KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
XXXII Niedziela Zwykła – 6 listopada 2022 r.
1. Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca. Nabożeństwo Eucharystyczne zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie procesja wokół kościoła. Prosimy
ministrantów, bielanki, asystę kościelną i
wszystkie wspólnoty parafialne o udział
w procesji. Po procesji modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.
5.
2. Dziś Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym poprowadzi kolejne "Niedzielne Bliskie
Warsztaty Rodzinne". Listopadowa edycja
nosi tytuł "Serce pamięta". Chcemy wspól- 6.
nie z wami uczcić pamięć poległych w obronie naszej Ojczyzny. Serdecznie zapraszamy i gorąco zachęcamy do udziału.
Czekamy na całe rodziny o godzinie
12.30. Zbiórka przy dzwonnicy. Szczegóły
na plakatach.

w naszym kościele będzie odprawiana 8. W sobotę, 12 listopada od godz. 9.30. do
18.00. w naszej parafii odbędzie się dzień
Msza św. w intencji zmarłych z naszej
skupienia, czyli jednodniowe rekolekcje dla
parafii i zmarłych spoczywających na nawszystkich chętnych. Przeprowadzi go Duszym cmentarzu. W zakrystii i kancelarii
chowa Rodzina Przenajświętszej Krwi.
parafialnej przyjmujemy na wypominki i
Chętnych zapraszamy do zakrystii. Natona listopadową Mszę św. za naszych
miast 13 listopada Duchowa Rodzina Przezmarłych.
najświętszej Krwi zaprasza na „Niedzielę
Misyjną”. W trakcie kazań usłyszymy przeMsza św. wotywna o Duchu Świętym
słanie o Miłości Boga Ojca. Bardzo serdezostanie odprawiona w poniedziałek,
cznie zapraszamy do uczestnictwa w tych
o godz. 18.00. Po Mszy odmówimy litanię
wydarzeniach.
do Ducha Świętego.
Chór Dziewczęcy Strumieni - Szkoły PodWspólnota Męski Różaniec zaprasza 9. stawowej i Liceum Stowarzyszenia Sternik
wszystkich zainteresowanych mężczyzn
wraz z Centrum kultury Wilanów serdena spotkanie wspólnotowe w najbliższy
cznie zaprasza na „Listopadowy wieczór
czwartek, 10 listopada br. Spotkanie rozpieśni polskiej”. Koncert ten odbędzie się
pocznie się Mszą św. o godz. 18.00., po
w kościele Św. Anny w Wilanowie 13 listopada po niedzielnej mszy o godzinie 18.00.
Mszy św. zostanie odprawione NabożeńPodczas koncertu uczennice Szkoły Strustwo Różańcowe, a po nim spotkanie for3. Koła Żywego Różańca zapraszają na comienie, pod kierunkiem Karoliny Miki wykomacyjne w Kanonii.
dzienną modlitwę różańcową w listopanają zarówno polskie pieśni patriotyczne,
dzie w intencji: o łaskę nieba dla dusz 7. Narodowe święto Niepodległości przyżołnierskie, religijne, jak też ukochane przez
pada w piątek, 11 listopada br., w tym
wszystkich pieśni Stanisława Moniuszki i
w czyśćcu cierpiących. Modlitwę w kościeFryderyka Chopina. Mamy nadzieję, że ten
dniu o godz. 10.00., w Świątyni Opatrznole prowadzą poszczególne grupy parafiamuzyczny wieczór będzie miłym zwieńlne: w poniedziałek o godz. 16.30., we
ści Bożej Jego Eminencja Kazimierz
czeniem listopadowych obchodów Święta
wtorek, środę i czwartek o godz. 18.30.,
Kard. Nycz odprawi Mszę św. w intencji
Niepodległości.
w piątek o godzinie 12.30., w sobotę o
Ojczyzny, a o godz. 17.00. rozpocznie się
godz. 7.30.
koncert z okazji Narodowego Święta Nie- 8. W tym tygodniu, przypadają następujące
podległości pt. „Requiem dla świata”. Zaświęta liturgiczne:
4. W listopadzie, w sposób szczególny, moproszenie na Mszę św. i koncert Można
dlimy się za zmarłych z naszych rodzin,
− w środę, 9 listopada, święto rocznicy
odbierać w zakrystii.
dlatego przez cały miesiąc o godz. 18.00.
poświęcenia Bazyliki Laterańskiej,
− w czwartek, 10 listopada, wspomnienie
Z inicjatywy Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
św. Leona Wielkiego, papieża i Doktora
Kościoła,
w dniu 16 pażdziernika 2022 roku, w XXII Dniu Papieskim,
−
w piątek, 11 listopada, wspomnienie św.
w wyniku kwesty przeprowadzonej w naszej parafii uzyskano:
Marcina z Tour, biskupa,
4 570,38 zł i 50 euro.
−
w sobotę, 12 listopada, wspomnienie
Fundacja przeznacza te środki na stypendia dla młodzieży
św. Jozafata, biskupa i męczennika.

z ubogich rodzin.
Bóg zapłać ofiarodawcom.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
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Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych
w ostatnim miesiącu naszych parafian:
- śp. Genowefa Rybarczyk,
- śp. Sławomir Marian Różyc,
- śp. Barbara Kobielska.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do
istniejących wspólnot różańcowych prosimy
o kontakt:
Koła Żywego Różańca – tel. 696 049 766,
Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci siostra Rafaela – tel. 722 362 433,
Różaniec Rodziców za Dzieci
– tel. 501 433 010,
Róże Pokutno-Wynagradzające za grzechy własne i w rodzinie
– tel. 694 404 886,
Męski Różaniec – tel. 601 507 090.
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L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
2 Mch 7, 1-2. 9-14

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej: Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych.
Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał
ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej 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, odbierasz 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».

