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(do użytku wewnętrznego) 
 

 
 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Uduchowione życie zmartwychwstałych 
 

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 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 bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bo-
żymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. 
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył 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». 
 

RÓWNI ANIOŁOM 
 

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii odsłania prawdę, że życie zmartwych-

wstałych jest odmienne od tego na ziemi, bo jest pełnią życia w Bogu. 

„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 bowiem umrzeć nie mogą, 

gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmar-

twychwstania”.  
 



 

 

Drodzy Bracia i Siostry.  

Kochani Parafianie 
 

Jesteśmy po szaleństwie zniczy, 

chryzantem, wiązanek i tłumów 

na cmentarzach. Warto teraz  

zadać sobie pytanie o sens wszyst-

kich tych zewnętrznych form pa-

mięci o naszych zmarłych. Ale 

jeszcze bardziej warto zadać sobie 

inne pytanie: Po co modlić się 

zmarłych? Dobrą, konkretną  

i wyczerpującą odpowiedź daje 

nam Katechizm Kościoła Katolic-

kiego. 

W Kościele Katolickim miesiąc 

listopad jest oświetlony w sposób 

szczególny przez tajemnicę świę-

tych obcowania, która odnosi się 

do jedności i wzajemnej pomocy, 

którą my chrześcijanie możemy 

sobie użyczać: my, którzy jeszcze 

jesteśmy na ziemi; ci, którzy już 

pewni nieba oczyszczają się ze 

śladów grzechu w czyśćcu, za-

nim staną przed Bogiem; oraz ci, 

którzy wstawiają się za nami 

przed Trójcą Przenajświętszą, 

gdzie doznają szczęścia już na 

zawsze. Niebo jest celem osta-

tecznym i spełnieniem najgłęb-

szych dążeń człowieka, stanem 

najwyższego i ostatecznego 

szczęścia.  

„Dopóki Pan nie przyjdzie w ma-

jestacie swoim, a wraz z Nim 

wszyscy aniołowie, dopóki po 

zniszczeniu śmierci wszystko nie 

zostanie Mu poddane, jedni spo-

śród Jego uczniów (1) pielgrzy-

mują na ziemi, inni, dokonawszy 

żywota, (2) poddają się oczysz-

czeniu, jeszcze inni (3) zażywają 

chwały, widząc «wyraźnie sa-

mego Boga troistego i jedynego, 

jako jest»”. Wszyscy jednak,  

w różnym stopniu i w rozmaity 

sposób, złączeni jesteśmy wza-

jemnie w tej samej miłości Boga  

i bliźniego i ten sam hymn chwały 

śpiewamy Bogu naszemu. Tym 

samym w obliczu Boga jesteśmy 

za się siebie odpowiedzialni. 

Uznając w pełni tę wspólnotę ca-

łego Mistycznego Ciała Jezusa 

Chrystusa, Kościół pielgrzymów 

od zarania religii chrześcijańskiej 

czcił z wielkim pietyzmem pa-

mięć zmarłych, «ponieważ święta 

i zbawienna jest rzecz: modlić się 

za umarłych, aby byli od grze-

chów uwolnieni». 

Ci, którzy umierają w łasce i przy-

jaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze 

całkowicie oczyszczeni, chociaż 

są już pewni swego wiecznego 

zbawienia, przechodzą po śmierci 

oczyszczenie, by uzyskać świę-

tość konieczną do wejścia do ra-

dości nieba. To końcowe oczysz-

czenie wybranych, które jest 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



czymś całkowicie innym niż kara 

potępionych, Kościół nazywa 

czyśćcem. I wszystkim duszom w 

czyśćcu przez wytrwałą modlitwę 

możemy pomóc.  

Te kilka zdań z Katechizmu Ko-

ścioła Katolickiego wskazują na 

sens modlitwy za zmarłych, spo-

wiedzi świętej, Eucharystii, Ko-

munii św. ofiarowanych za tych, 

którzy umarli ale są jeszcze w dro-

dze do nieba - w czyśćcu.  

