
 

  

  

 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 

Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie (2 Mch 
7, 1-2. 9-14) 

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej 

Zdarzyło się, że 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 

pragniesz zapytać i czego dowiedzieć 

się od nas? 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 zdumiewało się odwagą 

młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. 

Gdy ten już zakończył życie, takim 

samym katuszom poddano czwartego. 

Konając, tak powiedział: ”Lepiej jest 

nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, a 

którzy w Bogu pokładamy nadzieję, że 

znowu przez Niego będziemy 

wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma 

wskrzeszenia do życia”. 

Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga 

Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, 

usłysz moje wołanie, 
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wysłuchaj modlitwy 

moich warg nieobłudnych. 

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga 

Moje kroki mocno trzymały się Twoich 

ścieżek, 

nie zachwiały się moje stopy. 

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, 

wysłuchasz; 

nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje 

słowo. 

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga 

Strzeż mnie jak źrenicy oka, 

ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. 

A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe 

oblicze, 

ze snu wstając nasycę się Twym 

widokiem. (Ps 17) 

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga 

DRUGIE CZYTANIE 

Trwać w dobrych czynach i szerzyć Ewangelię (2 Tes 2, 

16 – 3, 5) 

Czytanie z Drugiego Listu świętego 

Pawła Apostoła do Tesaloniczan 

Bracia: Sam Pan nasz Jezus Chrystus i 

Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i 

przez łaskę udzielił nam niekończącego 

się pocieszenia i dobrej nadziei, niech 

pocieszy serca wasze i niech utwierdzi 

we wszelkim czynie i dobrej mowie. 

Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby 

słowo Pańskie rozszerzało 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. 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Jezus Chrystus jest pierworodnym 

spośród umarłych,                                      

Jemu chwała i moc na wieki wieków. 

Amen 

Alleluja, alleluja, alleluja 

EWANGELIA 

Uduchowione życie zmartwychwstałych (Łk 20, 27-38) 

Słowa Ewangelii według świętego 

Łukasza 

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”. 

Oto Słowo Pańskie. 

Św. Jan Paweł II o patriotyzmie 

Dziś liturgia zachęca nas do medytacji 

Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co 

ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, 

języka czy samego krajobrazu 

ojczystego. Jest to miłość, 

która obejmuje również dzieła rodaków 

i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego 

umiłowania staje się każde zagrożenie 

tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze 

dzieje uczą, że Polacy byli zawsze 

zdolni do wielkich ofiar dla zachowania 

tego dobra albo też dla jego odzyskania. 

Świadczą o tym tak liczne mogiły 

żołnierzy, którzy walczyli za Polskę 

na różnych frontach świata. Są one 

rozsiane na ziemi ojczystej oraz poza jej 

granicami.                                                                               

Podpisane w dniu 11 listopada 

zawieszenie broni przyniosło naszemu 

narodowi od dawna oczekiwane 

wyzwolenie spod zaborów. Ten akt 

dziejowej sprawiedliwości nie był 

tylko skutkiem sprzyjającej sytuacji 

politycznej w ówczesnej Europie, był 

to nade wszystko owoc wytrwałego 

zmagania całego narodu o zachowanie 

tożsamości i duchowej wolności. Wielu 

synów Polski poświęcało tej sprawie 

swoje talenty, siły i wytężoną pracę. 

Liczni spośród nich ponosili trudy 

emigracji przymusowej. Wielu w końcu 

zapłaciło za wolność Ojczyzny 

najwyższą cenę, przelewając krew 

i oddając życie w kolejnych 

powstaniach, na różnych frontach 

wojennych. Wyraz „ojczyzna” łączy się 

z pojęciem i rzeczywistością ojca. 

Ojczyzna to jest poniekąd to samo co 

ojcowizna, czyli zasób dóbr, które 

otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. 

To znaczące, że wielokrotnie mówi się 

też: „ojczyzna-matka”. Ojczyzna 

więc to jest dziedzictwo, 

a równocześnie jest to wynikający 

z tego dziedzictwa stan posiadania – 

w tym również ziemi, terytorium, 

ale jeszcze bardziej wartości i treści 

duchowych, jakie składają się na kulturę 

danego narodu. Nawet wówczas, 

gdy Polaków pozbawiono terytorium, 

a naród został podzielony, dziedzictwo 

duchowe, czyli kultura przejęta 

od przodków, przetrwało w nich.                                                                                                                               

Kiedy przybywam do Ojczyzny 

pierwszym słowem, wypowiedzianym 

w milczeniu i na klęczkach, jest 

pocałunek tej ziemi: ojczystej ziemi. 

Idąc za wzorem Pawła VI, czynię 

tak na początku każdej wizyty 

duszpasterskiej przez cześć dla samego 

Stwórcy oraz dla synów i córek ziemi, 

do której przybywam. Pocałunek 

złożony na ziemi polskiej ma jednak dla 

mnie sens szczególny. Jest to jakby 

pocałunek złożony na rękach matki – 

albowiem 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. Tak jak rodzina, 

również naród i ojczyzna pozostają 

rzeczywistościami nie do zastąpienia. 

Podstawowe drogi tworzenia się 

wszelkich społeczności prowadzą 

przez rodzinę i co do tego nie można 

mieć żadnych wątpliwości. Wydaje się, 

że coś podobnego można powiedzieć 

o narodzie. Tożsamość kulturalna 

i historyczna społeczeństw jest 

zabezpieczana i ożywiana przez to, co 

mieści się w pojęciu narodu. Dzieje 

narodu zasługują na właściwą ocenę 

wedle tego, co wniósł on w rozwój 

człowieka i człowieczeństwa, w jego 

świadomość, serce, sumienie. Otóż 

tego, co naród polski wniósł w rozwój 

człowieka i człowieczeństwa, co w ten 

rozwój również dzisiaj wnosi, 

nie sposób zrozumieć i ocenić 

bez Chrystusa. „Ten stary dąb tak urósł, 

a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń 

jego jest Chrystus” (Piotr Skarga, 

Kazania sejmowe). Trzeba iść 

po śladach tego, czym — a raczej kim 

— na przestrzeni pokoleń był Chrystus 

dla synów i córek tej ziemi. 

I to nie tylko dla tych, którzy jawnie 

weń wierzyli, którzy Go wyznawali 

wiarą Kościoła. Ale także i dla tych, 

pozornie stojących opodal, poza 

Kościołem. Dla tych wątpiących, dla 

tych sprzeciwiających się. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1.Kalendarz  liturgiczny:                                                      

Poniedziałek – Wspomnienie św. 

Marcina z Tours, biskupa                                             

Wtorek – Wspomnienie św. Jozafata 

Kuncewicza, biskupa i męczennika        

Środa – Wspomnienie świętych 

Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i 

Krystyna, pierwszych męczenników 

Polski                                                                             

Piątek – Wspomnienie św. Alberta 

Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła            

2.Młodzież naszej parafii zaprasza w 

rocznicę odzyskania niepodległości 11 

listopada 2019 r. po wieczornej Mszy św. 

na Wieczorek Patriotyczny. Impreza 

odbędzie się w auli Domu Parafialnego.        

3.Katecheza dla rodziców i chrzestnych 

przed chrztem świętym w najbliższy 

wtorek  o godz. 19:00 w sali obok 

kancelarii parafialnej.                                

4. Módlmy się o zdrowie dla naszego 

Księdza Prałata Jana.   
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