
Uzupełnij: 1.  „Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz …” 
2. Jemu chwała i moc na wieki wieków  3. Przywódca 

Izraelitów w okresie ich wyjścia z Egiptu i wędrówki do 
Ziemi Obiecanej, święty prorok.  4. Twierdzą, że nie ma 
zmartwychwstania  5. Ci, którzy uznani zostaną za 

godnych udziału w świecie przyszłym są … Bożymi                 
6. Dzieci tego świata żenią się i za mąż … 7. Jezus … na 
wszystkie pytania    8. Mojżesz  przeprowadził lud … 
przez pustynię do Ziemi Obiecanej  9. Ci, którzy uznani 

zostaną za godnych udziału              w świecie przyszłym 
i w …  z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż 
wychodzić. 10. Mojżesz  nazywa Pana Boga - Bogiem … 
11 Ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału                     
w świecie przyszłym są równi …  12. Mojżesz  nazywa 
też Pana Boga - … Izaaka         i Jakuba  13. Tylko …  

do Boga, wracamy naprawdę do życia.  

Ojciec Św. Franciszek  

… Kościół, który nie głosi Ewangelii, "staje się 

stowarzyszeniem duchowym, międzynarodowym 
koncernem występującym  z inicjatywami i przekazami 
o treści etyczno-religijnej"..."To nic złego, ale to nie jest 

Kościół"…"Albo Kościół wychodzi do ludzi albo nie jest to 
Kościół"…[4 XI 2019];                     

  Prośmy również dzisiaj Ducha Świętego, aby nauczył 
nas budować pomosty z kulturą, z niewierzącymi lub 
ludźmi, których wiara różni się od naszej, by zawsze 
budować mosty, zawsze wyciągać rękę, bez 
jakiejkolwiek agresji. Prośmy Go o umiejętność 
delikatnego in-kulturowania orędzia wiary, kierując na 
tych, którzy nie znają Chrystusa spojrzenie 

kontemplatywne, pobudzone miłością, która rozpalałaby 
nawet najbardziej zatwardziałe serca. [06 XI 2019];  
Stefan Kardynał Wyszyński – …  Każda miłość musi 

być próbowana ale gdy wytrwa, doczeka się nagrody - 
zwycięskiej radości.  Każda miłość prawdziwa musi mieć 
swój Wielki Piątek ... Jeśli więc miłujemy naprawdę, 
trwajmy wiernie tak, jak trwała na Kalwarii Maryja                   
z niewiastami  i ufajmy! Skończy się Wielki Piątek, 
przyjdzie Wielka Sobota i triumf Wielkiej Niedzieli! - 
[Warszawa, 28.III. 1965]                   
św. Jan Paweł II  -  Wolność nie polega na prawie 

do robienia tego, co należy. (…) Budujcie dom 
(...) waszego życia osobistego i społecznego na 
skale!  A skałą jest Chrystus (...) żyjący w swym 
Kościele, Chrystus, który trwa na tych ziemiach               
od tysiąca lat.    - (Pelplin, 6 VI 1999).      

KTO JEST ZAWSZE BLISKO NAS?  - Pewnie 
mamusia, bo budzi dziecko na dzień dobry, kładzie 
spać i całuje na dobranoc.  Czasem razem                   
z dzieckiem mówi pacierz. Wtedy jest blisko, bliżej                
i najbliżej. Czasem tatuś jest blisko, nawet jak 
pracuje w biurze i nie ma go  w domu, to myśli               
o dziecku. … Pewnie i babcia jest blisko. Babcia 
ma chore nogi, trudno jej chodzić  i opowiada, jak 
to było dawniej, kiedy nie było telewizora, radia, 
flamastrów … - Czasem pies jest blisko. Budzi 
dziewczynkę, łapie ją za nogę. – W przedszkolu są 
blisko inne dzieci: Antek, Stefek, Zosia                              
z kolczykiem w jednym uchu. – Ale kto jest 
najbliżej? – Pan Jezus. – Pewien chłopiec 
powiedział mi: - Ja wcale nie widzę Pana Jezusa! 
Nie widzę ani w poniedziałek, ani w niedzielę, ani 
na wycieczce, ani na święta Bożego Narodzenia. 
Odpowiedziałem  mu: - Czy widzisz powietrze? 
Powietrze jest przy każdym z nas, a nie widać go… 
Pan Jezus jest tak niewidzialny jak powietrze. 
Wszystko to, co dobrego mamy zrobić, On sam 
nam podpowiada, bo jest najbliżej nas.                                 
[x J. Twardowski, Dziecięcym piórem t.1, Kraków 06, s. 17]. 