S Ł O W A

nego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym 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

AKLAMACJA
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
Oto słowo Boże
zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu,
Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś
brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech
PSALM RESPONSORYJNY
jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi
Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8 i 15
potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga
braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie.
Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, * usłysz Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy
me wołanie,
pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu
wysłuchaj modlitwy *
umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu
moich warg nieobłudnych.
więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy
Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek, siedmiu bowiem mieli ją za żonę». Jezus im
nie zachwiały się moje stopy.
odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże,
za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani
wysłuchasz, *
zostaną za godnych udziału w świecie przynakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo.
szłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić
Strzeż mnie jak źrenicy oka, *
nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, * ze
dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmarsnu powstając, nasycę się Twoim widokiem.
twychwstania. A że umarli zmartwychwstają,
to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa
o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem AbraDRUGIE CZYTANIE
hama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg
2 Tes 2, 16 – 3, 5
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyApostoła do Tymoteusza: Bracia: Sam Pan scy bowiem dla Niego żyją».
nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który
Oto Słowo Pańskie
nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecz-
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KOMENTARZ
Saduceusze, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie ciała ludzkiego, posługując się
dość przewrotnym przykładem, chcieli podważyć nauczanie Jezusa, w którym wzywa
do podążania drogą, prowadzącą do królestwa niebieskiego.
Jednakże, posługując się wybranym przez
siebie przykładem, popełnili kilka logicznych
błędów, obnażając w ten sposób swoją ignorancję, nieznajomość Pisma, na które się
powoływali, a przede wszystkim wybiórczość
jego stosowania.
Możemy z pewnego rodzaju politowaniem
patrzeć, jak Jezus wykazuje ich błędy.
Byłoby jednak wielkim zaniedbaniem z naszej strony, gdybyśmy nie zrewidowali naszego rozumienia prawdy objawionej i stosowania jej w naszym życiu. Musimy więc
zapytać samych siebie czy przypadkiem, tak
jak saduceusze, nie odnosimy się do Pisma
Świętego tylko wtedy, gdy jest nam to
wygodne, a w przeciwnych sytuacjach całkowicie o nim zapominamy.
Ks. dr Waldemar R. Macko
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Narodowe Święto Niepodległości

Listopad miesiącem modlitwy za zmarłych

Światło wolności.
11 listopada prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda podczas uroczystej Eucharystii w Świątyni Opatrzności Bożej zapali Świecę
Niepodległości, podarowaną przez papieża Piusa IX w 1867 r. z życzeniem, aby zapłonęła w wolnej Polsce. Płomień tej Świecy stał się
symbolem obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Po wieczornej Eucharystii światło wolno-ści zaniesiemy do naszych domów.
11 listopada w Świątyni Opatrzności Bożej
150-letnia Świeca Niepodległości zostanie
zapalona przez Prezydenta Rzeczypospolitej
podczas uroczystej Eucharystii o godzinie
10.00.
O symbolicznej godzinie 19.18 rozpocznie
się w wilanowskim Sanktuarium wieczorna
Eucharystia, a w tysiącach polskich domów,
w Polsce i poza jej granicami zapłoną Świece
Niepodległości z wizerunkiem Matki Bożej.
Po raz pierwszy w historii Świątyni Opatrzności Bożej uczestnicy wieczornej Eucharystii
zaniosą ogień wolności ze Świątyni do swoich domów. Od wiekowej oryginalnej Świecy
Niepodległości zostaną zapalone świece każdego z wiernych. Będzie to uroczyste rozesłanie tego światła.

Symbol wiążący się z płonącą świecą mówi
nam, że o niepodległość trzeba się troszczyć;
jest ona darem i zadaniem, tak jak wolność,
której nie otrzymuje się raz na zawsze –
wskazywał metropolita warszawski. Stąd
nasze dziękczynienie Bogu tu, w tej świątyni,
– Było to zatem światło nadziei na trudne i zawierzenie przyszłości naszej Ojczyzny
rozbiorowe czasy. To polecenie zostało Bożej Opatrzności.
spełnione. W roku 1920 marszałek Sejmu
Niech przywołane wówczas słowa bł. kard.
zapalił Świecę Niepodległości. Świeca Stefana Wyszyńskiego o tym, że „jest sztuką
przetrwała okres międzywojenny, czas wojny umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką
i powojenny, by – odnaleziona w roku 2018 – jest dobrze żyć dla niej, w miłości, a nie w
być zapaloną przez prezydenta w setną nienawiści” będą dla nas wezwaniem do
rocznicę odzyskania niepodległości. Jej zaniesienia tego niegasnącego światła
miejscem jest Świątynia Opatrzności Bożej. wolności i nadziei do naszych domów.
Co roku ją uroczyście zapalamy – mówił Źródło:
podczas ubiegłorocznych obchodów Święta https://www.centrumopatrznosci.pl/swiatlo-wolnosciNiepodległości kard. Kazimierz Nycz.zaniesiemy-do-naszych-domow/
Świecę Niepodległości otrzymali biskupi
polscy trzy lata po Powstaniu Styczniowym
od Piusa IX w czasie kanonizacji Jozafata
Kuncewicza z poleceniem: „Zapalcie ją, gdy
odzyskacie wolność”.

