jakich się dopuścili. Anioł 
tłumaczył św. Brygidzie, że owa przepaść jest 
piekłem, zaś nad nim znajduje się miejsce 
największych mąk czyśćcowych. Dusze 
znajdujące się tam cierpią równocześnie 
palenie ognia i dreszcze srogiego zimna. 
Także głód i pragnienie nie są im obce. Ze 
wszystkich stron trapią je ciemności i ogłu-
szające jęki i krzyki. Czują się tam poniżone, 
zawstydzone i zarazem przerażone widokiem 
złych duchów. Wśród tych okropnych mąk 
doznają one jednak pocieszenia na wspo-
mnienie swoich dobrych uczynków.  CDN
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Grzeszny święty.
  Chrześcijanin, jeśli chce być autentycznym uczniem Jezusa, musi zgodzić się na życie w roz-
darciu. Wybrany przez Boga, święty i umiłowany ciągle jest mniej czy bardziej grzesznikiem.

sząc jeszcze raz wyznanie Chrzciciela, po-
szedł  za Jezusem, olśnienia doznał dopiero 
pod krzyżem.
 Gdy Jezus konał, w mieście trwały 
przygotowania do święta Paschy. W świątyni 
zabijano baranki, które pobożni Żydzi mieli 
spożyć podczas uczty przypominającej tamtą 
Paschę sprzed wieków, gdy Izrael wychodził 
z Egiptu. Z mało jasnych powodów bardzo się 
przy tym starano, by – jak chciał starożytny 
nakaz – nie połamać zwierzętom kości.         
W tym samym czasie za murami miasta, by 
przyspieszyć agonię skazańców, żołnierze 
łamali golenie złoczyńcom ukrzyżowanym       
z Jezusem. Wbrew pozorom był to akt łaski. 
Wisząc na samych rękach skazańcy dużo 
szybciej się dusili. Gdy podeszli do Jezusa, 
zauważyli, że już skonał. Dlatego nie połamali 
Mu nóg, tylko jeden z nich  włócznią przebił 
Jego bok. Właśnie wtedy niezrozumiały staro-

  To nie wymysł zbyt otwartego na świat 
modernisty. Tego uczy liturgia. Gdy zbliża się 
czas przyjęcia Komunii, ci, którzy jeszcze 
przed chwilą wielbili Boga i nazywali Go 
swoim Ojcem, zaczynają znów mówić o swo-
ich grzechach. Nie kończy się na zwykłym: 
„Nie zważaj na grzechy nasze” i geście 
podania sąsiadowi ręki, gdy kapłan wzywa: 
„Przekażcie sobie znak pokoju”. Święty 
grzesznik (albo grzeszny święty) korzy się 
dalej.

  Raczej nie dowiemy się, co pomyśleli 
uczniowie Jana Chrzciciela, gdy nad wodami 
Jordanu powiedział o Jezusie: „Oto Baranek 
Boży, który gładzi grzech świata”.  W tamtej 
chwili wyznanie Jana musiało brzmieć dość 
zagadkowo. Dopiero po czasie okazało się, 
że Prorok mówił prawdę. Jeden z dwóch 
uczniów Jana, którzy następnego dnia, sły-

Andrzej Macura 

     Głośny już także w Polsce amerykański film "Nieplanowane" może zmienić perspektywę patrzenia na dramat aborcji wśród 
wielu osób: zarówno tych broniących życia, jak i tych, którzy uważają, że decyzja o życiu lub śmierci nienarodzonego dziecka 
należy do jego matki. Dlaczego?

 Po pierwsze film pokazuje, jakim 
dramatem jest zabicie dziecka i to na 
bardzo wielu płaszczyznach. Widzimy na 
filmie obserwowaną za pośrednictwem 
ekranu USG scenę wessania malutkiego, 
kilkutygodniowego płodu przez maszynę, 
dla której jest on tylko “zlepkiem komó-
rek”. Widzimy mniej więcej to samo, co 
główna postać, dodajmy: prawdziwa, żyjąca 
w USA Aby Johnson zobaczyła na swojej 
sobotniej zmianie w klinice Planned 
Parenthood, dla której pracowała. Właśnie 
to doświadczenie zmieniło perspektywę jej 
myślenia o aborcji, ponieważ dotychczas 
wierzyła w to, co jej mówiono w pracy: że 
płód na tym etapie nie czuje żadnego bólu. 
Zobaczyła, że fakty są zupełnie inne, 
bowiem dzieciątko ewidentnie uciekało 
przed aparaturą, próbującą je wessać i 
zmiażdżyć. Te fakty wstrząsnęły nią do tego 
stopnia, że z miejsca odeszła z pracy. 
  Po drugie film zmienia perspektywę 
dlatego, że jest pro-kobiecy. Stoi po stronie 
kobiet. Pokazuje, że kobiety w nieplano-
wanej ciąży szukają przede wszystkim 
pomocy, zrozumienia, wsparcia. Planned 
Parenthood uważa, że  właśnie  to  wsparcie  

