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którzy w niebie radują się oglądaniem
Pana Boga. To wtedy Chrystus powie słynne słowa: „Byłem głodny, spragniony, nagi,
w więzieniu…” (por. Mt 6,19-24).
Między jednym a drugim sądem nie ma
sprzeczności. Sąd indywidualny dotyczy konkretnego człowieka, ale żaden człowiek nie jest samotną
wyspą – życie każdego z nas wpisane jest w dzieje
ludzkości i całego świata.

Z CZEGO BĘDZIEMY
SĄDZENI

Czy sądu ostatecznego należy się bać? Bóg będzie
dla nas po śmierci miłosierny czy sprawiedliwy?
Czym jest sąd osobisty? Wyjaśnia o. Piotr Różański
SP w książce "Dokąd po śmierci. Sąd, niebo, czyściec, piekło".
CZY JEST SIĘ CZEGO BAĆ?
SĄD OSOBISTY. CZYM JEST?
Czy faktycznie myśl o sądzie ostatecznym powinna
Po śmierci człowieka ma miejsce sąd osobisty. Czym w nas wzbudzać strach i drżenie? Z jednej strony
on jest? Tutaj przychodzą nam z pomocą, świadec- mamy w tej sekwencji pewną konwencję poetycką
twa tych, którzy doświadczyli śmierci klinicznej albo typową dla literatury średniowiecznej; z drugiej –
którzy mieli doświadczenia mistyczne lub spotkania ciekaw jestem, czy jest ktoś, kto w ogóle nie boi się
z osobami zmarłymi. Oni mówią dość zgodnie, że jakiegokolwiek sądu. Każdy sąd siłą rzeczy oznacza
sąd indywidualny to doświadczenie Bożego światła rozliczenie i zderzenie z prawdą o sobie. Więc zary– poznanie w jednej sekundzie prawdy o sobie sa- zykowałbym stwierdzenie, że każda ocena i osądzemym i o Bogu. To jest ten moment, kiedy poznajemy, nie jest związane z jakimś stresem i emocjami. Poza
jakie nasze życie miało być, a jakie faktycznie było. tym człowiek boi się tego, czego nie zna, a przecież
Stajemy przed Bogiem w prawdzie – tacy, jacy jeste- my nie wiemy, co dokładnie wydarzy się w dniu sądu
śmy. Ten moment prawdy bywa bolesny, bo uświa- – biblijne opisy ostatecznego operują głównie metadamiamy sobie, że nie jesteśmy godni przebywać z foryką i literackimi obrazami typowymi dla mentalBogiem na wieki. I właśnie wtedy przychodzi nam z ności ludzi judaizmu II Świątyni.
pomocą Duch Święty, czyli Ten, który jest Adwoka- W sekwencji Dies irae na pierwszy plan wysuwa się
tem i Obrońcą przed oskarżycielem.
motyw strachu, co wyraźnie nawiązuje do apokalipNA CZYM BĘDZIE POLEGAŁ SĄD OSTATECZNY? tycznych wypowiedzi Jezusa: „Wtedy zaczną wołać
Natomiast o sądzie ostatecznym mówimy z perspek- do gór: Padnijcie na nas! A do pagórków: Przykryjcie
tywy całej ludzkości. Oczywiście tylko z naszego nas!” (Łk 23,30). Ale w innym miejscu Jezus powie: „A
obecnego punktu widzenia jest między nimi różnica gdy to zacznie się dziać, wyprostujcie się i podnieczasu – okres miedzy śmiercią konkretnej osoby a ście głowy, bo zbliża się wasze odkupienie” (Łk
końcem świata. Z perspektywy wieczności, gdzie nie 21,28). Z jednej strony widzimy w Ewangelii katastrobędzie upływu czasu, wygląda to pewnie inaczej, ficzny charakter dnia sądu – spadające gwiazdy i
choć teraz nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobra- krwawiący księżyc – z drugiej, zapewnienie, że bać
zić. Mistrzowie teologii, jak św. Grzegorz Wielki czy się nie należy.
św. Bonawentura, uczą, że – analogicznie do sądu BÓG NIE GNIEWA SIĘ JAK CZŁOWIEK
indywidualnego – sąd ostateczny będzie polegał na Sądzę, że te dwie strony medalu w opisach końca
tym, iż wszyscy poznają prawdę o tym, jak mogły i świata odpowiadają dwóm przymiotom samego
powinny toczyć się dzieje świata, a jak faktycznie się Boga – strach wzbudza w nas Jego gniew, a ukojenie
potoczyły przez skutki grzechu pierworodnego. Zo- przynosi myśl o Jego miłosierdziu. I tak jak te dwie –
baczymy wówczas wszystkich – bliskich żyjących i
(Ciąg dalszy na stronie 3)
zmarłych; tych, którzy przebywają w czyśćcu, i tych,
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XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