Program obchodów NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2022 r.
w Świątyni Opatrzności Bożej
10.00-11.00 Msza Święta dziękczynna w intencji Ojczyzny z uroczystym zapaleniem Świecy Niepodległości
11.00-16.00 Zwiedzanie Świątyni Opatrzności Bożej, Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Ruchomego Teatru
XXI Wieku dla Dzieci
12.00-13.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny
17.00-18.00 Koncert „Requiem dla świata” w wykonaniu orkiestry „Sinfonia Viva” pod batutą kompozytora Tomasza Radziwonowicza
19.18

Msza Święta dziękczynna w intencji Ojczyzny. Uroczyste zapalenie Świecy Niepodległości. Rozesłanie wiernych ze
światłem wolności

Transmisja uroczystości NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI jest dostępna na stronie:
https://www.centrumopatrznosci.pl/codzienna-transmisja-mszy/

Kalendarium niepodległościowe.
28 lipca 1914
W reakcji na udany zamach na arcyksięcia
Ferdynanda Austro-Węgry wypowiedziały
wojnę Serbii. W ciągu kilku kolejnych dni działa tzw. efekt domina. Na mocy porozumień
sojuszniczych Rosja ogłosiła mobilizację wojska przeciwko Austro-Węgrom. W odpowiedzi
Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji, a następnie Francji. Zaborcy stanęli po dwóch stronach frontu. Rozpoczęła się I wojna światowa

9 sierpnia 1914
Naczelne Dowództwa Niemieckie i AustroWęgierskie wydały odezwę, w której zachęcały polską ludność zamieszkałą w Królestwie
Polskim do włączania się w szeregi armii
państw centralnych. „Przynosimy też wolność
i swobodę wyznaniową, poszanowanie religii,
tak strasznie uciskanej przez Rosję. Niech
z przeszłości i z teraźniejszości przemówią do
Was jęki Sybiru i krwawa rzeź Pragi, i katowanie unitów” – możemy przeczytać w dokumen5-6 sierpnia 1914
cie. Nie zawierał on jednak żadnych konkreI Kompania Kadrowa pod dowództwem Józe- tnych zobowiązań ani obietnic dotyczących
fa Piłsudskiego wyruszyła z Oleandrów pod ewentualnego przyszłego Państwa Polskiego.
Krakowem i przekroczyła granicę pomiędzy
Galicją a Królestwem Polskim. Marsz niewiel- 14 sierpnia 1914
kiego (około 160 osobowego) oddziału miał W odpowiedzi na odezwę austriacką i niemiewywołać powstanie antyrosyjskie na terenie cką wódz naczelny armii rosyjskiej – wielki
Królestwa Polskiego. Kompania zajęła Kielce, książę Mikołaj Mikołajewicz – wydał odezwę
ale po bezskutecznej próbie przebicia się do do ludności polskiej, w której pisał: „niechaj
Warszawy, zmuszona została do odwrotu zatrą się granice rozrywające na części naród
polski! Niech naród polski połączy się w jedw stronę Krakowa.
w
2z

no ciało pod berłem cesarza rosyjskiego! Pod
berłem tym odrodzi się Polska swobodna
w swej wierze, języku i samorządzie!”. Odezwa skierowana była do Polaków mieszkających w Galicji i na ziemiach zaboru niemieckiego. Jednak, podobnie jak ta przygotowana
przez dowódców sił państw centralnych, nie
zawierała żadnych konkretnych deklaracji politycznych dotyczących kształtu i charakteru
odrodzonego Państwa Polskiego.
16 sierpnia 1914
Z połączenia Komisji Skonfederowanych
Stronnictw Niepodległościowych i istniejącego
od końca lipca 1914 we Lwowie Centralnego
Komitetu Narodowego, utworzony został
w Krakowie Naczelny Komitet Narodowy. Na
jego czele stanął Juliusz Leo – ówczesny prezydent Krakowa. Komitet sprawował władzę
wojskową, polityczną i skarbową Polaków na
terenie Galicji. Pierwszą jego inicjatywą było
stworzenie Legionów Polskich u boku armii
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Listopad to czas pamięci o zmarłych i moCo to jest czyściec?
dlitwy do Boga, by zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią. Dotyczy
Ci zmarli, którzy po śmierci doświadczają
to zwłaszcza tych, którzy po śmierci potrzebu- czyśćca są już bezpieczni, bo znaleźli się w
ją oczyszczenia w miłości, czyli czyśćca, któ- Bożych rękach. Mogą być pewni zbawienia,
ry jest „przedsionkiem nieba”.
na którego pełnię muszą się jeszcze przygoDogmat o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił tować. Czyściec jest „przedsionkiem nieba”.
na soborze w Lyonie w 1274 r., a potwierdził i Jest wyrazem Bożego miłosierdzia, które
wyjaśnił w osobnym dekrecie na soborze try- oczyszcza tych, którzy za życia na ziemi nie
denckim (1545-1563). Dogmat o czyśćcu
opiera się na przesłankach zawartych w Piś- wydoskonalili się w pełni w miłości do Boga,
mie św. oraz na sięgającej II wieku tradycji bliźniego i samego siebie. Stanu czyśćca nie
kościelnej. Duży wkład w rozwój nauki o czyś- należy pojmować jedynie jako kary lecz jako
ćcu wniósł św. Augustyn. Dogmat podkreśla przygotowanie do pełnego zjednoczenia
dwie prawdy: istnienie czyśćca jako pośmiert- z Bogiem w niebie. Aby zmarli mieli udział
nej, oczyszczającej kary za grzechy oraz mo- w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią,
żliwość i potrzebę modlitwy i ofiary w intencji oczyszczenie winno być całkowite.
dusz czyśćcowych.

