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 LITURGIA SŁOWA   
2 Mch 7,1-2.9-14; Ps 17; 2 Tes 2,16-3,5; Łk 20,27-38 

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmar-
twychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak 
nam przepisał: »Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, 
niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. 
Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął 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 odpo-
wiedział: „Dzieci tego 
świata żenią się i za mąż 
wychodzą. Lecz ci, którzy 
uznani są za godnych 
udziału w świecie przy-
szłym i w powstaniu  
z martwych, ani się żenić 
nie będą, ani za mąż wy-
chodzić. 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 krzaku, 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. 

 

Nawiedzenie cmentarzy to nie sentymentalny spacer,  
ale modlitwa za zmarłych 

   „Odwiedzin na cmentarzach nie traktujmy jak sentymentalnego spaceru. Modlitwę i odpusty, które 
możemy uzyskać nawiedzając cmentarze ofiarujmy za bliskich nam zmarłych” – powiedział bp Artur 
Miziński, sekretarz generalny Episkopatu Polski. 

Bp Miziński podkreślił: „Dzień 
Zaduszny to czas szczególnej  
i gorliwej modlitwy do Boga, by 
zmarli mieli udział w zwycięstwie 
Chrystusa nad śmiercią. Na naszą 

modlitwę czekają Ci, którzy po 
śmierci są w oddaleniu od pełni 
Bożej miłości, potrzebują oczysz-
czenia, czyli czyśćca, który jest 
»przedsionkiem nieba«”. 

U progu 100. rocznicy urodzin 
św. Jana Pawła II bp Miziński 
przypomniał również, że papież 
Polak mówił: „Czyściec to znaczy 
stan oczyszczenia, stan, w którym 

Życie jest większe od wszel-

kich naszych przemądrzałych 

spekulacji, od popularności, 

ideologii i misternie skon-

struowanych systemów pojęć. 

Czasem wydaje się nam, że ży-

jemy, a tak naprawdę spętali-

śmy życie w sieć nazw. Cieszy 

nas ich brzmienie: profesor, 

prezes, gwiazda, zwycięzca. 

Niektórzy tak oderwali się od 

życia, że dopiero wzmianka w 

gazecie przekonuje ich, że za-

istnieli. Tymczasem to Bóg jest 

Bogiem żywych i tylko wraca-

jąc do Niego, wracamy napra-

wdę do życia. 
 

O. Wojciech Czwichocki OP 

Oremus 



 

 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 

1238 Woda chrzcielna zostaje 
poświęcona przez modlitwę 
epikletyczną (albo podczas ob-
rzędów chrztu, albo w czasie 
Wigilii Paschalnej). Kościół prosi 
Boga, by przez swojego Syna  
i mocą Ducha Świętego zstąpił 
na tę wodę, aby ci, którzy zos-
taną w niej ochrzczeni, "narodzi-
li się z wody i z Ducha" (J 3, 5). 
1239 Następuje wówczas istotny 

obrzęd sakramentu – chrzest  
w sensie ścisłym. Oznacza on  
i urzeczywistnia śmierć dla 
grzechu i wejście w życie Trójcy 
Świętej 1przez upodobnienie 
do Misterium Paschalnego 
Chrystusa. W sposób najbar-
dziej znaczący dokonuje się 
chrztu przez trzykrotne zanu-
rzenie w wodzie chrzcielnej. 
Już od starożytności może on 
być także udzielany przez trzy-
krotne polanie wodą głowy 
kandydata. 
1240 W Kościele łacińskim trzy-
krotnemu polaniu wodą towa-
rzyszą słowa szafarza: "N., ja 
ciebie chrzczę w imię Ojca i Sy-
na, i Ducha Świętego". W litur-
giach wschodnich katechumen 
zwrócony jest w kierunku 
wschodnim, a kapłan mówi: "N., 
sługo Boży, jesteś chrzczony  
w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego". Przy wzywaniu każ-
dej z Osób Trójcy Świętej ka-
płan zanurza kandydata w wo-
dzie i podnosi go z niej. 
1241 Namaszczenie krzyżmem 

świętym, wonnym olejem po-
święconym przez biskupa, 
oznacza dar Ducha Świętego 
dla neofity. Stał się on chrześci-
janinem, to znaczy "namasz-
czonym" Duchem Świętym, 
wszczepionym w Chrystusa, 
który jest namaszczony jako 
kapłan, prorok i król. 

dusze przygotowane są do zbawie-
nia, do szczęścia wiecznego, 
oczyszczają się jeszcze, ażeby doj-
rzeć do ostatecznego spotkania  
z Bogiem” (Audiencja generalna,  
4 VIII 1999 r.). Sekretarz Episko-
patu dodał jednocześnie, że w na-
szym kraju była i jest nadal częsta 
modlitwa w intencji dusz czyść-
cowych. „Świadczą o tym Msze 
święte w intencji zmarłych, wy-
pominki i odprawiane za zmarłych 
Msze święte gregoriańskie, oraz 
modlitwy przy grobach” – powie-
dział. 