  
  MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się o pomoc dla 

tych, którzy upadają   w grzechach, aby zawierzyli  Matce 
Bożej swoje życie … 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 
 

  1 x x x x x Ż  W   H x x x 
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Jezus Chrystus jest Pierworodnym umarłych, 
Jemu chwała i moc na wieki wieków (Ap 1,5-6); 
 Łk 20,27-38          
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 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 odpowiedział: 
”Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. 
Lecz ci, którzy uznani są 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 krzaku, gdy Pana nazywa "Bogiem Abrahama, 
Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba". Bóg nie jest 
Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem 
dla Niego żyją”.                                      
Życie jest większe od wszelkich naszych przemądrzałych 
spekulacji, od popularności, ideologii i misternie 
skonstruowanych systemów pojęć. Czasem wydaje się 
nam, że żyjemy, a tak naprawdę spętaliśmy 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 zaistnieli. Tymczasem to Bóg jest Bogiem żywych                       
i tylko wracając do Niego, wracamy naprawdę do życia. 
[O. W. Czwichocki OP, "Oremus" XI 2007];

 Bóg daje każdemu łaskę wiecznego życia. Śmierć jest 
tylko bramą, przez którą przechodzi się dalej. Bóg nie 
powołuje do życia, które się kończy, ale które dalej trwa 
po śmierci ziemskiej. – Gdyby lekarze wynaleźli 
lekarstwo na śmierć – ludzie nie mogliby istnieć, byłoby 
ich za dużo i podusiliby się. Śmierć jest koniecznością 
pójścia dalej.    … [x J.Twardowski,  W świetle Ew.  wyd:.         

W drodze 05, s. 274]. *   

 MODLITWA WIERNYCH   
1. Módlmy się za Kościół święty, aby objawiał miłość 

Boga ... - Ciebie Prosimy – Wysłuchaj nas Panie                                     
2.  Módlmy się za sprawujących władzę, aby w swoich 

działaniach kierowali się Dobrem i  za wszystkich   
poległych za Wolność Ojczyzny - Ciebie prosimy … 
3.Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, 

lekarzy, pielęgniarki, aby w Chrystusie odnaleźli Życie, 
Prawdę i Miłość  - Ciebie Prosimy – Wysłuchaj nas Panie                       
5. Módlmy się za zmarłych, aby w nich zostało 
uwielbione imię Jezusa Zmartwychwstałego – Ciebie …                                                     
6. Módlmy się za nas, abyśmy żyli w nadziei 
zmartwychwstania i w miłości Ojca, który nas stworzył                  
do życia i chwały – Ciebie Prosimy  … 
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                                           
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst 
Ewangeliiu, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch 
Święty. II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć 
dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi                          
do mnie?" … Człowiek jest istotą nieśmiertelną, chociaż 

każdy musi umrzeć. Ale śmierć jest tylko pewnym 
etapem, punktem zwrotnym, który kończy jeden rodzaj 
egzystencji, a rozpoczyna drugi, nieznany. Tylko jeden 
jedyny Chrystus definitywnie przeszedł śmierć, zwyciężył 
ją i wrócił z jej królestwa. … - Czego zatem uczy 
Chrystus? Że na pewno istnieje przyszły świat                                    
i powstanie z martwych. A więc ludzkie pragnienie 
nieśmiertelności nie jest tylko mrzonką - lecz faktem. - 
Czy wierzę - że śmierć jest faktem bezwzględnie 
jednorazowym ? - Każdy człowiek żyje tylko jeden jedyny 
raz i właśnie to życie decyduje o naszej wieczności. 
Dlatego jesteśmy w sposób absolutny odpowiedzialni                      
za to, jak to życie wykorzystamy. …  - Czy  ufam, że po  
zmartwychwstaniu otrzymamy zupełnie inne, nowe życie 
– wolne od doczesnych ograniczeń, trosk                                 
i ułomności. Miłość odzyska swój pełny, duchowy kształt       
i harmonię.  Będziemy także mogli oglądać Boga twarzą 
w twarz – jak aniołowie. … Bóg jest Bogiem żywych, 
więc na pewno zatroszczy się o pełnię życia dla nas. …                      
Czy cierpliwie czekam, na to, co Bóg dla mnie 
przygotował?  - Czy w chwili obecnej zastanawiam się  
jak żyć, żeby podobać się Bogu, żeby iść Jego drogą, 
która zaprowadzi nas do wieczności? -                                            
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed 
Bogiem serce, aby mówić  Mu o przeżyciach,   rodzi  
w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa 
psalmu: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga 
(Ps 17)  IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...                     
To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia 