Przez czyściec przechodzą dusze, które zeszły z tego świata w grzechach powszednich.
Istotą doświadczenia czyśćca po śmierci wydaje się tymczasowa rozłąka z Bogiem i
oczekiwanie na spotkanie z Nim. Dusza ludzka, poznając po śmierci Boga jako pełnię miłości, pragnie zjednoczenia z Nim a równocześnie rozpoznaje, że jeszcze nie jest tego
godna i szuka możliwości oczyszczenia. Bóg
w swoim miłosierdziu odpowiada na to pragnienie poprzez działanie, które nazywamy
czyśćcem.

austro-węgierskiej. W 1915 roku w trzech bry- Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny
gadach Legionów walczyło ponad 20 tys. Po- w Polsce. Jego głównym zadaniem była polaków.
moc finansowa dla ofiar wojny na ziemiach
polskich oraz reprezentowanie sprawy pol12 października 1914
skiej wśród zachodniej opinii publicznej.
Polonia amerykańska stworzyła Polski Centralny Komitet Ratunkowy. W pierwszych 30 maja 1915
latach funkcjonowania realizował on przede W Chicago odbył się potężny wiec środowisk
wszystkim cele pomocowe zbierając fundu- polonijnych. Przed ponad stutysięcznym tłusze na rzecz ofiar wojny na ziemiach pol- mem wystąpił znany pianista Ignacy Jan Paskich. Z czasem stał się też jednym z najwa- derewski, który w swoim przemówieniu dożniejszych źródeł nacisku i promocji polskiej magał się od władz amerykańskich podjęcia
sprawy narodowej w zachodniej opinii publi- starań o uwzględnienie w ładzie powojennym
cznej.
istnienia niepodległego Państwa Polskiego.
Pod podejmującą ten temat petycją do pre22 października 1914
zydenta USA Woodrowa Wilsona podpisać
Józef Piłsudski stworzył na terenie Królestwa się miało 600 tys. osób.
Polskiego niezależną i tajną Polską Organizację Wojskową. W pierwszym okresie jej funk- 24 sierpnia 1915
cjonowania jej głównym zadaniem miały być Na zajętych przez państwa centralne zieakcje dywersyjne i wywiadowcze skierowane miach Królestwa Polskiego powstało Geneprzeciwko Rosji. Jej struktury przypominać ralne Gubernatorstwo Warszawskie. Zajmomiały swoistą armię podziemną, kontrolowa- wało terytoria znajdujące się pod okupacją
ną bezpośrednio przez Piłsudskiego, bez niemiecką: gubernie kaliską, warszawską,
nadzoru ze strony któregokolwiek z zabor- płocką, łomżyńską oraz część guberni piotrców.
kowskiej i siedleckiej. Pozostała część Królestwa Polskiego administrowana była przez
11 listopada 1914
Rozpoczęła się tzw. bitwa łódzka, jedna z naj- Austro-Węgry.
krwawszych bitew I wojny światowej. W star- 30 września 1915
ciu pomiędzy siłami niemiecko-austriackimi i
W wyniku załamania frontu wschodniego
rosyjskimi po obydwu stronach konfliktu bratobójczo walczyć mogło ponad 30 tys. żołnie- wojska państw centralnych zajęły większość
ziem polskich. W walkach po stronie niemierzy narodowości polskiej.
ckiej i austriackiej aktywnie uczestniczyły
25 listopada 1914
Brygady Legionów Polskich. Do legendy
W Warszawie utworzony został Komitet Na- przejdą bitwy pod Rokitną (13 czerwca
rodowy Polski – organizacja skupiająca pol- 1915), Tarłowem (30 czerwca – 2 lipca 1915)
skich polityków, którzy szansę na odzyskanie i pod Raśną (21-24 sierpnia 1915). Wobec
niepodległości widzieli w sojuszu z Rosją i pa- zdobyczy państw centralnych lider orientacji
ństwami ententy. Komitet, na którego czele prorosyjskiej Roman Dmowski udał się na
stanęli Zygmunt Wielopolski oraz Roman Zachód.
Dmowski, skupiał głównie siły związane z na- 5 listopada 1916
rodową demokra-cją i innymi formacjami
o charakterze prawicowym i nacjonalistycz- W Pszczynie ogłoszono akt podpisany przez
nym. Objął także pa-tronat nad tworzeniem cesarza niemieckiego i austro-węgierskiego,
w Rosji polskich od-działów nazwanych od który zapowiadał utworzenie z ziem Królemiejsca pierwotnej koncentracji Legionem stwa Polskiego „państwa samodzielnego
z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym
Puławskim.
ustrojem”. Był to pierwszy akt wydany przez
8 stycznia 1915
najwyższych przedstawicieli państw biorąW Vevey pod Lozanną w Szwajcarii z inicja- cych udział w I wojnie, w którym zapowiatywy Henryka Sienkiewicza utworzony został dano utworzenie Państwa Polskiego.

