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znawcę, słynnego z miłosierdzia warto zauważyć, że ten jeden z najpopular‐
niejszych świętych w okresie średniowiecza, jest świętym niepodzielonego
wtedy chrześcijaństwa. Św. Marcina czczą prawosławni, ewangelicy i angli‐
kanie.
16 listopada (sobota) – czcimy NMP Ostrobramską,
Matkę Miłosierdzia
Znajdujący się od XVI w. w Ostrej Bramie w Wilnie wizerunek NMP
jest szeroko znany i słynący łaskami; został ukoronowany w 1927 r. Przed
tym Maryjnym Wizerunkiem modlił
się m.in. w 1993 r. św. papież Jan
Paweł II i w 2018 r. papież Franci‐
szek.
O żywym kulcie Ostrobram‐
skiej Matki Miłosierdzia świad‐
czą m.in. słowa inwokacji „Pana
Tadeusza” – Adama Mickiewicza:
„Panno Święta, co Jasnej bronisz
Częstochowy i w Ostrej świecisz
Bramie…”. W kontekście bliskiej już
beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, przeżywając
to maryjne wspomnienie, na uwagę
zasługuje też znamienne świadec‐
two Prymasa Tysiąclecia z okresu
jego dzieciństwa: „… wychowaliśmy
się w naszej rodzinie domowej
w głębokiej czci do Matki Bożej. Mo‐
ja Matka odwiedzała Wilno, Ostrą
Bramę, a mój Ojciec – Jasną Górę.
Później toczyli nieraz serdeczne roz‐
mowy na temat skuteczności przy‐
czyny "Tej, co Jasnej broni
Częstochowy i w Ostrej świeci Bra‐
mie"” („Wszystko postawiłem na
Maryję”).
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Z Ewangelii 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 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 god‐
nych 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 rów‐
ni 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”.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Najpierw przypomnijmy, że saduceusze, o których jest mowa w tej nie‐
dzielnej Ewangelii i faryzeusze – to dwie grupy ludzi, które były nieprzyja‐
ciółmi Jezusa i choć poglądy oraz postawa saduceuszów godziły
w przekonania faryzeuszów, to jednak w procesie Pana Jezusa jedni i dru‐
dzy wpłynęli na wydanie na Niego wyroku śmierci. Saduceusze uznawali je‐
dynie spisane Prawo Mojżeszowe, czyli Pięcioksiąg, nie wierzyli w życie
pozagrobowe i zaprzeczali istnieniu aniołów. Przedstawiony przez saduce‐
uszów Panu Jezusowi problem wiązał się z tzw. prawem lewiratu (Pwt 25,
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla
dzieci), 11.45 (suma), 13, 16, 19, 19.30* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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5- 10), w którym poślubienie bezpotomnej wdowy przez brata jej zmarłego
męża, miało na celu podtrzymanie rodu. Specyficzne okoliczności przedsta‐
wiane przez saduceuszów w rozmowie z Panem Jezusem miały spowodować
ośmieszenie idei zmartwychwstania. Chrystus odpiera ich błędne rozumie‐
nie zmartwychwstania i wykorzystuje ten dialog z przewrotnymi i niecnymi
saduceuszami, by pouczyć o radykalnej inności stanu życia tych, którzy zo‐
staną uznani za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z mar‐
twych. Ponieważ będąc nieśmiertelni, jak aniołowie nie muszą już zawierać
związków małżeńskich, aby zapewnić kontynuację pokolenia. Zmartwych‐
wstali i aniołowie będą równi; zmartwychwstali są „dziećmi Bożymi” – są
wprowadzeni do zupełnie nowej egzystencji: jako „dzieci Boże” są uczestni‐
kami życia samego Boga. Dotykamy tutaj tajemnicy przyszłego życia, które
jest poza progiem śmierci, a które objawił nam Zmartwychwstały Pan –
Zwycięzca śmierci, grzechu i szatana.