Bp Artur Miziński zaznaczył, że 
naszą modlitwą możemy bardzo 
pomóc zmarłym. Przypomniał, że 
od 1 do 8 listopada można co-
dziennie uzyskać odpust zupełny 
za zmarłych. Jest to darowanie ka-
ry za grzechy zgładzone już co do 
winy. Odpust można uzyskać od-
wiedzając cmentarz, spełniając 
zwykłe warunki: brak przywiąza-
nie do grzechu, komunia św., mo-
dlitwa w intencjach wyznaczonych 
przez Ojca Świętego i wyznanie 
wiary. 

 
 

SOLIDARNI Z SUDANEM 
POŁUDNIOWYM 

Tegoroczny Dzień Solidarności  
z Kościołem Prześladowanym  
poświęcony jest Sudanowi Połu-
dniowemu. 

60,5% mieszkańców Sudanu Po-
łudniowego to chrześcijanie z cze-
go niemal 40% to katolicy,  
a 20,7% stanowią protestanci (an-
glikanie, baptyści i zielonoświąt-
kowcy). 32,9% to wyznawcy reli-
gii plemiennych, 6,2% wyznaje is-
lam. Dodatkowo jest jeszcze 0,5% 
ateistów i 0,01% Świadkowie Je-
howy. 

To najmłodsze państwo świata, 
które 9 lipca 2019 r. obchodziło 
osiem lat istnienia. Niestety to nie 
jest dobry czas, aby świętować, 
ponieważ wg najnowszego raportu 
ONZ, ponad połowa mieszkańców 
tego kraju (7 mln ludzi) głoduje. 
Nieprzerwanie w Sudanie Połu-
dniowym trwa katastrofa humani-
tarna, kraj ten co roku przyjmuje 
miliony dolarów pomocy między-
narodowej (ok. 1,5 mld dolarów 
rocznie).  

Eksperci alarmują, że głód i nie-
dożywienie grożą w sumie 45 mln 
mieszkańców kilkunastu krajów 
wschodniej Afryki. Powodem jest 
głównie susza oraz ciepły prąd 
morski El Nino, który dotknął re-
gion po raz drugi w ciągu trzech 
lat. Trwający kryzys żywnościowy 
w Afryce jest jednym z najpoważ-
niejszych od lat. Jego skutki moc-

no odczują nie tylko mieszkańcy 
Sudanu Południowego, ale również 
Somalii, Etiopii czy Madagaskaru. 

Sudan Południowy odłączył się 
terytorialnie od Sudanu w 2011 r. 
Prezydentem został wtedy Salva 
Kiir z plemienia Dinka, który do 
teraz sprawuje tę funkcję. We-
wnętrzny konflikt w państwie 
przybrał na sile w 2013 roku, kie-
dy miał miejsce nieudany zamach 
stanu przeprowadzony przez poli-
tycznego rywala Salva Kiira - wi-
ceprezydenta Rieka Machara  
z plemienia Neurów. Wojna do-
mowa o głównie podłożu etnicz-
nym i plemiennym zabrała ze sobą 
dziesiątki tysięcy istnień ludzkich.  

Konflikt wewnętrzny w Sudanie 
Południowym, który zakończył się 
teoretycznie 12 września 2018 r. 
nie tylko pociągnął za sobą wiele 
ofiar, ale również odbił się na psy-
chice dzieci.  

W Sudanie Południowym miesz-
ka ok. 12 mln ludzi. Szacuje się, że 
dziś ponad 3,5 miliona pozbawio-
nych jest dachu nad głową, dodat-
kowo 2 miliony błąka się po bez-
drożach, ukrywając się przed pew-
ną śmiercią, a 1,5 miliona już opu-
ściło kraj. UNICEF informuje, że 
w Sudanie Południowym niemal 
milion dzieci poniżej piątego roku 
życia jest niedożywionych. Śmierć 
głodowa grozi 50 tysiącom z nich.  

 

Na podstawie https://pkwp.org 



Komunia Święta jest prawdziwie Ciałem Chrystusa 
 

   Komunia Święta, przyjmowana przez katolików na całym świecie, jest prawdziwie Ciałem Chrystusa. 
To nie symbol, ale realna obecność Chrystusa pod postacią chleba – podkreślił rzecznik Konferencji  
Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. 
 

Rzecznik Episkopatu zaznaczył: 
„Kiedy Jezus ustanowił Euchary-
stię powiedział: «Bierzcie i jedz-
cie, to jest Ciało Moje», dlatego 
przyjmując Komunię Świętą, sły-
szymy słowa: «Ciało Chrystusa». 
Odpowiadamy: «Amen», co z ory-
ginału hebrajskiego oznacza do-
słownie: «prawdziwie», «zgodnie  
z prawdą». Tak więc wyznajemy 
realną obecność Chrystusa w Ko-
munii Świętej. Nie jest to wytłu-
maczalne prawami natury, ale na 
tym polega wiara ponad miliarda 
katolików na świecie”. 