w Bogu. Powtarzaj w różnych porach 
dnia: Strzeż mnie jak źrenicy oka, skryj 
mnie w cieniu Twych skrzydeł. (Ps 17) 

    [z: O: Ks. Mariusz Pohl,  http://mateusz.pl/czytania]. 

    KALENDARIUM                                              
11LISTOPADA - Narodowe Święto Niepodległości. - 
101. Roczn. Odzyskania Niepodleglości przez Polskę. 

Upragniona WOLNOŚĆ nadeszła po 123 latach życia 
pod zaborami.                                                                    
'Tylko pod Krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska 
jest Polską  a Polak Polakiem.'(A. Mickiewicz).   
11. XI. – pn. – Wsp. św. Marcina z Tours, biskupa -  

(316-397) jako młody żołnierz spotkał zimą  żebraka. 
Oddał mu połowę żołnierskiej opończy. Po tym zdarzeniu 
zobaczył we śnie Chrystusa odzianego w jego płaszcz … 
Św. Marcin pokazywał, że sztuka służby bierze początek 
ze „wsłuchania się” w potrzebę drugiego człowieka.                              
12. XI. – wt. – Wsp. św. Jozefata Jana Kuncewicza, 
biskupa i męczennika - (1580-1623), mnich obrządku 

wschodniego, biskup unicki. Oddał swoje życie                               
za jedność w Kościele. Miał dar zjednywania - nazywano 
go „Duszochwatem” - [O. P. Włodyga OSB,  XI.11];                
13. XI. – śr. – Wsp. św. Benedykta, Mateusza, Izaaka                        
i Krystyna pierwszych męczenników polskich -                         

W 1001 r. zaprzyjaźniony z księciem Bolesławem 
Chrobrym cesarz niemiecki Otton III zaproponował 
założenie na naszych ziemiach klasztoru, który głosiłby 
Słowianom Słowo Boże. Biskup Brunon, brat Benedykt                     
i Jan z Wenecji założyli pustelnię we wsi Święty Wojciech 
(obecnie Wojciechowo) pod Międzyrzeczem. Wkrótce 
dołączyli do nich Polacy Mateusz i Izaak oraz klasztorny 
sługa Krystyn. Eremici zobowiązali się do pustelniczego 
trybu życia i pracy misyjnej. W nocy z 10 na 11 listopada 
1003 r. zostali napadnięci przez zbójców i wymordowani. 
Kult męczenników zaczął się już od ich pogrzebu, na 
który przybył biskup poznański Unger.        
[http://mateusz.pl/czytania/2019/20191113.html];;     
16. XI. – sb. – Najświętszej Maryi Panny  
Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia – Panno święta, co 

Jasnej bronisz Częstochowy - I w Ostrej świecisz Bramie! - 
Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego 
wiernym ludem! - Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś 
cudem,  (Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę - 
Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę - I zaraz mogłem 
pieszo do Twych świątyń progu - Iść za wrócone życie 

podziękować Bogu) … [A. Mickiewicz- Inwokacja] – 
Najświętsza Maryja Panna - jest symbolem polskości, 
Matką, do której uciekali się prześladowani i potrzebujący 
duchowego wsparcia. Od wieków jest przy swych dzieciach, 
gdy  te potrzebują Jej wstawiennictwa i opieki.   