im daje, choć w rzeczywistości jest po 
prostu firmą nastawioną na zysk i na 
niczym tyle nie zarabia, jak na aborcjach. 
   Po trzecie ten film zmienia perspektywę 
myślenia o metodach obrony życia. Pod 
ukazaną w filmie kliniką  aborcyjną  stoją  
dwa “obozy” obrońców życia: ci, którzy 
krzyczą na klientki i pracowników kliniki 
“MORDERCY” oraz ci, którzy głównie się 
modlą, nie wciągają tych kobiet w dys-
kusję, ale pokazują, że istnieje inna niż 
aborcja droga rozwiązania problemu nie-
planowanej ciąży. I gdy Aby w końcu 
przegląda na oczy, widząc zło, do którego 
przykładała rękę, idzie po wsparcie i 
pomoc właśnie do tych drugich. Czuła, że 
jej nie potępiali i dlatego odważa się 
właśnie do nich pójść. To raczej zrozu-
miałe, że nie wybrała tych, którzy nazywali 
ją wcześniej “morderczynią”. Choć i ona 
wie, że morderczynią była. Wydaje mi się, 
że film może być wielką inspiracją dla 
obrońców życia nie tylko w Polsce, poka-
zującą, że warto nie tylko być “przeciw 
czemuś” ale również aktywnie działać za 
życiem poprzez organizowanie konkretnej 
pomocy dla kobiet w nieplanowanej ciąży.

   Po czwarte film pokazuje, że zabójstwo 
jakiejkolwiek istoty nie rozwiązuje proble-
mów, ale raczej stwarza kolejne. W przy-
padku aborcji mogą być to problemy już 
na etapie połknięcia pigułki poronnej 
(ludzki organizm różnie reaguje: jeden 
lepiej, inny gorzej), ale też przez wiele lat 
po usunięciu ciąży, bowiem tak wielki 
kaliber sprawy po prostu siedzi w naszej 
głowie, nawet jeśli jesteśmy mistrzami 
w zagłuszaniu wyrzutów sumienia. 
   Po piąte w filmie zobaczyłam działanie 
psychologicznych mechanizmów wypar-
cia, widzimy bowiem dokładnie jak Aby 
tłumaczy samej sobie, że pracując w kli-
nice aborcyjnej nie robi niczego złego, 
a po prostu pomaga kobietom. Te mecha-
nizmy działają w każdym z nas. “Niepla-
nowane” pokazuje, że jesteśmy w stanie 
wytłumaczyć sobie wszystko, nawet jeśli 
nie jesteśmy uwikłani w tak wielkie zło jak 
zabijanie nienarodzonych dzieci. 
   Po szóste film kieruje nasze oczy przede 
wszystkim w stronę Pana Boga, Jego miło-
sierdzia,    który      “sprawia,     że     słońce 

Ciąg dalszy na stronie nr 4...
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Pomóżmy go ugasić

“Nieplanowane”. Film, który zmienia perspektywę.
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W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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L I T U R G I A S Ł O W A

od 10.11.2019 do 08.12.2019

Módlmy się
za zmarłych z naszych rodzin

oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące,
aby dostąpiły łaski

odkupienia grzechów

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
2 Mch 7, 1-2. 9-14

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej: Sied-
miu braci razem z matką zostało schwytanych. 
Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał 
ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zaka-
zanej przez Prawo. Jeden z nich, przemawiając 
w imieniu wszystkich, tak powiedział: «O co 
masz zamiar pytać i jakie zdobywać od nas 
wiadomości? Jesteśmy bowiem gotowi raczej 
zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa». 
Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie 
tchnienie, powiedział: «Ty zbrodniarzu, odbie-
rasz nam to obecne życie. Król świata jednak 
nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi 
i ożywi do życia wiecznego». Po nim był 
męczony trzeci. Na żądanie natychmiast 
wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i 
mężnie powiedział: «Z Nieba je otrzymałem, 
ale dla Jego praw nimi gardzę, a spodziewam 
się, że od Niego ponownie je otrzymam». 
Nawet sam król i całe jego otoczenie 
zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic 
miał cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, 
takim samym katuszom poddawano 
czwartego. Konając, tak powiedział: «Lepiej 
jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą 
pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez 
Niego zostaną wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem 
nie będzie zmartwychwstania do życia».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8 i 15

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga
Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, * 
usłysz me wołanie, 
wysłuchaj modlitwy * 
moich warg nieobłudnych.
Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek, 
nie zachwiały się moje stopy. 
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, 
wysłuchasz, *
nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo.
Strzeż mnie jak źrenicy oka, * 
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. 
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, * 
ze snu powstając, nasycę się Twoim widokiem.

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tes 2, 16 – 3, 5

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tymoteusza: Bracia: Sam Pan 
nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który 
nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecz-

nego pocieszenia i dobrej nadziei, niech 
pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każ-
dym działaniu i dobrej mowie. Poza tym, 
bracia, módlcie się za nas, by słowo Pańskie 
szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak to jest 
pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi 
przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy 
mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was 
i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy             
w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i 
będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca 
wasze ku miłości Bożej i cierpliwości 
Chrystusowej.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Ap 1, 5b. 6b

Jezus Chrystus jest Pierworodnym wśród 
umarłych, Jemu chwała i moc na wieki 
wieków.