Te kilka zdań, ufam, że i także nas 

żyjących i kroczących ku niebu, 

pobudzi do wierności Chrystu-

sowi i do pełni życia w Jego obec-

ności w Kościele, domu, rodzinie, 

pracy i wypoczynku.  Odwie-

dzony cmentarz, zapalona świeca, 

złożone kwiaty to piękny i chwa-

lebny gest. Ale świętość w co-

dziennym życiu to sens i cel życia. 

Świętość tu i w niebie.  
 

Wasz Proboszcz.  

 

 

 

 

NAJWYŻSZE SZCZĘŚCIE 
 

W błogosławionym 

patrzeniu święci wi-

dzą samego Boga 

twarzą w twarz, co 

stanowi ich najwyż-

sze szczęście.  

Poznają też prawdy świętej wiary, 

które na ziemi są okryte tajem-

nicą, a teraz jawią się bez zasłon, 

w jasnym, nadprzyrodzonym 

świetle. Święci czuli miłość i bo-

jaźń. Bojaźń górowała częściej. 

Także Moce Anielskie drżą z bo-

jaźni przed obliczem Boga. Daj 

mi Panie Twą mądrość, mądrość 

świętych.  

 

 

 

 

OJCZYZNA 

– WSPÓLNE DOBRO 
 

 

 

 

 
11 listopada będziemy czcić pa-

mięć tych, którym zawdzięczamy 

własne państwo. W naszych mo-

dlitwach dziękujmy Jezusowi  

i Maryi – Królowej naszego Na-

rodu za dar wolności. Pamiętajmy 

też, że ta wolność  jest „wlana  

w kruche naczynia” i zawsze 

trzeba o nią dbać, jej chronić, o nią 

walczyć i starannie pielęgnować. 

Ojczyzna jest wspólnym dobrem  

i jest jak matka, która kocha 

wszystkie swoje dzieci. Odpo-

wiedzmy ofiarną miłością i wy-

trwałą troską. 
 

 

 



 

7 LISTOPADA 
św. Willibrord,  

biskup 
święci zakonnicy Izrael, 

Walter i Teobald 
 

8 LISTOPADA 
bł. Elżbieta od Trójcy 

Przenajświętszej 
 

9 LISTOPADA 
rocznica poświęcenia  
bazyliki laterańskiej 

 

10 LISTOPADA 
św. Leon Wielki,  

papież i doktor Kościoła 
 

11 LISTOPADA 
św. Marcin z Tours,  

biskup 
 

12 LISTOPADA 
św. Jozafat Kuncewicz, 

biskup i męczennik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV  

DZIEŃ  

SOLIDARNOŚCI  

Z KOŚCIOŁEM 

PRZEŚLADOWANYM 

 

 

W następną niedzielę przeżywać 

będziemy dzień Solidarności  

z Kościołem Prześladowanym 

pod hasłem "Solidarni z Ukra-

iną". Zebrane fundusze zostaną 

przekazane na wsparcie chrze-

ścijan w tym kraju. "Najbied-

niejsi schronienia szukają  

w parafiach i klasztorach. 

Chcemy tam dotrzeć, a miejsco-

wym księżom i siostrom zakon-

nym dać do ręki chleb, którym 

podzielą się z potrzebującymi, 

jak czynili to wcześniej w Iraku 

i Syrii" – powiedział ks. prof. 

Waldemar Cisło, dyrektor sekcji 

polskiej Papieskiego Stowarzy-

szenia Pomoc Kościołowi  

w Potrzebie. W jego ocenie in-

wazję Rosji na Ukrainie można 

przyrównać do tego, co działo 

się na Bliskim Wschodzie.  

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

W KATOLICKIM  
KALENDARZU 

 

Od świętego Marcina 
zima się zaczyna (10.11) 

 
Witold w listopadzie grzmi, 

rolnik wiosną śni. (12.11) 
 
 

 



MIARA ŁASKI 
 

Względem nas Bóg nie jest zło-
śliwy. Jest jednak sprawie-
dliwy! Czyż sądzicie, że będzie 
liczył się z waszą wolą, że po 
tym, jak przez całe życie Nim 
gardziliście, naraz „rzuci się” 
wam na szyję? Istnieje miara 
łaski i miara grzechu, po prze-
braniu której Bóg się wycofuje. 
Pan Bóg znosi nasze złe trakto-
wanie, naszą arogancję i prze-
bacza nam wszystkie wybryki, 
lituje się nad nami, pomimo że 
Mu się sprzeciwiamy.  