W dokumencie nie określono jednak jego
granic, enigmatycznie stwierdzono jedynie, że
będzie ono funkcjonowało w sojuszu z Niemcami i Austro-Węgrami. Akt nie był zatem
gwarancją odzyskania pełnej niepodległości.
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Żródło:

https://misyjne.pl/dzien-zaduszny-to-dzienszczegolnej-modlitwy-za-dusze-czysccowe/

25 grudnia 1916
W odpowiedzi na akt 5 listopada w rozkazie
noworocznym car Mikołaj II zapowiedział
„stworzenie Polski wolnej, złożonej ze wszystkich trzech części, dotąd rozdzielonych”.
Wobec strat terytorialnych Rosji akt nie mógł
mieć żadnych konkretnych skutków politycznych. Otworzył jednak szansę na życzliwsze
potraktowanie sprawy polskiej przez państwa
ententy, które dotychczas uważały kwestię
niepodległości Polski za wewnętrzną sprawę
Rosji. Po abdykacji cara 16 marca 1917 roku
rozkaz przestał mieć jakiekolwiek znaczenie.
14 stycznia 1917
W Warszawie, z inicjatywy Niemiec i AustroWęgier, zainaugurowała swoją działalność
Tymczasowa Rada Stanu z Wincentym Niemojewskim na czele. Była to instytucja quasirządowa, która przygotować miała polską administrację na terenie Królestwa Polskiego.
Miał być to pierwszy krok do powołania obiecanego w akcie 5 listopada Państwa Polskiego. Jednocześnie rozpoczęto działania na
rzecz przekształcenia Legionów w Wojsko
Polskie.
2 lipca 1917
Wobec kunktatorskiej polityki cesarzy względem Polski oraz podporządkowania formowanego wojska polskiego niemieckiemu dowództwu, Józef Piłsudski odmówił dalszej
współpracy z Tymczasową Radą Stanu. Zaapelował także do polskich żołnierzy o nieskładanie przysięgi na wierność cesarzom i
niewstępowanie do Polskich Sił Zbrojnych.
Konsekwencją tzw. kryzysu przysięgowego
było internowanie dużej części żołnierzy służących do tej pory u boku państw centralnych
i osadzenie w obozach w Beniaminowie i
Szczypiornie. Józefa Piłsudskiego osadzono
w twierdzy w Magdeburgu. Wydarzenia z lipca 1917 roku były także końcem nadziei, że
niepodległe państwo uda się odzyskać w sojuszu z państwami centralnymi. CDN
Żródło: https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/
kalendarium-niepodleglosciowe/
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Narodowe Święto Niepodległości

Listopad miesiącem modlitwy za zmarłych

Światło wolności.
11 listopada prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda podczas uroczystej Eucharystii w Świątyni Opatrzności Bożej zapali Świecę
Niepodległości, podarowaną przez papieża Piusa IX w 1867 r. z życzeniem, aby zapłonęła w wolnej Polsce. Płomień tej Świecy stał się
symbolem obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Po wieczornej Eucharystii światło wolno-ści zaniesiemy do naszych domów.
11 listopada w Świątyni Opatrzności Bożej
150-letnia Świeca Niepodległości zostanie
zapalona przez Prezydenta Rzeczypospolitej
podczas uroczystej Eucharystii o godzinie
10.00.
O symbolicznej godzinie 19.18 rozpocznie
się w wilanowskim Sanktuarium wieczorna
Eucharystia, a w tysiącach polskich domów,
w Polsce i poza jej granicami zapłoną Świece
Niepodległości z wizerunkiem Matki Bożej.
Po raz pierwszy w historii Świątyni Opatrzności Bożej uczestnicy wieczornej Eucharystii
zaniosą ogień wolności ze Świątyni do swoich domów. Od wiekowej oryginalnej Świecy
Niepodległości zostaną zapalone świece każdego z wiernych. Będzie to uroczyste rozesłanie tego światła.

Symbol wiążący się z płonącą świecą mówi
nam, że o niepodległość trzeba się troszczyć;
jest ona darem i zadaniem, tak jak wolność,
której nie otrzymuje się raz na zawsze –
wskazywał metropolita warszawski. Stąd
nasze dziękczynienie Bogu tu, w tej świątyni,
– Było to zatem światło nadziei na trudne i zawierzenie przyszłości naszej Ojczyzny
rozbiorowe czasy. To polecenie zostało Bożej Opatrzności.
spełnione. W roku 1920 marszałek Sejmu
Niech przywołane wówczas słowa bł. kard.
zapalił Świecę Niepodległości. Świeca Stefana Wyszyńskiego o tym, że „jest sztuką
przetrwała okres międzywojenny, czas wojny umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką
i powojenny, by – odnaleziona w roku 2018 – jest dobrze żyć dla niej, w miłości, a nie w
być zapaloną przez prezydenta w setną nienawiści” będą dla nas wezwaniem do
rocznicę odzyskania niepodległości. Jej zaniesienia tego niegasnącego światła
miejscem jest Świątynia Opatrzności Bożej. wolności i nadziei do naszych domów.
Co roku ją uroczyście zapalamy – mówił Źródło:
podczas ubiegłorocznych obchodów Święta https://www.centrumopatrznosci.pl/swiatlo-wolnosciNiepodległości kard. Kazimierz Nycz.zaniesiemy-do-naszych-domow/

Świecę Niepodległości otrzymali biskupi
polscy trzy lata po Powstaniu Styczniowym
od Piusa IX w czasie kanonizacji Jozafata
Kuncewicza z poleceniem: „Zapalcie ją, gdy
odzyskacie wolność”.

