
Będę przysłuchiwał się rozmowie sadu-

ceuszów z Jezusem. Chociaż uważają się za 

„wierzących w Boga”, są przekonani, że nie 

ma zmartwychwstania. Ich pytanie kiero-

wane do Jezusa nie wynika z pragnienia 

poznania prawdy. Próbują wyśmiać naukę 

o życiu wiecznym. 

Zwrócę uwagę na to, że również dzisiaj 

niewiara w zmartwychwstanie jest często 

spotykana wśród tzw. „wierzących”. Roz-

mowy o życiu wiecznym są rzadkim tema-

tem wspólnych rozmów. Często też mówi 

się o niebie w tonie przypominającym żart 

lub bajkę.  

Prawda o życiu wiecznym w zjednoczeniu 

z Bogiem jest dla mnie prawdą najważniej-

szą, chodzi bowiem o cel życia. Jak często 

rozmyślam o niej? Jakie odczucia pojawiają 

się w moim sercu, gdy rozmyślam o spo-

tkaniu z Bogiem w wieczności? Wypowiem 

je przed Jezusem. 

Jezus, chociaż zna intencje saduceuszów, 

z cierpliwością tłumaczy im prawdę o zma-

rtwychwstaniu. Wobec niej wszystko inne 

na ziemi, nawet szczęście życia małżeń-

skiego, ma jedynie wartość względną. 

Szczęście w niebie przekracza w sposób 

niewyobrażalny każde inne, jakie mogę 

przeżyć na ziemi. Największe przeżycie 

szczęścia będzie pochodziło z naszego 

przebywania blisko Boga jako Jego dzieci. 

„Wszyscy bowiem dla Niego żyją”. Popro-

szę usilnie Jezusa, abym w swoim powoła-

niu życiowym, jakiekolwiek ono jest, mógł 

doświadczać głębokiej radości z tego, że 

żyję dla Boga. Będę powtarzał z wiarą:  

„W Tobie moje życie nigdy się nie koń-

czy!”.                                  Krzysztof Wons SDS 
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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  

Ref. psalmu: Gdy zmartwychwstanę,  
                   będę widział Boga.  

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że 
nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Na-
uczycielu, 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 zostawiw-
szy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwsta-
niu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bo-
wiem mieli ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego 

świata żenią się i za mąż 
wychodzą. Lecz ci, którzy 
uznani są za godnych udzia-
łu 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 mo-
wa 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. 

 

KOMENTARZE DO CZYTAŃ  
Przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego czytania 
Zachowanie siedmiu braci może niejednego z nas wprawić w 

osłupienie. Wszyscy są gotowi na okrutną śmierć. Nie wahają 
się umierać w obronie Bożego prawa. Nie żałują młodego  



KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
1608 Mimo wszystko porządek 

stworzenia przetrwał, chociaż 

został poważnie naruszony. 

Aby leczyć rany spowodowane 

przez grzech, mężczyzna i ko-

bieta potrzebują pomocy łaski, 

której Bóg w swoim nieskoń-

czonym miłosierdziu nigdy im 

nie odmawiał. Bez tej pomocy 

mężczyzna i kobieta nie mogli-

by urzeczywistnić wzajemnej 

jedności ich życia, dla której 

Bóg stworzył ich "na początku". 

1609 Bóg w swoim miłosier-

dziu nie opuścił grzesznego 

człowieka. Kary będące następ-

stwem grzechu, "bóle rodzenia 

dzieci" (Rdz 3,16), praca "w po-

cie oblicza" (Rdz 3,19) stanowią 

także lekarstwo, które ograni-

cza szkody spowodowane 

przez grzech. Po upadku mał-

żeństwo pomaga przezwycię-

żyć zamknięcie się w sobie, 

egoizm, szukanie własnych 

przyjemności, pomaga otwo-

rzyć się na drugiego człowieka, 

na wzajemną pomoc i dar z 

siebie. 

1610 Moralna świadomość do-

tycząca jedności i nierozerwal-

ności małżeństwa rozwinęła się 

pod wpływem pedagogii stare-

go Prawa. Wprawdzie poliga-

mia patriarchów i królów nie 

jest jeszcze wyraźnie krytyko-

wana, ale Prawo dane Mojże-

szowi zmierza do ochrony ko-

biety przed despotyzmem pa-

nowania mężczyzny, nawet je-

śli, według słów Chrystusa, nosi 

ono także ślady "zatwardziało-

ści serca" mężczyzny, ze wzglę-

du na którą Mojżesz zezwalał 

na oddalenie kobiety. 