(św. Jan Vianney) 
 

 

ILE MAMY 

SAKRAMENTÓW 

KOŚCIOŁA? 
 

Jest siedem usta-

nowionych przez 

Jezusa Chrystusa 

sakramentów 

Kościoła: 

chrzest, bierzmo-

wanie, Euchary-

stia, pokuta, na-

maszczenie chorych, kapłań-

stwo i małżeństwo (por. Sintesi 

del Nuovo Catechismo. Doma-

nde e Risposte – Bologna 1993). 

Sakramenty oznaczają ważne 

momenty naszego życia: na jego 

początku jest chrzest; bierzmo-

wanie przychodzi wówczas, gdy 

stajemy przed pierwszymi waż-

nymi decyzjami naszego życia; 

małżeństwo – kiedy na całe życie 

zawieramy przymierze z drugim 

człowiekiem; kapłaństwo – kiedy 

ktoś zostaje przyjęty do służby 

Bożej jako kapłan. Te cztery sa-

kramenty możemy przyjąć tylko 

raz (można zawrzeć drugie mał-

żeństwo tylko po śmierci współ-

małżonka lub po stwierdzeniu 

nieważności małżeństwa). Przez 

te sakramenty człowiek zmienia 

się w sposób, którego nie można 

już odwołać. Inne sakramenty 

można przyjmować wielokrot-

nie: w Eucharystii znakiem staje 

się uczta, sakrament pokuty do-

tyka kryzysu człowieka, który 

jest wynikiem winy; sakrament 

namaszczenia chorych odnosi się 

do innej sytuacji kryzysowej – do 

choroby. W każdym sakramencie 

Chrystus pragnie włączyć nas  

w Boże życie, chce się z nami 

spotkać. Kościół może zmieniać 

sposób sprawowania sakramen-

tów, ale nie może zmieniać ich 

liczby.  

(ks. Dariusz Kielar) 

 

CZYTAMY KATECHIZM (51) 

) 
 

 

 



 
 

Tylko święci mogą być aposto-

łami Boga. Być świętym i być 

apostołem Boga to pozwolić się 

przeniknąć Miłosiernej Miłości 

Boga. Być świętym i być aposto-

łem Boga to modlić się ufnie  

i wytrwale. Modlić się to pozwo-

lić się kochać Bogu. Modlić się 

to poddać się działaniu łaski 

Boga. Modlić się to być obecnym 

w Obecności Boga. Łaska Pana 

Boga działa poprzez sakramenty 

święte, dlatego ważna jest częsta 

spowiedź święta i codzienna Eu-

charystia. Być obecnym w Obec-

ności Pana Boga to znaleźć czasu 

na codzienną adorację Jezusa  

w Najświętszym Sakramencie. 

W naszym kościele parafialnym 

codziennie sprawowane są trzy 

Msze święte. W naszym kościele 

od poniedziałku do piątku od 

piętnastej do dwudziestej drugiej 

trwa adoracja Jezusa w Najświęt-

szym Sakramencie. Codzienna 

godzina z Jezusem na Euchary-

stii i na adoracji najświętszego 

Sakramentu to twój czas. Czas  

w którym działa łaska Boga abyś 

codziennie stawał się świętym  

i apostołem Boga.  
 

BK 

 

SZTAFETA MODLITWY 
 

 
 

 

 

 

Nieustannie zachęcamy Parafian 

do aktywnego włączenia się  

w „Sztafetę modlitwy” w roku ju-

bileuszu 35 lecia konsekracji na-

szego kościoła. Dar wzajemnej 

modlitwy umacnia, wydaje obfite 

owoce i jednoczy parafialną 

wspólnotę. W tym tygodniu 

módlmy się za mieszkańców ulicy 

ks. Popiełuszki 40, 40a i 40b. 