Program obchodów NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2022 r.
w Świątyni Opatrzności Bożej
10.00-11.00 Msza Święta dziękczynna w intencji Ojczyzny z uroczystym zapaleniem Świecy Niepodległości
11.00-16.00 Zwiedzanie Świątyni Opatrzności Bożej, Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Ruchomego Teatru
XXI Wieku dla Dzieci
12.00-13.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny
17.00-18.00 Koncert „Requiem dla świata” w wykonaniu orkiestry „Sinfonia Viva” pod batutą kompozytora Tomasza Radziwonowicza
19.18

Msza Święta dziękczynna w intencji Ojczyzny. Uroczyste zapalenie Świecy Niepodległości. Rozesłanie wiernych ze
światłem wolności

Transmisja uroczystości NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI jest dostępna na stronie:
https://www.centrumopatrznosci.pl/codzienna-transmisja-mszy/

Kalendarium niepodległościowe.
28 lipca 1914
W reakcji na udany zamach na arcyksięcia
Ferdynanda Austro-Węgry wypowiedziały
wojnę Serbii. W ciągu kilku kolejnych dni działa tzw. efekt domina. Na mocy porozumień
sojuszniczych Rosja ogłosiła mobilizację wojska przeciwko Austro-Węgrom. W odpowiedzi
Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji, a następnie Francji. Zaborcy stanęli po dwóch stronach frontu. Rozpoczęła się I wojna światowa

9 sierpnia 1914
Naczelne Dowództwa Niemieckie i AustroWęgierskie wydały odezwę, w której zachęcały polską ludność zamieszkałą w Królestwie
Polskim do włączania się w szeregi armii
państw centralnych. „Przynosimy też wolność
i swobodę wyznaniową, poszanowanie religii,
tak strasznie uciskanej przez Rosję. Niech
z przeszłości i z teraźniejszości przemówią do
Was jęki Sybiru i krwawa rzeź Pragi, i katowanie unitów” – możemy przeczytać w dokumen5-6 sierpnia 1914
cie. Nie zawierał on jednak żadnych konkreI Kompania Kadrowa pod dowództwem Józe- tnych zobowiązań ani obietnic dotyczących
fa Piłsudskiego wyruszyła z Oleandrów pod ewentualnego przyszłego Państwa Polskiego.
Krakowem i przekroczyła granicę pomiędzy
Galicją a Królestwem Polskim. Marsz niewiel- 14 sierpnia 1914
kiego (około 160 osobowego) oddziału miał W odpowiedzi na odezwę austriacką i niemiewywołać powstanie antyrosyjskie na terenie cką wódz naczelny armii rosyjskiej – wielki
Królestwa Polskiego. Kompania zajęła Kielce, książę Mikołaj Mikołajewicz – wydał odezwę
ale po bezskutecznej próbie przebicia się do do ludności polskiej, w której pisał: „niechaj
Warszawy, zmuszona została do odwrotu zatrą się granice rozrywające na części naród
polski! Niech naród polski połączy się w jedw stronę Krakowa.
w
2z

no ciało pod berłem cesarza rosyjskiego! Pod
berłem tym odrodzi się Polska swobodna
w swej wierze, języku i samorządzie!”. Odezwa skierowana była do Polaków mieszkających w Galicji i na ziemiach zaboru niemieckiego. Jednak, podobnie jak ta przygotowana
przez dowódców sił państw centralnych, nie
zawierała żadnych konkretnych deklaracji politycznych dotyczących kształtu i charakteru
odrodzonego Państwa Polskiego.
16 sierpnia 1914
Z połączenia Komisji Skonfederowanych
Stronnictw Niepodległościowych i istniejącego
od końca lipca 1914 we Lwowie Centralnego
Komitetu Narodowego, utworzony został
w Krakowie Naczelny Komitet Narodowy. Na
jego czele stanął Juliusz Leo – ówczesny prezydent Krakowa. Komitet sprawował władzę
wojskową, polityczną i skarbową Polaków na
terenie Galicji. Pierwszą jego inicjatywą było
stworzenie Legionów Polskich u boku armii
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Listopad to czas pamięci o zmarłych i moCo to jest czyściec?
dlitwy do Boga, by zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią. Dotyczy
Ci zmarli, którzy po śmierci doświadczają
to zwłaszcza tych, którzy po śmierci potrzebu- czyśćca są już bezpieczni, bo znaleźli się w
ją oczyszczenia w miłości, czyli czyśćca, któ- Bożych rękach. Mogą być pewni zbawienia,
ry jest „przedsionkiem nieba”.
na którego pełnię muszą się jeszcze przygoDogmat o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił tować. Czyściec jest „przedsionkiem nieba”.
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denckim (1545-1563). Dogmat o czyśćcu
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mie św. oraz na sięgającej II wieku tradycji bliźniego i samego siebie. Stanu czyśćca nie
kościelnej. Duży wkład w rozwój nauki o czyś- należy pojmować jedynie jako kary lecz jako
ćcu wniósł św. Augustyn. Dogmat podkreśla przygotowanie do pełnego zjednoczenia
dwie prawdy: istnienie czyśćca jako pośmiert- z Bogiem w niebie. Aby zmarli mieli udział
nej, oczyszczającej kary za grzechy oraz mo- w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią,
żliwość i potrzebę modlitwy i ofiary w intencji oczyszczenie winno być całkowite.
dusz czyśćcowych.

Przez czyściec przechodzą dusze, które zeszły z tego świata w grzechach powszednich.
Istotą doświadczenia czyśćca po śmierci wydaje się tymczasowa rozłąka z Bogiem i
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godna i szuka możliwości oczyszczenia. Bóg
w swoim miłosierdziu odpowiada na to pragnienie poprzez działanie, które nazywamy
czyśćcem.
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w Rosji polskich od-działów nazwanych od który zapowiadał utworzenie z ziem Królemiejsca pierwotnej koncentracji Legionem stwa Polskiego „państwa samodzielnego
z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym
Puławskim.
ustrojem”. Był to pierwszy akt wydany przez
8 stycznia 1915
najwyższych przedstawicieli państw biorąW Vevey pod Lozanną w Szwajcarii z inicja- cych udział w I wojnie, w którym zapowiatywy Henryka Sienkiewicza utworzony został dano utworzenie Państwa Polskiego.

