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  FAUSTYNKA  
 

Ewangelia wg św. Łukasza (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 zmartwychwsta-

niu 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”.  

ROZWAŻANIE:  

  „Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych.” Nie godząc się na łamanie Prawa da-

nego przez Boga, jeden po drugim szli na śmierć, pewni, że Ten, który dał im życie na ziemi, 

wskrzesi ich i „ożywi do życia wiecznego”. Matka umacniała synów w męczeństwie. Najmłodsze-

mu powiedziała: „bądź godny braci swoich i przyjmij śmierć, abym w godzinie zmiłowania  

odnalazła cię razem z braćmi” (Mch 7,29). Na końcu umarła również ona. 

 Bez odniesienia do wieczności wszystkie nasze wybory i działania stają się niepewne  

i pozbawione sensu. Najwyższą wartością bywa wtedy posiadanie rzeczy lub osób, władza nad  

nimi, zdrowie, różnego typu relacje, opinie o mnie, wreszcie - samo życie, którego trzeba bronić 

za wszelką cenę. W perspektywie wieczności każda chwila mego życia jest cenna, każdy wybór 

ważny, każde działanie znaczące. Moja wieczność już się zaczęła i nie skończy się nigdy. Przez 

bramę śmierci przeniosę to, kim jestem, nie to, co posiadam. Dlatego jeden z idących na śmierć 

braci mógł spokojnie powiedzieć do króla: „Lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą 

pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez Niego zostaną wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie  

będzie zmartwychwstania do życia”. 

Kiedy u końca czasów przyjdzie Syn Człowieczy, odezwie się do jednych: „Pójdźcie, błogosławie-

ni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia  

świata!” (Mt 25,34). Do innych zaś powie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, 

przygotowany diabłu i jego aniołom!” (Mt 25,41). Jezus zapewnia, że nie przyszedł, „aby świat 

potępić, ale by świat zbawić”, ale zaraz dodaje: „słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić 

w dniu ostatecznym” (J 12,47-48). Słowo zostało wypowiedziane, a moja wieczność już trwa.  

Po której stronie staję? 

Źródło: Oremus, listopad 2019 



 
BÓG JEST POKORNY 

  

 W 14 rozdziale proroctwa Izajasza znajduje się satyra na pychę króla Babilonu, 

którą Ojcowie Kościoła odnosili do pychy i upadku Lucyfera. Czytamy tam: „mówiłeś 

w swym sercu: Wstąpię na niebiosa; powyżej gwiazd Bożych postawię mój tron. (…) 

Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego” (Iz 14, 13-14).  Wypo-

wiadający te słowa pożąda jednego: być wyżej, iść w górę, znaczyć więcej.   

 Izajaszowa karykatura Lucyfera znajduje swój kontrapunkt w Liście do Filipian. 

Fragment, zwany „parabolą całego Pisma Św.”, mówi o uniżeniu się Syna Bożego,  

Który „nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale uniżył samego 

siebie, przyjąwszy postać sługi”. 

 Z lekką obawą, aby nie urazić majestatu Bożego, mówi się czasem o pokorze  

Boga. Tymczasem Św. Paweł bez wahania akcentuje tę właśnie prawdę. „Uniżył się, 

zszedł, zstąpił, ogołocił się”. 

 Bóg jest pokorny. Cóż to może znaczyć? Czy jest takim, bo taka cecha jest moral-

nie dobrą? Albo dlatego, by przeciwstawić się pysze złego ducha, siebie Bóg uniża?  

Pokora Boża jest czymś głębszym, i nie zależy od czegoś „na zewnątrz” Niego, ale wy-

pływa wprost z Jego istoty. Jeśli Bóg jest miłością, a ta jest relacją, odniesieniem do 
umiłowanego, to między umiłowanym a miłującym nie może być różnicy. Byłoby to 

upokarzające dla umiłowanego, a tego miłość nie znosi. Miłując człowieka Bóg musi 

się uniżyć, i jest to najgłębsze pochylenie się. Jakaż musi być w Bogu moc pokory,  

by względem miłowanego człowieka nie pojawił się nawet cień przewagi! 

 Następnie, miłość nie może być obezwładniającą, ale liczy się z wolności  

umiłowanego. I skoro tak, by zachować wolność człowieka objętego miłością, Bóg  

nieskończenie wzniosły, musi się nieskończenie uniżyć, aby człowiek nie czuł się przez 

Niego „naciskany” do miłowania. Tu zasadza się sprawa całego „ukrycia się Boga”, 

które jest wyrazem właśnie Jego pokory. 

 Rozważając obraz pokornego Boga przedstawionego przez Pawła Filipianom, nie 

pozostaje nam nic, jak tylko powtórzyć za Apostołem: „Jezus Chrystus jest Panem ku 

chwale Boga Ojca”. 

 

         Ks. Stanisław Kołakowski 

 

Tekst został wygłoszony przez autora 6 listopada 2018 r. na antenie katowickiej  

rozgłośni Polskiego Radia w ramach cyklu p.t. „U progu dnia”. 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dzisiaj trzydziesta druga Niedziela zwykła. Dzień Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym. Ofiary złożone do puszek są przeznaczone na pomoc chrze-

ścijanom prześladowanym w Syrii. 
2. Jutro przypada 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Pamiętaj-

my w modlitwie o naszej Ojczyźnie. 