Swego rodzaju konkluzją tego dialogu Pana Jezusa z saduceuszami jest
wyraźne podkreślenie przez Zbawiciela, że „Bóg jest Bogiem żywych" i że
„wszyscy dla Niego żyją”. Dziełem Bożej wszechmocy jest wskrzeszenie
ukrzyżowanego Mesjasza (por. Rz 10,9). Zmartwychwstanie Pana Jezusa
stanowi zapowiedź naszego zmartwychwstania przy przyjściu Pana
w chwale na końcu czasów. Święty papież Jan Paweł II: „Ponad dziedzictwo
śmierci, która jest w świecie, człowiek dziedziczy życie, które jest z Boga”.
Boga, który jest „miłośnikiem życia” (por. Mdr 11,26) w pełni objawił nam
Wcielony Syn Boży – Jezus Chrystus, który „przezwyciężył śmierć, a rzucił
światło na życie i nieśmiertelność przez Ewangelię” (por. 2 Tm 1,10). Oby to
Chrystusowe światło, które jest światłem nadziei towarzyszyło nam przez
całe nasze życie! Wyraźnie niech też prowadzi nas przez te listopadowe dni,
w których w szczególny sposób wspominamy naszych drogich zmarłych i po‐
lecamy ich w modlitwie miłosiernemu Bogu. Święty Augustyn († 430): „Łza
za zmarłymi wyparowuje; kwiat na grobie więdnie; modlitwa natomiast do‐
ciera aż do Serca Najwyższego".
Chrześcijańskie, modlitewne wspomnienie tych, którzy od nas już ode‐
szli, winno być owocne duchowo także dla nas poprzez pogłębioną refleksję
nad naszym życiem! Bo „śmierć nie jest ostatnim słowem ludzkiego losu,
gdyż człowiek przeznaczony jest do życia bez granic, mającego spełnić się
w Bogu” – św. Jan Paweł II.
10 listopada – „Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym”
Organizując go, Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrze‐
bie chce uwrażliwić na problem wolności religijnej jako jednego z podstawo‐
wych praw człowieka. Jest jednym z wielkich skandali współczesnego
świata, w którym tak wiele mówi się o prawach człowieka, że mamy do czy‐
nienia z prześladowaniami religijnymi, a najbardziej dotykają one chrześci‐
jan! Liczby są przerażające: rocznie za wiarę w Chrystusa ginie 105 tysięcy
chrześcijan, 200 milionów chrześcijan jest brutalnie prześladowanych,
w 116 krajach łamane jest prawo do wolności religijnej, 350 milionów
chrześcijan poddawanych jest różnym formom dyskryminacji (dane
z 2018 r.). Ataki i przemoc wobec chrześcijan mają miejsce m.in. w Pakista‐
nie, Indiach, Chinach, Korei Północnej, Arabii Saudyjskiej, Iraku, w wielu
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krajach Afryki. Dyskryminacja chrześcijan nierzadka jest w świecie zachod‐
nim, w tym w samej Europie. Wobec chrystofobii jest w naszym świecie nie‐
stety wiele milczenia. My nie możemy milczeć, ale potrzeba naszej
solidarności z braćmi i siostrami prześladowanymi za wierność Chrystusowi
i Jego Kościołowi, której wyrazem ma być modlitwa oraz angażowanie się
we wszelkie działania pomocowe.
11 Listopada (poniedziałek) – Narodowe Święto Niepodległości;
w liturgii wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa (IV w.)
Przeżywając 101- szą rocz‐
nicę odzyskania niepodległości
przez Polskę po okresie niewoli
zaborczej, dziękujemy Bogu za
dar wolności odzyskanej za tak
wielką cenę - poświęceń, ofiar,
łez i krwi; prosimy też o to,
abyśmy potrafili z tego daru
uczynić dobry użytek. W ubie‐
głym roku, w 100-lecie odzy‐
skania niepodległości, w naszej
Bazylice Świętego Krzyża zo‐
stała odsłonięta okolicznościo‐
wa tablica, która znajduje się
na ścianie północnego ramieniu
transeptu, w którym jest Ołtarz
Ojczyzny. Na drodze do odzy‐
skania wolności po okresie za‐
borów swoje wyraźne ślady
pozostawiła działalność Księży
Misjonarzy, a także i to miejsce
– jakim jest świątynia Świętego
Krzyża.
Wspominając w liturgii
Kościoła 11 listopada św. Mar‐
cina z Tours, biskupa i wy‐
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

