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PATRONI TYGODNIA 

 

11 XI 

św. Marcin z Tours (316-397), 

rzymski legionista, ojciec życia 

zakonnego we Francji, biskup. 

12 XI 

św. Jozafat (1580-1623), 

biskup połocki obrządku 

wschodniego, zamęczony za 

wierność unii z Rzymem. 

13 XI 

święci Benedykt, Jan, Mateusz, 

Izaak i Krystyn (zm. 1003), 

pustelnicy, benedyktyni, 

pierwsi polscy męczennicy. 

 

ZASŁYSZANE - PRZECZYTANE 

 

O Niebie TU i TERAZ 

 

Ucznia, którego nie opuszczała myśl  

o życiu i śmieci, zagadnął 

niespodziewanie Stary Mistrz: 

- Dlaczego tracisz czas na myślenie  

o życiu przyszłym? Szkoda przecież 

każdej najmniejszej chwili! 

- A czyż można o ty nie myśleć? – 

zdziwił się młodzieniec. 

- Oczywiście! – odparł Mistrz. 

- W jaki sposób? – chciał wiedzieć 

uczeń 

- Żyjąc w niebie tu i teraz. – 

odpowiedział mędrzec. 

- A gdzie jest to niebo? – pytał dalej 

młody człowiek. 

- Właśnie TU i TERAZ 
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EWANGELIA NA DZIŚ - – XXXII  NIEDZIELA ZWYKŁA 

Łk 20, 27-38 
 
Uduchowione życie zmartwychwstałych 
 
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy 
twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i za-
gadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Moj-
żesz 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 bo-
wiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi anio-
łom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami 
zmartwychwstania. 
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz za-
znaczył 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». 
 

KOMENTARZ  

Każdy z nas jest inny: jeden 

wysoki, drugi niski; różnimy 

się kolorami włosów; są 

mężczyźni i kobiety, dorośli 

i dzieci; ktoś jest 

kawalerem albo panną,  

a inni są mężami lub 

żonami, ale wszyscy 

należymy do wielkiej 

rodziny dzieci Bożych.  

O tym mówi dzisiejsza 

Ewangelia. Przypomina 

nam, że gdy pójdziemy na 

spotkanie z Bogiem Ojcem, 

nie będzie ważne, czy ktoś 

miał oczy niebieskie, czy 

piwne lub czy ktoś miał 

włosy długie czy krótkie; 

czy miał męża, czy nie. 

Najważniejsze będzie to, że 

wszyscy będziemy blisko 

Boga, bo wszyscy będziemy 

należeć do Jego wielkiej 

rodziny, do rodziny 

zbawionych. Ta rodzina 

będzie mieszkać raz  

z Bogiem Ojcem w Niebie. 
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SAKRAMENTY BEZ TAJEMNIC 

Odpust 

Tajemnica miłosierdzia Bożego jest dla nas nie do zgłębienia! Trudno nam 
zrozumieć fakt, że Stwórca uniża samego siebie, aby stać się podobnym do 
swych stworzeń /por. Flp 2,7-8/ po to, by ratować je przed wieczną śmiercią. 
Może jeszcze byśmy to mogli łatwiej pojąć, gdyby stworzenia były niewinne. Ale, 
jak dobrze wiemy, stworzenia same wypowiedziały posłuszeństwo Stwórcy! 
Stworzenia same wybrały drogę cierpienia i śmierci! Ale Stwórca za bardzo je 
ukochał, aby nie dać im szansy na powrót. Dlatego stał się podobny do nas, 
swych stworzeń, dlatego wziął na siebie nasze grzechy/por. Mt 8,17/ i umarł za 
nas! Umarł, ale nie spokojnie. On nie zasnął po podaniu środków 
znieczulających. On oddał życie, godząc się na okrutną mękę, na ból nie do 
opisania! On, z miłości do nas, przeżył odrzucenie, upokorzenie, bicie, nałożenie 
korony z ciernia, wyśmianie. I został przybity do krzyża. Jakże bardzo Bóg nas 
kocha! 