Odpowiadając na kwestię jakości 
debaty publicznej nt. Eucharystii, 
ks. Rytel-Andrianik powiedział:  

„Każdy ma prawo do swojej oce-
ny, ale brak szacunku do Komunii 

Świętej, także w debacie publicz-
nej, jest krzywdzący dla osób wie-
rzących i stoi w sprzeczności z po-
szanowaniem praw człowieka do 
swobody wyznania. My, jako kato-
licy, doświadczamy obecności Je-
zusa Chrystusa w Najświętszym 
Sakramencie, jest na to wiele 
świadectw”. 

Rzecznik Episkopatu przypo-
mniał również o tysiącach parafii 
w Polsce, w których często, a nie-
kiedy całą dobę, trwa adoracja 
Najświętszego Sakramentu. „To 
miejsca, w których Jezus Chrystus 
obecny w Hostii udziela niezliczo-
nych łask ludziom zwracającym 
się do Niego” – podkreślił ks. Ry-
tel-Andrianik.  

Ponadto zaznaczył, że zgodnie  
z Mszałem Rzymskim, każda oso-
ba poprzez fakt uczestnictwa w li-
turgii, zobowiązuje się do prze-
strzegania określonych zasad. 
„Prawo kościelne mówi: «przystę-
pujący do Komunii spożywa całą, 
świętą Hostię, tuż po jej przyjęciu»  

(Ogólny Wstęp do Mszału Rzym-
skiego, 161)” – dodał ks. Rytel-
Andrianik.  

 

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi 
 

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas  
nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny,  
Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie  
zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe 
wiodła ku szczęśliwości. 
Wszechmogący wieczny Boże,  spuść nam szeroką i głęboką miłość 
ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi 
Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. 
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego 
sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym 
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.  
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 
 

ŚW. JAN PAWEŁ II POWIEDZIAŁ 
 
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi! 
 
To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie 

podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie bo-
leć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba inten-
sywnie odbudowywać! Nie można dalej lekkomyślnie niszczeć! 



  

Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wy-
pada powiedzieć: nie ma solidarności bez mi-
łości - więcej! - nie ma przyszłości człowie-
ka i narodu. 

 

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby in-
ni od was nie wymagali. 
 

Być człowiekiem sumienia to znaczy wyma-
gać od siebie, podnosić się z własnych upad-
ków i ciągle na nowo się nawracać. 
 

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też 
w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wy-
miar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obo-
wiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. 
 

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza 
na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też 
ma prawo do miłości szczególnej.  
 

Niech przesłanie o miłosiernej miłości Boga rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę 
i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stad ma wyjść iskra, która przygo-
tuje świat na ostateczne Jego przyjście. 
 

Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu. 
 

Na tym wielkim wirażu ojczystej historii, kiedy decyduje się przyszły kształt Rzeczypospolitej, papież - wasz 
rodak, nie przestaje was prosić, abyście to dziedzictwo Chrystusowego krzyża na nowo z wiarą i miłością 
przyjęli. Abyście krzyż Chrystusa na nowo, w sposób wolny i dojrzały wybrali, tak jak wybrał go kiedyś św. 
Jan Sarkander i tylu innych świętych i męczenników. Abyście podjęli odpowiedzialność za obecność krzyża 
w życiu każdego i każdej z was, w życiu waszych rodzin i w życiu tej wielkiej wspólnoty, jaką jest Polska. 
Brońcie go! 

 

O G Ł O S Z E N I A 
1. Zapraszamy na koncert z okazji 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości – 11 listopada o godz. 19:30,  
w wykonaniu Orkiestry Dętej z Nadarzyna. Wstęp wolny. W sposób szczególny zapraszamy do modlitwy  
w intencji naszej Ojczyzny.  
2. Spotkanie Rodziców Róż Różańcowych odbędzie się dzisiaj po mszy św. o godz. 11:30 w kaplicy MB. 
3. Trwają Katechezy na które zapraszamy dorosłych i młodzież. W tym tygodniu wyjątkowo katecheza z po-
niedziałku – 11 listopada – przeniesiona została na wtorek – 12 listopada. Dalej katechezy odbędą się w 
zwykłym harmonogramie: poniedziałki i czwartki o godz. 19:30.  
4. Organizujemy zimowisko od 16 do 22 lutego 2020 roku w Muszynie. Koszt pobytu wynosi 1400 złotych. 
Zapisy u ks. Michała i s. Iwony. 
5. Zapraszamy młodzież od lat 14 i wyżej do śpiewu w scholi młodzieżowej. Spotkanie odbędzie się dzisiaj  
o godz. 18:00 w dolnym kościele. 
6. W listopadzie modlimy się na różańcu w intencji naszych bliskich zmarłych – codziennie o godz. 17:50, na-
tomiast w środy zapraszamy na nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy o godz. 18:00. W każdy ponie-
działek, po mszy św. o godz. 9:00 – różaniec w intencjach wynagradzających.  
7.  Wspomnienia liturgiczne: w poniedziałek – wsp. św. Marcina z Tours, bp.;  
we wtorek – wsp. św. Jozafata, bp. i męczennika;  
w środę – wsp. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna – Pierwszych Męczenników Polski. 
w sobotę – wsp. Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. 
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