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Refleksja 

 

Słowa: „Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym 

świecie” są nie tylko wyznaniem chrześcijańskiej wiary, lecz wyrażają 

przeczucie drzemiące w ludziach innych religii, a nawet w niewierzących. 

„Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką...” – czytamy. I dalej: „...Król 

świata wskrzesi nas i ożywi do życia wiecznego”. To już więcej niż przeczucie. 

Za przeczucia nie płaci się życiem. Oni zapłacili, i to bez żalu, bo to była 

pewność wiary. Opisane wydarzenia miały miejsce niespełna 200 lat przed 

Chrystusem. Słowa zmartwychwstać, wskrzesić wtedy były niejako puste – 

przecież nikt dotąd nie zmartwychwstał. Słowa te były zapowiedzią  

i oczekiwaniem. A jednak równocześnie były pewnością. 

Choć nie dla wszystkich. „Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy 

twierdzą, że nie ma zmartwychwstania”. Opowiedzieli Mu przedziwną 

historyjkę, która miała dowodzić, iż „zmartwychwstać” nie znaczy nic. 

Dlaczego przyszli z tym do Jezusa? Wiedzieli, że dla Niego pewność życia  

i zmartwychwstania jest sprawą fundamentalną. On szedł ku Jerozolimie, gdzie 

śmierć miała stać się życiem. „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych” – 

odpowiada Jezus ludziom nie przeczuwającym wiecznego życia. Nie przekonał 

ich, bo to właśnie oni nie przejęli się wieścią o zniknięciu Ukrzyżowanego  

z grobu i rozpuścili wieść o wykradzeniu ciała przez uczniów. 

Ale dla uczniów wszystko było przejrzyste: On żyje! „Bóg nie jest Bogiem 

umarłych, lecz żywych.” Pewność doświadczenia – dla tych, którzy Go 

spotkali. Pewność wiary – dla nas. Pewność granicząca z niepewnością... 

Idziemy więc na cmentarz z jakimś lękiem. Czego się boimy? Życia się boimy. 

Wielkiej odpowiedzialności za nie. Wieczności, która utrwali dobro, ale i zło 

naszych czynów. Własnej niepewności się boimy. Własnej niewiary wreszcie. 

Powiada przecież Apostoł: „Nie wszyscy mają wiarę”. 

ks. Tomasz Horak 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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”. (Łk 

20,2 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 11.11; wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa. 

7
00

 Za † syna Damiana Wisianowskiego w 3. rocznicę śmierci. 

9
45 W intencji Ojczyzny.  

18
00

 Za †† rodziców Stanisławę i Jana Molenda, braci Mieczysława i Czesława, 

siostrę Marię, bratową Krystynę, męża Tadeusza i Zbigniewa.  

Wtorek – 12.11; wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika. 

7
00 Za † Jerzego Ernst w 30. dzień po śmierci. 

18
00 Za † Andrzeja Koteluk w dniu urodzin i †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące.   

Środa – 13.11; wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,      

Pierwszych Męczenników Polski. 

7
00

 Za †† męża i ojca Andrzeja Fikus, Zofię i Antoniego Fikus, rodziców Natalię i 

Edwarda Stawirej, Piotra i Krzysztofa Zawieja oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

 17
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 70. rocznicy urodzin Stanisława Lisek.     

Czwartek – 14.11; wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy.  

7
00

 Do Bożej Opatrzności (..) dla rodziny Aleksandry i Szczepana Cisowskich.      

18
00

 Za † żonę Reginę Myśluk w 8. rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek – 15.11 

7
00

 Za †† Helenę i Władysława Lewandowskich i dusze w czyśćcu cierpiące.      

18
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 50. rocznicy urodzin Klaudiusza 

Mandalka oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.   

Sobota – 16.11; święto poświęcenia Kościoła Katedralnego w Opolu. 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Wierzbicki.   

18
00

 Za †† rodziców Ritę i Jana, braci Bernarda i Gerarda Kubata oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące.  

Niedziela – 17.11 – XXXIII Zwykła 

7
00

 Przez wstawiennictwo św. Celiny z prośbą o łaskę trwałego zdrowia dla chorej 

Celinki  

8
15 Za † Elfrydę Rodek – od mieszkańców ul. Jagiellońskiej. 

9
00 DPS Anna – w intencji Parafian.  

9
45 Za † Krystynę Szławień w 1. rocznicę śmierci.  

11
15

 Do Anioła Stróża w intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu św.: 

Wojciech Piotrowski i Olga Bruell oraz dzieci przeżywających roczek: Emilia 

Szczerska, Barbara Fusiarz. 

16
30 Nieszpory niedzielne.  

17
00

 Za † Marię Chodurską – od sąsiadów.  
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 

 Dziś o godz. 16
30

 Nieszpory niedzielne.  

 W poniedziałek przypada Rocznica Odzyskania Niepodległości. 

O godz. 9
45 

sprawowana będzie Msza św. w intencji Ojczyzny.  

 W środę o godz. 17
00

 Msza św. szkolna, a następnie zapraszamy na 

Nabożeństwo Fatimskie. 

 W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu biblijnego. 

 W sobotę o godz. 12
30

 wyjazd pielgrzymów do Częstochowy. Tych 

pielgrzymów którzy jeszcze tego nie zrobili prosimy o dokonanie wpłaty do 

poniedziałku. 

 W niedzielę o godz. 11
15

 Msza św. chrzcielna i za roczne dzieci. Nauka 

przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 17
00 

w salce.  

 Kolekty dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby 

parafialne. Za tydzień przed kościołem zbiórka na remont organów. Za 

złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!  

 