Dobrze wiemy, że miłość nie oznacza zgody na zło. To, że 
Bóg jest miłosierny, że nas kocha, że umarł za nas na krzyżu, to 
wcale nie oznacza, że godzi się na nasze grzechy. Nie, On już 
więcej nie umiera /por. Rz 6,9/! Każdy nasz grzech będzie kiedyś 
naszym oskarżeniem! Będzie wołał, domagając się kary. Za każdy 
grzech trzeba będzie nam odpokutować bądź tu, w czasie naszego 
ziemskiego życia, bądź po śmierci, w czyśćcu. Bo do nieba będą 
mogli wejść tylko ci, którzy są doskonali, gdyż Bóg jest doskonały 
/por. Mt 5,48/. Uczy nas o tym Katechizm Kościoła Katolickiego, w 
którym czytamy „grzech ma podwójny skutek. Grzech ciężki 
pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp 
do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się „karą 
wieczną” za grzech. Każdy grzech, nawet powszedni, powoduje 
ponadto nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które 
wymaga oczyszczenia, albo na ziemi, albo po śmierci, w stanie nazywanym 
czyśćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy „karą doczesną” 
za grzech” /por. KKK 1472/. 
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W sakramencie pokuty uzyskujemy przebaczenie grzechu przywrócenie 
pełni komunii z Bogiem oraz odpuszczenie wiecznej kary za grzech, ale nie 
zostają nam darowane „kary doczesne” /por. KKK 1473/. Ale, przez posługę 
Kościoła, każdy z wiernych może skorzystać z daru odpustu, czyli darowania kary 
doczesnej za popełnione grzechy: „zgładzone już co do winy”. Każdy grzech, 
także ten, który został odpuszczony przy spowiedzi świętej, podlega karze. Bóg 
odpuszcza winę, ale kara zostaje. Można jej uniknąć właśnie dzięki odpustom. 
Znamy ich dwa rodzaje: cząstkowy i zupełny. Odpust cząstkowy jest 
darowaniem przez Boga części kary, zupełny – znosi karę całkowicie. Każdy 
wierny może przyjąć odpust za samego siebie albo za kogoś ze zmarłych, aby 

skrócić jego przebywanie w czyśćcu” /por. KKK 1471/.  

Odpust cząstkowy możemy uzyskać nawet kilka razy dziennie. Trzeba tylko 
o tym myśleć, trzeba mieć odpowiednią „dyspozycję serca”, czyli zbudzić w sobie 
intencję uzyskania odpustu. Dobry Bóg daje nam możliwość przyjęcia odpustu 
wtedy, gdy wypełniamy nasze codzienne obowiązki, gdy pracujemy w naszym 
zakładzie pracy lub w domu i poprosimy Pana, by naszą pracę przyjął jako 
zadośćuczynienie za popełnione grzechy, wzmacniając tę prośbę aktem 
strzelistym. Albo wtedy, gdy powodowani wiarą w Boga i chęcią wypełnienia 
przykazania miłości bliźniego pomagamy potrzebującym i dzielimy się z nimi 
naszymi dobrami, czyli gdy praktykujemy jałmużnę. Albo gdy ze względu na 
miłość Boga odmawiamy sobie jakiejś przyjemności, czyli gdy praktykujemy 
post. Odpusty cząstkowe możemy również uzyskać wtedy, gdy praktykujemy 
zatwierdzone przez Penitencjarię Apostolską modlitwy, na przykład Anioł Pański, 
modlitwa za zmarłych /np. Wieczny odpoczynek…./, Magnificat i wiele innych. 
Odpust cząstkowy czeka na nas także wtedy, gdy pobożnie uczynimy znak 

krzyża świętego. 

Nieco inne warunki trzeba spełnić, aby uzyskać odpust zupełny. Wszystkie 
te warunki muszą być spełnione razem, najlepiej w jednym czasie, choć 
dopuszczalne jest, aby spowiedź i Komunię Świętą połączoną z odpustem odbyć 
kilka dni po czynności związanej z odpustem. 

By uzyskać odpust zupełny, również potrzebna jest odpowiednia intencja – 
musimy tego chcieć, trzeba to powiedzieć Panu Bogu, prosząc Go o odpust dla 
siebie lub za kogoś ze zmarłych. Poza tym wymagany jest stan łaski 
uświęcającej, najlepiej umocniony sakramentalną spowiedzią, i przyjęcie 
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Komunii Świętej. Potrzebny jest także brak przywiązania do jakiegokolwiek 
grzechu, nawet powszedniego, orz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. I nie 
chodzi tu o modlitwę za papieża, ale w intencjach, w których danego dnia modli 
się biskup Rzymu. Intencje te można znaleźć w Internecie, można też powiedzieć 
Panu Bogu, że teraz modlimy się „w intencjach papieża. Pan Bóg je zna  na 
pewno przyjmie naszą modlitwę. W intencjach papieskich możemy odmówić 
choćby, Zdrowaś Maryjo i Pod Twoją obronę lub inne modlitwy. I wreszcie 
konieczna jest odpowiednia praktyka religijna związana z uzyskaniem odpustu. 
Penitencjaria Apostolska określa wiele takich praktyk, zaliczając do nich miedzy 
innymi: co najmniej półgodzinną adorację Pana Jezusa obecnego w 
Najświętszym Sakramencie; pielgrzymkę do jednej z czterech rzymskich bazylik 
patriarchalnych i odmówienie w niej modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga; 
adoracja i ucałowanie krzyża podczas wielkopiątkowej liturgii; uczestnictwo w 
rekolekcjach trwających co najmniej trzy dni; wspólnotowe odmówienie 
różańca; rozważanie Męki Pańskiej podczas nabożeństw drogi krzyżowej; 
nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 
8 listopada; podczas odpustu parafialnego 
na terenie danej parafii; na terenie Polski, 
gdy odmówi się Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia w kościele lub kaplicy, gdzie 
jest przechowywany Najświętszy 
Sakrament i wiele innych, o których często 
na bieżąco informują kapłani w naszych 
parafialnych kościołach. Miłosierny Bóg 
nie chce naszej zguby, nie chce naszego 
potępienia. Dlatego każdego dnia 
przychodzi do nas z darem odpustu. 
Pamiętajmy o tym  i przyjmujmy ten 
cudowny dar. 
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WARTO PAMIĘTAĆ … 