EWANGELIA 
Łk 20, 27-38

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
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».

Oto Słowo Pańskie

Gdzie można obejrzeć film 
"Nieplanowane"? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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K O M E N T A R Z

Jest Zmartwychwstanie, czy go nie ma? 
Widzimy, że to pytanie nurtowało umysły
ludzi także w czasach Jezusa Chrystusa.
Właściwie możemy pokusić się o stwier-
dzenie, że zagadnienie wieczności towa-
rzyszyło ludzkości od początku.

Co skłania nas do odpowiedzi pozytywnej 
lub negatywnej? 

Przyjrzyjmy się tylko dwóm powodom 
wybierania odpowiedzi negatywnej. 

Człowiek odrzuca prawdę o zmartwych-
wstaniu, gdyż nie jest zdolny wyobrazić 
sobie tej rzeczywistości. Taką postawę pre-
zentują Saduceusze z dzisiejszej Ewangelii. 

Drugi powód, to lęk przed odpowiedzial-
nością za swoje czyny, swoje życie. Jeśli 
bowiem istnieje życie wieczne, to musi też 
być sąd, który rozstrzygnie, czy jesteśmy 
godni nagrody, czy też nie. Zamiast 
zastanawiać się nad tym, łatwiej jest 
zanegować istnienie zmartwychwstania.

Podsumowaniem naszych rozważań niech 
będą słowa św. Pawła, który po spotkaniu ze 
zmartwychwstałym Jezusem w sposób rady-
kalny zmienił swoje życie: jeśli Chrystus nie 
zmartwychwstał, daremne jest nasze 
nauczanie, próżna jest także wasza wiara.

Gdzie można obejrzeć 
film "Nieplanowane"?

Najbliższe kina:

Cinema-City Sadyba godz. 19.40
Multikino Ursynów godz. 10.55; 
14.20; 16.50; 19.20.

Wyższe Metropolitalne Seminarium Du-
chowne w Warszawie organizuje reko-
lekcje dla rozeznających powołanie.
Rekolekcje te odbędą się od piątku, 29 
listopada do niedzieli, 1 grudnia br., w Do-
mu Rekolekcyjnym w Podkowie Leśnej. 
Do udziału w rekolekcjach są zaproszeni 
mężczyźni z dwóch ostatnich klas liceum 
oraz starsi. Szczegółowe informacje mo-
żna znaleźć na stronie internetowej Wyż-
szego Metropolitalnego Seminarium Du-
chownego w Warszawie. 

Zapraszamy na kiermasz owoców,  soków 
i przetworów od rolnika. Kiermasz trwa od 
08.00 do 15.00, przed Dzwonnicą.

W tym tygodniu, przypadają następujące 
święta liturgiczne:

   

Nabożeństwo różańcowe zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Następnie bę-
dziemy modlić się za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się o godz. 16.00. w Kanonii.

Zapraszamy na koncert patriotyczny, który 
odbędzie w naszym kościele w ponie-
działek, 11 listopada br., o godz. 18.30. 

Spotkanie dla dzieci przygotowujących się 
do Pierwszej Komunii św. i ich rodziców 
odbędzie się w następną niedzielę   
17 listopada br., o godz. 11.00. w kościele.

Jak co roku organizujemy Jasełka para-
fialne. Zapraszamy chętne dzieci do 
udziału w Jasełkach na spotkanie orga-
nizacyjne, które odbędzie się w niedzielę 
24 listopada po Mszy św. o 11.30. 
Szczegółowych informacji udziela s. Lud-
miła.

Dziś obchodzimy XI Dzień Solidarności  
z Kościołem Prześladowanym pod hasłem 
Sudan Południowy. Przemilczane cier-
pienie. Włączając się w pomoc poszko-
dowanym prowadzimy przed kościołem 
zbiórkę ofiar do puszek.

9.

8.

Ks. dr Waldemar R. Macko 
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wschodzi nad złymi i nad dobrymi” (Mt 
5,45) i “pozwala im razem róść aż do żni-
wa” (Mt 13,30). Aby jest przytłoczona 
ogromem swojej winy, ale  wylewa swoją 
duszę przed Panem Bogiem. Przyjęcie 
Bożego przebaczenia uzdrawia ją i po-
maga przepracować poczucie winy, z ja-
kim żyła przez wiele lat.     

  Pokazanie tej perspektywy jest moim 
zdaniem najmocniejszą stroną tej amery-
kańskiej produkcji.

Anna Druś
Źródło:
https://stacja7.pl/film/nieplanowane-film-
ktory-zmienia-perspektywe/

Film "Nieplanowane"
dokończenie ze str. 2

w poniedziałek, 11 listopada, wspo-
mnienie św. Marcina z Tour, biskupa,
we wtorek, 12 listopada, wspomnienie 
św. Jozafata, biskupa i męczennika,
w środę, 13 listopada, wspomnienie św. 
Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i 
Krystyna, pierwszych męczenników 
Polski.

−−

−−

−−

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-     
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności     
w życiu osobistym i zawodowym. 

11 listopada 2019 r. - 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
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