W dokumencie nie określono jednak jego
granic, enigmatycznie stwierdzono jedynie, że
będzie ono funkcjonowało w sojuszu z Niemcami i Austro-Węgrami. Akt nie był zatem
gwarancją odzyskania pełnej niepodległości.
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Żródło:

https://misyjne.pl/dzien-zaduszny-to-dzienszczegolnej-modlitwy-za-dusze-czysccowe/

25 grudnia 1916
W odpowiedzi na akt 5 listopada w rozkazie
noworocznym car Mikołaj II zapowiedział
„stworzenie Polski wolnej, złożonej ze wszystkich trzech części, dotąd rozdzielonych”.
Wobec strat terytorialnych Rosji akt nie mógł
mieć żadnych konkretnych skutków politycznych. Otworzył jednak szansę na życzliwsze
potraktowanie sprawy polskiej przez państwa
ententy, które dotychczas uważały kwestię
niepodległości Polski za wewnętrzną sprawę
Rosji. Po abdykacji cara 16 marca 1917 roku
rozkaz przestał mieć jakiekolwiek znaczenie.
14 stycznia 1917
W Warszawie, z inicjatywy Niemiec i AustroWęgier, zainaugurowała swoją działalność
Tymczasowa Rada Stanu z Wincentym Niemojewskim na czele. Była to instytucja quasirządowa, która przygotować miała polską administrację na terenie Królestwa Polskiego.
Miał być to pierwszy krok do powołania obiecanego w akcie 5 listopada Państwa Polskiego. Jednocześnie rozpoczęto działania na
rzecz przekształcenia Legionów w Wojsko
Polskie.
2 lipca 1917
Wobec kunktatorskiej polityki cesarzy względem Polski oraz podporządkowania formowanego wojska polskiego niemieckiemu dowództwu, Józef Piłsudski odmówił dalszej
współpracy z Tymczasową Radą Stanu. Zaapelował także do polskich żołnierzy o nieskładanie przysięgi na wierność cesarzom i
niewstępowanie do Polskich Sił Zbrojnych.
Konsekwencją tzw. kryzysu przysięgowego
było internowanie dużej części żołnierzy służących do tej pory u boku państw centralnych
i osadzenie w obozach w Beniaminowie i
Szczypiornie. Józefa Piłsudskiego osadzono
w twierdzy w Magdeburgu. Wydarzenia z lipca 1917 roku były także końcem nadziei, że
niepodległe państwo uda się odzyskać w sojuszu z państwami centralnymi. CDN
Żródło: https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/
kalendarium-niepodleglosciowe/
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
XXXII Niedziela Zwykła – 6 listopada 2022 r.
1. Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca. Nabożeństwo Eucharystyczne zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie procesja wokół kościoła. Prosimy
ministrantów, bielanki, asystę kościelną i
wszystkie wspólnoty parafialne o udział
w procesji. Po procesji modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.
5.
2. Dziś Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym poprowadzi kolejne "Niedzielne Bliskie
Warsztaty Rodzinne". Listopadowa edycja
nosi tytuł "Serce pamięta". Chcemy wspól- 6.
nie z wami uczcić pamięć poległych w obronie naszej Ojczyzny. Serdecznie zapraszamy i gorąco zachęcamy do udziału.
Czekamy na całe rodziny o godzinie
12.30. Zbiórka przy dzwonnicy. Szczegóły
na plakatach.