 

życia, nie lamentują, że mieli swo-
je plany i marzenia. Wierność na-
kazom Pańskim jest dla nich waż-
niejsza niż własne życie. Są od-
ważni, bo mają świadomość, że 
czeka ich wieczność przy Bogu. 
Zdają sobie sprawę, że śmierć nie 
jest końcem. Wiedzą, że życia nie 
oddaje się za błahostki, bo ono jest 
zbyt cenne, ale jeszcze cenniejszy 
jest sam Bóg. 

Ta historia każe nam zapytać o 
nasze posłuszeństwo Bożym przy-
kazaniom. Na ile jesteśmy im ule-
gli i jak usprawiedliwiamy się, 
kiedy je łamiemy? Nie powtarzaj-
my sloganu, że świat się nie zawa-
li, gdy naruszymy Dekalog. Tak, 
ziemia istnieje dalej, mimo na-
szych grzechów, ale nie możemy 
zapominać, że każde odstępstwo 
uderza w tego, kto się go dopusz-
cza. Każdy grzech sprawia, że coś 
się w nas kruszy i rozsypuje, że 
oddalamy się od Boga. Wierność 
braci nie była podyktowana śle-
pym posłuszeństwem, ale wiarą  
i ufnością, że ich lojalność wobec 
Pana ma sens i zostanie nagrodzo-
na. Oni naprawdę Go kochali. Ży-
cie nie ogranicza się do tego, co 
jest tu i teraz. Ono sięga poza 
śmierć. Jakie będzie, zależy w du-
żej mierze od nas. 

Komentarz do psalmu 
Dzisiejszy psalm śmiało można 

byłoby włożyć w usta siedmiu bra-
ci, o których czytaliśmy w pierw-
szym czytaniu. Psalmista wzdycha 
do Boga w momencie próby. Prosi 
Go o reakcję. Czuje na sobie ciężar 
trudnej sytuacji, w jakiej się zna-
lazł. Jest przekonany o słuszności 
swoich decyzji. Przyznaje, że był 
wierny Bogu, że trzymał się Jego 
słów i nakazów. Pan zawsze był 
mu bliski. Jest przekonany o tym, 
że On słucha jego wołania. Wie-
rzy, że jego modlitwa dociera do 
Niego. Wie, że nie mówi w próż-
nię, że jego słowa trafiają do Boga. 
Prosi Go o opiekę i wsparcie. Ro-
zumie, że jeśli nawet umrze, to nie 
będzie przegrany. Ufa, że zostanie 
nagrodzony oglądaniem Pana. 
Wyznaje wiarę w zmartwychwsta-

nie. Porównuje je do obudzenia się 
ze snu. Będzie ono bardzo szczę-
śliwe, bo czy może być coś pięk-
niejszego niż patrzenie na swego 
Boga? Psalmista pisze, że nasyci 
się Jego widokiem. To znak, że te-
raz, żyjąc na ziemi, już bardzo 
pragnie tego spotkania w niebie. 
Czeka na nie z tęsknotą. Czuje w 
sobie głód Boga. Po zmartwych-
wstaniu zostanie w pełni nasycony 
patrzeniem na swego Pana. Wtedy 
osiągnie całkowite szczęście. 