 

 

 

 
 

WIDZIEĆ  

WIĘCEJ 
 

Od 9 do 13 listopada, w Miejscu 

Piastowym odbędą się rekolekcje 

„Widzieć więcej” połączone  

z sesją psychologiczną, które po-

prowadzi ks. Mateusz Szerszeń 

wraz z księżmi michalitami i psy-

choterapeutami. Rekolekcje są 

przeznaczone dla osób w wieku 

od 20 do 55 lat. Więcej informa-

cji na stronie: rekolekcje.micha-

lici.pl  
 

 

TYLKO ŚWIĘCI 
 

 

 



PAMIĘTAMY 
 

 

 

 

 

 

 

11 listopada br. mija siódma 

rocznica śmierci długoletniego 

duszpasterza naszej parafii, ka-

znodziei, spowiednika i kapelana 

Domu Pomocy Społecznej - śp. 

ks. Stanisława Mendyki - micha-

lity. Pamięć o Zmarłym kapłanie 

okażmy w naszych modlitwach  

i w obecności przy Jego grobie na 

naszym cmentarzu.  

 

„Dobry Jezu, a nasz Panie –  

daj Mu wieczne spoczywanie”. 

 

 

 

 

 

OAZA MODLITWY 2022 
 

Po długiej przerwie Oaza Modli-

twy odbędzie się w dniach 9-11 

grudnia 2022 r. w parafii Matki 

Bożej Królowej Aniołów w War-

szawie pod hasłem: "A myśmy 

poznali i uwierzyli Miłości". Pro-

wadzącym będzie ks. Emil Kurek 

CSMA. Konferencję wygłosi ks. 

Mateusz Szerszeń. Wokalista ze-

społu TGD Kamil Milczarek po-

dzieli się z nami swoim 

świadectwem, a Andrzej Duffek 

opowie nam, jak jego życie zmie-

niło się po przeżyciu śmierci kli-

nicznej. Sobotni wieczór zakoń-

czy koncert "Wyrwanych Z Nie-

woli". Zapisy potrwają do 1 grud-

nia.  

 

 

 

 

 

LECIMY DO NIEBA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Lecimy do nieba” to płyta za-

wierająca nowe piosenki o Świę-

tym Michale Archaniele. Wyko-

nują je popularni artyści młodego 

pokolenia. Współczesne aranża-

cje utworów stworzył Sebastian 

Iwanowicz, angażując kreatyw-

nych muzyków i wokalistów. 

Płyta zawiera 10 premierowych 

utworów oraz ich profesjonalne 

podkłady. Cena 35,-.  

Zamówienia: www.kjb24.pl lub 

pod nr telefonu (22) 781 28 63. 
 

 

 

http://www.kjb24.pl/


NIEBIAŃSKI 

MODLITEWNIK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Niebiański modlitewnik” autor-

stwa michality ks. Mateusza 

Szerszenia, to propozycje mo-

dlitw dla każdego. Zawiera nie 

tylko powszechnie znane modli-

twy do aniołów i archaniołów, 

ale przede wszystkim propozycje 

samego autora. 

Modlitwy są mocno osadzone  

w codzienności i zachwycają 

swoją głębią. W modlitewniku 

można znaleźć modlitwy dla ro-

dzin i małżonków, dla duchow-

nych, modlitwy o nowe powoła-

nia oraz dla tych, którzy chorują, 

cierpią lub stracili bliską osobę. 

To praktyczny modlitewnik na 

każdą okazję, który nigdy się nie 

zestarzeje.  

 

 

 

W musicalu „Skrzypek na dachu” 

jest wzruszająca scena, gdy stary 

mleczarz Tewje, po wielu latach 

małżeństwa, ni stąd ni zowąd pyta 

żonę. - Czy ty mnie kochasz? Za-

miast krótkiej odpowiedzi słyszy: 

Przeżyłam z tobą całe życie, je-

stem z tobą w dzień i w nocy, 

dbam o ciebie, gotuję, opieram  

i wspieram, wychowałam nasze 

dzieci, a ty mnie pytasz czy cię 

kocham? Gdy i nam zdarza się po-

dobne pytanie zadawać Bogu, ja-

kiej odpowiedzi oczekujemy?  

A jaka byłaby nasza odpowiedź 

gdyby to On nas spytał – czy ty 

mnie kochasz?  

(p-Q) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZY TY MNIE KOCHASZ? 

) 
 

 

 

INTENCJA ZA MIASTO  
STALOWA WOLA 

 
 

listopad: 
Za wszystkich  

wiernych zmarłych. 

 
 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 parafia.sw@gmail.com;  