w naszym kościele będzie odprawiana 8. W sobotę, 12 listopada od godz. 9.30. do
18.00. w naszej parafii odbędzie się dzień
Msza św. w intencji zmarłych z naszej
skupienia, czyli jednodniowe rekolekcje dla
parafii i zmarłych spoczywających na nawszystkich chętnych. Przeprowadzi go Duszym cmentarzu. W zakrystii i kancelarii
chowa Rodzina Przenajświętszej Krwi.
parafialnej przyjmujemy na wypominki i
Chętnych zapraszamy do zakrystii. Natona listopadową Mszę św. za naszych
miast 13 listopada Duchowa Rodzina Przezmarłych.
najświętszej Krwi zaprasza na „Niedzielę
Misyjną”. W trakcie kazań usłyszymy przeMsza św. wotywna o Duchu Świętym
słanie o Miłości Boga Ojca. Bardzo serdezostanie odprawiona w poniedziałek,
cznie zapraszamy do uczestnictwa w tych
o godz. 18.00. Po Mszy odmówimy litanię
wydarzeniach.
do Ducha Świętego.
Chór Dziewczęcy Strumieni - Szkoły PodWspólnota Męski Różaniec zaprasza 9. stawowej i Liceum Stowarzyszenia Sternik
wszystkich zainteresowanych mężczyzn
wraz z Centrum kultury Wilanów serdena spotkanie wspólnotowe w najbliższy
cznie zaprasza na „Listopadowy wieczór
czwartek, 10 listopada br. Spotkanie rozpieśni polskiej”. Koncert ten odbędzie się
pocznie się Mszą św. o godz. 18.00., po
w kościele Św. Anny w Wilanowie 13 listopada po niedzielnej mszy o godzinie 18.00.
Mszy św. zostanie odprawione NabożeńPodczas koncertu uczennice Szkoły Strustwo Różańcowe, a po nim spotkanie for3. Koła Żywego Różańca zapraszają na comienie, pod kierunkiem Karoliny Miki wykomacyjne w Kanonii.
dzienną modlitwę różańcową w listopanają zarówno polskie pieśni patriotyczne,
dzie w intencji: o łaskę nieba dla dusz 7. Narodowe święto Niepodległości przyżołnierskie, religijne, jak też ukochane przez
pada w piątek, 11 listopada br., w tym
wszystkich pieśni Stanisława Moniuszki i
w czyśćcu cierpiących. Modlitwę w kościeFryderyka Chopina. Mamy nadzieję, że ten
dniu o godz. 10.00., w Świątyni Opatrznole prowadzą poszczególne grupy parafiamuzyczny wieczór będzie miłym zwieńlne: w poniedziałek o godz. 16.30., we
ści Bożej Jego Eminencja Kazimierz
czeniem listopadowych obchodów Święta
wtorek, środę i czwartek o godz. 18.30.,
Kard. Nycz odprawi Mszę św. w intencji
Niepodległości.
w piątek o godzinie 12.30., w sobotę o
Ojczyzny, a o godz. 17.00. rozpocznie się
godz. 7.30.
koncert z okazji Narodowego Święta Nie- 10. W tym tygodniu, przypadają następujące
podległości pt. „Requiem dla świata”. Zaświęta liturgiczne:
4. W listopadzie, w sposób szczególny, moproszenie na Mszę św. i koncert Można
dlimy się za zmarłych z naszych rodzin,
− w środę, 9 listopada, święto rocznicy
odbierać w zakrystii.
dlatego przez cały miesiąc o godz. 18.00.
poświęcenia Bazyliki Laterańskiej,
− w czwartek, 10 listopada, wspomnienie
Z inicjatywy Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
św. Leona Wielkiego, papieża i Doktora
Kościoła,
w dniu 16 pażdziernika 2022 roku, w XXII Dniu Papieskim,
−
w piątek, 11 listopada, wspomnienie św.
w wyniku kwesty przeprowadzonej w naszej parafii uzyskano:
Marcina z Tour, biskupa,
4 570,38 zł i 50 euro.
−
w sobotę, 12 listopada, wspomnienie
Fundacja przeznacza te środki na stypendia dla młodzieży
św. Jozafata, biskupa i męczennika.

z ubogich rodzin.
Bóg zapłać ofiarodawcom.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 1846 8491 8000 0001

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
11. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych
w ostatnim miesiącu naszych parafian:
- śp. Genowefa Rybarczyk,
- śp. Sławomir Marian Różyc,
- śp. Barbara Kobielska.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.

Kontakty do parafialnych
wspólnot różańcowych:
Koła Żywego Różańca – tel. 696 049 766,
Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci siostra Rafaela – tel. 722 362 433,
Różaniec Rodziców za Dzieci
– tel. 501 433 010,
Róże Pokutno-Wynagradzające za grzechy własne i w rodzinie
– tel. 694 404 886,
Męski Różaniec – tel. 601 507 090.

Nr 714

Nr 714/ 6 listopada 2022 ISSN 2080-0010

XXXII Niedziela Zwykła

L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
2 Mch 7, 1-2. 9-14

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej: Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych.
Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał
ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej 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, odbierasz 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».

S Ł O W A

nego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym 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

AKLAMACJA
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
Oto słowo Boże
zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu,
Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś
brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech
PSALM RESPONSORYJNY
jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi
Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8 i 15
potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga
braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie.
Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, * usłysz Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy
me wołanie,
pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu
wysłuchaj modlitwy *
umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu
moich warg nieobłudnych.
więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy
Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek, siedmiu bowiem mieli ją za żonę». Jezus im
nie zachwiały się moje stopy.
odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże,
za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani
wysłuchasz, *
zostaną za godnych udziału w świecie przynakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo.
szłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić
Strzeż mnie jak źrenicy oka, *
nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, * ze
dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmarsnu powstając, nasycę się Twoim widokiem.
twychwstania. A że umarli zmartwychwstają,
to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa
o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem AbraDRUGIE CZYTANIE
hama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg
2 Tes 2, 16 – 3, 5
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyApostoła do Tymoteusza: Bracia: Sam Pan scy bowiem dla Niego żyją».
nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który
Oto Słowo Pańskie
nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecz-
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KOMENTARZ
Saduceusze, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie ciała ludzkiego, posługując się
dość przewrotnym przykładem, chcieli podważyć nauczanie Jezusa, w którym wzywa
do podążania drogą, prowadzącą do królestwa niebieskiego.
Jednakże, posługując się wybranym przez
siebie przykładem, popełnili kilka logicznych
błędów, obnażając w ten sposób swoją ignorancję, nieznajomość Pisma, na które się
powoływali, a przede wszystkim wybiórczość
jego stosowania.
Możemy z pewnego rodzaju politowaniem
patrzeć, jak Jezus wykazuje ich błędy.
Byłoby jednak wielkim zaniedbaniem z naszej strony, gdybyśmy nie zrewidowali naszego rozumienia prawdy objawionej i stosowania jej w naszym życiu. Musimy więc
zapytać samych siebie czy przypadkiem, tak
jak saduceusze, nie odnosimy się do Pisma
Świętego tylko wtedy, gdy jest nam to
wygodne, a w przeciwnych sytuacjach całkowicie o nim zapominamy.
Ks. dr Waldemar R. Macko
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