Jutro 11 listopada. Ważny dla Polaków dzień. To już 101 lat, od kiedy Polska 

stała się… 

 

Dzięki odzyskaniu niepodległości możemy teraz  z dumą recytować „Katechizm 

polskiego dziecka” Władysława Bełzy, który zna każdy mały Polak: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kto ty jesteś? 
- Polak mały. 
 
- Jaki znak twój? 
- Orzeł biały. 
 
- Gdzie ty mieszkasz? 
- Między swemi. 
 
- W jakim kraju? 
 W polskiej ziemi. 
 
- Czym ta ziemia? 
- Mą ojczyzną. 
 
- Czym zdobyta? 
- Krwią i blizną. 
 

- Czy ją kochasz? 
- Kocham szczerze. 
 
- A w co wierzysz? 
- W Polskę wierzę. 
 
- Czym ty dla niej? 
- Wdzięczne dziecię 
 
- Coś jej winien? 
- Oddać życie.  
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INTENCJE MSZALNE 

TYDZIEŃ 10.11.2019 – 17.11.2019 

10.11 - 
Niedziela 

8.00 – Za zmarłych z KŻR i ich rodzin /zel. Kazimiera 
Pac/ 
11.00 – O Boże błogosławieństwo i wiele łask dla 
Dominika w 1 r. 
urodzin i dla rodziców Karoliny i Konrada 

11.11 - 
Poniedziałek 

08.00 – Pro populo 
11.00 – O Boże błogosławieństwo i wiele łask dla p. 
Anny i 
Krzysztofa Kostrzewa w 30 rocznicę ślubu 

12.11 - Wtorek 07.30 – + Konstanty i Bronisława Żelazek 
08.00 – + Stanisława Kijewska /up/ 

13.11 – Środa 
/Nabożeństwo 

do MBNP/ 

07.30 – + Józef, Władysława i Józef Krajewscy 
08.00 – + Edward Kostrzewa /up/ 

14.11 - 
Czwartek 

07.30 – + Leon Bagiński /17 r. śmierci/ i Jego 
Rodzice 
08.00 – + Bogdan Wronko 

15.11 - Piątek 07.30 – + Jan Danielski, Grażyna Tańska i 
Przemysław Bielski 
19.00 – + Stanisława Krajza /up/ 

16.11 - Sobota 7.30 – + Benedykt i Daniel Otrębscy 
08.00 – + Mieczysław Kuzia /up/ 

17.11 - 
Niedziela 

8.00 – Dziękczynno – błagalna z prośbą o łaskę 
zdrowia i o Boże 
błogosławieństwo w gospodarstwie dla rodziny Zyśk 
11.00 – Pro populo 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

10 listopada / XXXII Niedziela Zwykła 

 

1. Obchodzimy dzisiaj Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. To 

okazja do szczególnej pamięci i modlitwy w intencji chrześcijan 

prześladowanych na całym świecie. 

2. Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy 

polecać Bożej Opatrzności losy naszej Ojczyzny i rodaków na całym świecie. 

Msza Święta w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona jutro o godz. 8.00.  

W tym dniu będzie jeszcze Msza o godz. 11.00 

3. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 7.30. 

4. Za tydzień 17 listopada po Mszy o godz. 11.00 spotkanie z dziećmi i ich 
rodzicami przed I Komunią 

5. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Stanisława 
Przybysławskiego z Mącic. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.  
A światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.  
 

 

 

 
ŻYCZYMY UDANEGO I BŁOGOSŁAWIONEGO TYGODNIA 

UŚMIECHNIJ SIĘ! 

 