Komentarz do drugiego  
czytania 
Święty Paweł błogosławi Tesalo-

niczanom w przepiękny sposób. 
Życzy im najpierw Bożej pocie-
chy. To ważne, bo nikt nie umie 
pocieszyć naszego serca tak jak 
Bóg. On zna nasze wnętrze i wie, 
co przeżywamy. Apostoł życzy też 
Bożego utwierdzenia w czynach  
i słowach. To również istotne, bo 
przecież nie raz zastanawiamy się, 
czy to, co robimy, jest dobre, czy 
ma sens, czy jest coś warte. Łatwo 
się chwiejemy i popadamy w 
zwątpienie. W swoich działaniach 
szukamy potwierdzenia nie w Bo-
gu, ale w drugim człowieku. Apo-
stoł każe zmienić kierunek patrze-
nia. Prosi też o modlitwę. Widzi w 
niej duchową siłę i ochronę. Na 
końcu pisze o Bożym nakierowa-
niu ludzkiego serca na miłość i 
cierpliwość. Zaznacza, że dusza 
zwrócona ku Bogu jest stabilna i 
bezpieczna. Słowa św. Pawła po-
krzepiają i podbudowują. Czuć 
nich ogromny misyjny zapał i mi-
łość do Ewangelii. Jego przykład 
pokazuje, że ten, kto osobiście 
spotkał Chrystusa, będzie dążył do 
tego, by zaprowadzić do Niego 
także innych ludzi. Jego zachęta do 
wierności Jezusowi pełna jest tro-
ski i żarliwości. A my, czego ży-
czymy innym? Czy chcemy dla 
bliźnich Bożych darów? Na ile na-
sza mowa napełniona jest błogo-
sławieniem i życzliwością wobec 
innych? Na ile żyjemy Bogiem, na 
tyle jest On obecny w naszych 
słowach, czynach i relacjach z 

ludźmi. Tu wszystko widać jak na 
dłoni. 

 
 



  

Komentarz do Ewangelii 
Jezus bardzo dużo uwagi w swo-

im nauczaniu poświęcał zmar-
twychwstaniu ciał. Przekonywał, 
że ta prawda nie jest niczym no-
wym. Wskazywał, że ma ona swo-
je źródła jeszcze w Starym Testa-
mencie. Powoływał się na Mojże-
sza, tak bardzo cenionego przez 
naród Izraela. Chrystus podkreślał, 
że śmierć nie jest ostatecznym 
końcem człowieka, że naszym po-
wołaniem jest życie w Bogu tu na 
ziemi i kiedyś w niebie. Saduceu-
sze wyśmiewali jednak tę prawdę. 

Argumentowali swoje racje przeja-
skrawionym przykładem, przekła-
dając ziemskie relacje na rzeczy-
wistość nieba. Jezus wyprowadzał 
ich z błędu. Przekonywał, że wie-
czność nie będzie doskonalszą 
wersją życia na ziemi. Jaka więc 
będzie? Nie wiemy. To ciągle jest 
tajemnicą. Być może ta nasza nie-
wiedza skłania nas ku wątpieniu w 
życie po śmierci, ale nie powinni-
śmy się poddawać takiej pokusie. 
Skoro Jezus potwierdził tę prawdę, 
to nie mamy podstaw, by w nią 
wątpić. Codziennie w Credo po-

wtarzamy: „wierzę w ciała zmar-
twychwstanie i żywot wieczny”. 
Niech nie będą to puste, wyuczone 
słowa, ale świadoma deklaracja 
naszej wiary. Życie się nie kończy, 
ono naprawdę ma piękną kontynu-
ację w wieczności. To, jak ona 
wygląda jest na razie dla nas za-
kryte, ale kiedyś owa zasłona zo-
stanie przed nami zdjęta. Zoba-
czymy wszystko na własne oczy. 
To będzie wspaniała chwila! 

Komentarze zostały przygotowane 
przez Agnieszkę Wawryniuk 

 

Z OKAZJI JUBILEUSZU  
30-LECIA PROBOSTWA KS. WALENTEGO KRÓLAKA 

Czcigodny Księże Proboszczu, z okazji 30-lecia Twojego  
posługiwania w naszej parafii na funkcji proboszcza życzymy, 
byś zawsze podążał drogą za Panem, który Cię powołał do tej 
posługi.  
Czcigodny Księże Walenty, piękna i trudna jest droga Twoje-

go posługiwania. Powiedziałeś Bogu „tak”. Zaufałeś bezgra-
nicznie Panu, który Ciebie wezwał i poszedłeś za Nim, z rado-
ścią krocząc Jego śladami. 
Jubileusz to czas dziękczynienia za wszelkie łaski, za dobro, 