3. W poniedziałek przypada wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa 
Wtorek – wspomnienie św. Jozafata, Biskupa i Męczennika  

Środa – wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,  
pierwszych męczenników Polski 

4. Na remonty prowadzone w parafii złożono w minionym tygodniu 700zł.  

Składamy serdeczne Bóg zapłać Ofiarodawcom. 
5. Taca z przyszłej niedzieli, trzeciej miesiąca, będzie przeznaczona na remonty 

prowadzone w parafii. 
 

Sudan Południowy – Przemilczane cierpienie! 

W dzisiejszą niedzielę przeżywamy 11. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowa-

nym. Głównym organizatorem Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest 

Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie, którego podstawowym 

celem jest szeroko pojęta pomoc prześladowanemu Kościołowi w świecie, wspieranie 

nowej ewangelizacji i udzielanie duchowej siły kościołom lokalnym w ugruntowywa-

niu wiary.  

60,5% mieszkańców Sudanu Południowego to chrześcijanie z czego niemal 40% to  

katolicy. To najmłodsze państwo świata, które 9 lipca 2019 r. obchodziło osiem lat  

istnienia. Wg najnowszego raportu ONZ, ponad połowa mieszkańców tego kraju  

(7 mln ludzi) głoduje. Nieprzerwanie w Sudanie Południowym trwa katastrofa  

humanitarna. Eksperci alarmują, że głód i niedożywienie grożą w sumie 45 mln 

mieszkańców kilkunastu krajów wschodniej Afryki. Powodem jest głównie susza 

oraz ciepły prąd morski El Nino, który dotknął region po raz drugi w ciągu trzech lat. 

Trwający kryzys żywnościowy w Afryce jest jednym z najpoważniejszych od lat. Jego 

skutki mocno odczują nie tylko mieszkańcy Sudanu Południowego, ale również  

Somalii, Etiopii czy Madagaskaru. 

Źródło: www.pkwp.org  
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INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek – 11 listopada 
  7.00  + Barbara Demowska – od sąsiadki Anny 
18.00  + Stanisława (8 rocznica śmierci), Stanisław Bartos – od syna z rodziną 
18.00  + Maria Tondos – od siostry Doroty z rodziną 
Wtorek – 12 listopada 
  7.00   + Jerzy Skorupka – od uczestników pogrzebu 
18.00  + Maria Tondos – od swatowej Marii Kocoń z rodziną  
18.00  + Henryk Jureczko (33 rocznica śmierci) – od żony i córki Anny z dziećmi,  

wnukami i prawnukami 
Środa – 13 listopada 
  7.00  + Jerzy Skorupka – od uczestników pogrzebu 
18.00  + Henryk Kuśmierczyk (5 rocznica śmierci) – od żony Ewy  
18.00  + Maria Tondos – od kuzynów Haliny, Ryszarda, Krystyny z rodzinami 
Czwartek – 14 listopada 
  7.00  + Jerzy Skorupka – od uczestników pogrzebu 
18.00  + Maria Tondos – od Marianny Gruszka z rodziną 
18.00  + Marianna, Zdzisława Gwiazda (rocznica śmierci) – od syna Bogdana  

z rodziną 
Piątek – 15 listopada 
  7.00  + Irena Michalak – od uczestników pogrzebu 
18.00  + Maria Tondos – od Ewy Kozak z rodziną  
18.00  + Teresa Walczak, Kazimiera Jaremko, Mirosław Bączaj 
Sobota – 16 listopada 
  7.00  + Leokadia Dziedzic – od uczestników pogrzebu 
18.00  + Maria Tondos – od Wiesławy Gruszka z rodziną 
18.00  + Stanisław Dziubek (12 rocznica śmierci), Władysława, Bogumił Janas,  

Henryka, Ryszard Pośpiech  
Niedziela – 17 listopada 
  8.00  + Barbara, Ewa, Feliks, Jan Pieczaba, Marianna Wiater 
  9.30  + Maria, Maksymilian, Magdalena, Stanisław (rodzice), Henryk Bargieła – od 

żony 
11.00  rez. 
12.30  W intencji Olgi z okazji 12 rocznicy urodzin; 
  O błogosławieństwo Boże dla Karoliny Huszno w 18 rocznicę  

urodzin – od rodziny 
18.00  + Maria Tondos – od Marii Waloch i Jolanty  

Lipeckiej z rodziną 
 

Parafia Miłosierdzia Bożego 
ul. Jagiellońska 2a 
41-200 Sosnowiec 

 
tel. 32 292 35 56 

W czwartek po Mszy św. 

wieczornej do godz. 21.00  

Adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

 

W piątek o godz. 15.00 

Koronka do Bożego 

Miłosierdzia. 

 

Biblioteka parafialna 

czynna 

w piątek od 17.00 do 18.00 

Rachunek bankowy  
parafii:  

PKO BP S.A.  
I Oddział w Sosnowcu     
10 1020 2498 0000 8702  

0156 6645 

STRONA INTERNETOWA PARAFII:  milosierdzie.sosnowiec.pl 


