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Jezus powiedział do saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania:
«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 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».
„Człowiek z istoty swojej tęskni do nieśmiertelności. Nieważne, czy pojmowanej realnie, czy tylko
symbolicznie. Jeśli już muszę umierać, to najlepiej nie na zawsze. Jeśli już trzeba umrzeć, to może
nie ze wszystkim. Jak u Horacego: non omnis moriar (nie wszystek umrę, nie cały umrę).
Tęsknota ta znajduje wyraz w rozlicznych wierzeniach o zmartwychwstaniu, o reinkarnacji,
wprost o nieśmiertelności (jeśli już nie ciała, to choćby duszy). Jest jej pełno w opowieściach
ludowych o tych co umarli, ale wrócili z zaświatów” (Prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski,
psycholog). Chrystus swoim zmartwychwstanie potwierdził prawdę o nieśmiertelności
człowieka. Prawda o naszym zmartwychwstaniu opiera się na dwóch przesłankach: na nauce
Jezusa Chrystusa o życiu wiecznym oraz na fakcie Jego Zmartwychwstania .Warto pamiętać
słowo Chrystusa: „Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos
Jego: i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia; ci, którzy pełnili złe
czyny — na zmartwychwstanie do potępienia” (J 5,28-29).
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy wierzę w zmartwychwstanie i życie wieczne? Czy interesuje mnie
problem, gdzie i jacy będziemy po zmartwychwstaniu?
Do wykonania: Przeczytam wszystkie teksty z Nowego Testamentu, mówiące
o zmartwychwstaniu.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

11.11 (poniedziałek) Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
Marcin urodził się w Pannonii (dzisiejsze Węgry) około roku 316 z rodziców pogańskich.
Mając 15 lat wstąpił do słuŜby wojskowej, którą odbywał w Galii. Przyjąwszy chrzest,
porzucił słuŜbę wojskową i załoŜył klasztor w Liguge. Prowadził w nim Ŝycie monastyczne
pod kierunkiem św. Hilarego. Z czasem został kapłanem i biskupem Tours. Był dobrym
pasterzem swojego ludu, załoŜył inne klasztory, pouczał duchowieństwo, gorliwie głosił
Ewangelię. Zmarł w roku 397. Jest patronem jeźdźców, kawalerii i Ŝołnierzy.
12.11 (wtorek) Wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza, biskupa i męczennika
Jozafat Kuncewicz urodził się we Włodzimierzu Wołyńskim około roku 1580 z
rodziców prawosławnych. Przyjął wiarę katolicką i wstąpił do zakonu bazylianów. Z
czasem został kapłanem i arcybiskupem połockim. Rozwinął gorliwą pracę misyjną.
Poniósł męczeństwo w Witebsku 12 listopada 1623 roku.

13.11 (środa) Wsp. świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna
Byli pierwszymi męczennikami Polski. Benedykt i Jan byli benedyktynami eremitami,
którzy na zaproszenie Bolesława Chrobrego przybyli do Polski z Włoch i osiedlili się
w Międzyrzeczu, niedaleko ujścia Obry do Warty; tutaj przygotowywali się do pracy
misyjnej. Wkrótce dołączyli do nich Polacy – nowicjusze Mateusz i Izaak oraz kucharz
Krystyn. W nocy z 10 na 11 listopada 1003 roku zakonnicy zostali napadnięci przez
zbójców i wymordowani. Gdy do Polski dotarł św. Bruno z Kwerfurtu, zastał kult
Męczenników szeroko rozwinięty. Opisał ich dzieje w piśmie pt. śycie Pięciu Braci. Są
to pierwsi męczennicy polscy wyniesieni na ołtarze.
16.11 (sobota) Wsp. NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia
Od XVI wieku czczono w Ostrej Bramie w Wilnie wizerunek Najświętszej Maryi
Panny. Gdy obraz uległ zniszczeniu, zastąpiono go nowym, który zasłynął łaskami i
został ukoronowany w roku 1927. Chrześcijanie od początku byli świadomi, Ŝe dzięki
wstawiennictwu Maryi mogą uzyskać BoŜe miłosierdzie. Zwracali się więc do Niej
jako do Matki Miłosierdzia. Na naszych ziemiach Maryja, jako Pani Miłosierdzia, jest
czczona od przeszło 300 lat w Ostrej Bramie. Kult jej stał się bardzo Ŝywy szczególnie
w czasie zaborów. Tak jak dawniej i dzisiaj wielu pielgrzymuje do Ostrej Bramy i do
wizerunków Matki Miłosierdzia w licznych naszych świątyniach.
WARTO WIEDZIEĆ
Ostra Brama w Wilnie – brama miejska na Starym Mieście w Wilnie, gotycka,
wzniesiona w latach 1503–1514[1], wraz z przylegającym do niej fragmentem
muru obronnego będąca jedyną pozostałością dawnych fortyfikacji miejskich. Od
strony wewnętrznej bramy znajduje się klasycystyczna, wzniesiona w 1829,
kaplica Ostrobramska z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej Królowej Korony
Polskiej (Matki Boskiej Miłosierdzia). Stanowi ona zamknięcie ulicy Ostrobramski
Na Bramie pierwotnie znajdował się napis w języku polskim. Treść jego ustalił
biskup wileński Andrzej Benedykt Kłągiewicz w maju 1828. W tympanonie pod
promienistym, wykonanym ze złoconego mosiądzu, okiem opatrzności znalazła
się inwokacja „MATKO MIŁOSIERDZIA”, natomiast nad oknami umieszczono jej
ciąg dalszy: „POD TWO/JĄ OBRO/NĘ (nad lewym) i „UCIE/KAMY/SIĘ” (nad
prawym), co dało łącznie „Matko Miłosierdzia, pod Twoją obronę uciekamy się”.
W 1864, z obawy przed niepożądanymi reakcjami władz rosyjskich, napis
zmieniono na łaciński „MATER MISERICORDIAE, SUB TUUM PRAESIDIUM
CONFUGIMUS”. Po odzyskaniu Wilna przez Polskę zapadła w 1932 decyzja o
przywróceniu pierwotnego napisu. Nowe litery ze złoconego brązu,
zaprojektowane przez Jerzego Hoppena, zamontowano 29 września 1933. Po
drugiej wojnie światowej napis ten ponownie usunięto, zastępując łacińskim
PIELGRZYMKA - zapraszamy na wspólny wyjazd / pielgrzymkę do krajów
nadbałtyckich. Termin: 25-30 Maja 2020 r. Odwiedzimy następujące kraje: Estonia
(Tallin, Tartu, Parnawa), Łotwa (Ryga, Jurmała), Litwa (Kiejdany, Szawla, Wilno,
Antokol). Cena: £ 690.00. Noclegi w hotelach, pokoje dwuosobowe - istnieje
możliwość pokoju jednoosobowego (dodatkowa opłata). Wyżywienie dwa razy
dziennie. Ubezpieczenie KL i NNW. Szczegółowy program wyłożony został na
stolikach pod chorem. Szczegóły pielgrzymki również dostępne są na naszej
stronie internetowej w sekcji OGLOSZENIA lub na głównej stronie parafialnej.
Zgłoszenia: Agata, 07903138343. UWAGA: przy zgłoszeniu należy wpłacić £
200.00 wpisowego (kwota bezzwrotna) - można to zrobić na konto parafialne
(zobacz na odwrocie biuletynu) z dopiskiem: LITWA-2020