za wszystko co pozwala wzrastać i Tobie i nam, uświęcać się 
w kapłańskim powołaniu i w jego realizacji, ale także nam,  
w rodzinach naszej parafii. Dziękujemy za Twoją służbę Bogu  
i człowiekowi, za sakramenty nam udzielone, za każdą odpra-
wioną Mszę świętą, oraz za wszystko, co dla dobra naszego oraz tej parafii Księże czynisz. 
Dziękujemy za mądre i pouczające kazania, za liczne gesty życzliwość oraz poświęcony czas  
i troskę, modlimy się o błogosławieństwo na dalsze lata Twojej posługi. Życzymy Ci dobrego 
zdrowia, siły, wytrwałości oraz otwartych serc Parafian. Niech Bóg obdarza Cię swoim Błogo-
sławieństwem oraz obfitymi łaskami w dalszej posłudze kapłańskiej tutaj.  
Bóg zapłać za Twoją wspaniałą obecność i każdy dzień Twojego powołania.  

Parafianie.  
 

Z nauczania bł. kard. Stefana Wyszyńskiego   
 

Trwamy w Kościele przez miłość. Bo utrzymuje nas w Kościele Chrystusowym łaska po-
wołania na synów wybrania, łaska żywej wiary, nie więdnącej nadziei i miłości  
wiernej. Im więcej w nas tej miłości, tym głębsze jest nasze wkorzenienie w Kościół świę-
ty, tym obficiej zeń czerpiemy, tym bezpieczniej i spokojniej się w nim czujemy. 

 
Z Dzienniczka Świętej Faustyny  

 

   Najświętsza Maryja Panna, Ona mnie nauczyła wewnętrznie kochać Boga i jak we 
wszystkim pełnić Jego świętą wolę. Radością jesteś, Maryjo, bo przez Ciebie Bóg zszedł na 
ziemię do serca mego (Dz. 40). 

 



MODLITWA ZA OJCZYZNĘ (ks. Piotr Skarga SJ) 
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.

Obchody Święta Niepodległości w Świątyni Opatrzności Bożej 
w Wilanowie. 11 listopada 2022 r. 

Program uroczystości: 
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, zapalenie Świecy Niepodległości w naszych domach 

O G Ł O S Z E N I A 
1. Dziękujemy za ofiary złożone na remont naszego kościoła. Dzisiaj zapraszamy na Adorację Najśw. Sakra-
mentu o godz. 18:00.
2. W listopadzie zapraszamy na modlitwę w intencji zmarłych, codziennie o 18: 15 natomiast w środy na na-
bożeństwo do MB Nieustającej Pomocy o godz. 18: 00, Można jeszcze składać wypominki za bliskich zmar-
łych w zakrystii lub kancelarii. Przez cały rok odprawiamy msze św. w tych intencjach w poniedziałki o 18:30.
3. W najbliższą sobotę 12 listopada o godz. 9.00 zapraszamy na Msze św. odprawianą przy ołtarzu Matki Bo-
żej Muranowskiej.
4. 11 listopada przypada 104 rocznica odzyskania Niepodległości. Tego dnia dodatkowa msza św. o godz.
10:00 w intencji Ojczyzny.
5. 27 listopada o godz. 16.00 zapraszamy na promocję książki „Serce Muranowa. Odzyskane dzieje Ko-
ścioła Świętego Augustyna na Nowolipkach” autorstwa Wojciecha Andrzeja Szoty. Promocja odbędzie się 
w kościele. W tym dniu przypada także jubileusz 30-lecia probostwa ks. Walentego Królaka.
6. Dziś po Mszy św. o godz. 8:30 spotkanie Żywego Różańca oraz po Mszy św. o godz. 11:30 spotkanie Róż 
Różańcowych Rodziców.
7. Trwają katechezy, na które zapraszamy dorosłych i młodzież, które odbywają się w poniedziałki i czwartki
o 19:30 w Kościele.
8. Próbujemy wznowić po raz kolejny scholę rodzinną, czyli chcielibyśmy zaangażować rodziców wraz
dziećmi, którzy śpiewaliby na niedzielnej mszy o 11:30. Wszystkich chętnych, którzy by chcieli wziąć w niej
udział proszę o zgłoszenia do ks. Jana.
9. Wspomnienia liturgiczne:
W Środa – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
Czwartek – Wsp Św. Leona Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła
Piątek – Wsp. Św. Marcina z Tours, Biskupa
Sobota – Wsp. Św. Jozafata, B-pa i Męczennika

Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki. Bóg zapłać! 
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