"A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych
Ml 3,19-20a
Sprawiedliwy sąd Boży z was o śmierć przyprawią". Wiesz za co najbardziej kocham Boga? Za to, że nie
owija w bawełnę. On jest samą PRAWDĄ i ukazuje poprzez swoje Słowo jaka jest
2 Tes 3,7-12
Kto nie chce pracować, rzeczywistość. Dzisiejsza Ewangelia mówi o konsekwencjach związanych z byciem
uczniem. Jeśli wybieram Jezusa na swojego Pana, to stanę się solą w oku dla tych,
niech też nie je
którzy nie żyją Bogiem. Nie oznacza to bynajmniej, że mam walczyć z niewiernymi.
Łk 21,5-19
Krucjaty na szczęście już dawno się zakończyły. Czy zatem mam być bierny? Nie!
Jezus zapowiada przeSłowo Boże daje konkretną wskazówkę, mam być wytrwały. Mam osadzać całe
śladowania swoich
swoje życie w nauczaniu Jezusa. To sprawi, że będę miał solidny fundament, który
wyznawców
pomoże mi wznieść wspaniały gmach szczęśliwego życia. Owszem, będą w nim
blaski i cienie. Niemniej z Bogiem przejdziesz każdą burze. Ideologie się zmienią, ale
Dobra Nowina trwa. Nauczanie Jezusa, choć ma już dwa tysiące lat, wciąż jest świeże oraz aktualne. To trudne,
ale wystarczy do głębi przemedytować dzisiejsze Słowo, przyjąć je sercem i sukces gwarantowany. Będzie ciężko,
ale ostateczne zwycięstwo należy do Jezusa i do każdego, kto wytrwale wciela w życie Jego zasady. „Pierwszym
sidłem, które diabeł zastawia na osobę, która zaczyna służyć Panu Bogu, jest obawa przed ludzką opinią”.
ks. Kamil Dąbrowski

Z N A U C Z A N I A Ś W . J A N A PA W Ł A I I

Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski». Taki
napis umieszczono na krzyżu. Krótko
przed śmiercią Chrystusa jeden ze skazańców ukrzyżowanych razem z Nim
powiedział do Niego: «wspomnij na mnie,
gdy przyjdziesz do swego królestwa». Do
jakiego królestwa? Przedmiotem jego prośby nie było z
pewnością królestwo ziemskie, ale jakieś inne królestwo.
Dobry łotr wypowiada się tak, jakby słyszał wcześniej
rozmowę Piłata z Chrystusem. Bo właśnie przed Piłatem
oskarżono Jezusa, że się czyni królem. Piłat pytał go w
tej sprawie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» (J 18,33).
Chrystus nie zaprzeczył, ale wyjaśnił: «Królestwo moje
nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego
świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany
Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd» (J 18,36).
Na ponowne pytanie Piłata, czy jest królem, Jezus odpowiada wprost: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo
prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu» (J 18,37).
Liturgia dzisiejsza nawiązuje do ziemskiego królestwa
Izraela, przypominając namaszczenie Dawida na króla.

Tak, Bóg wybrał Izraela i posyłał do niego nie tylko proroków, ale i królów, kiedy naród wybrany chciał mieć ziemskiego władcę. Wśród wszystkich królów, kórzy zasiadali
na tronie Izraela, największy był Dawid. Jeżeli dzisiejsza
liturgia w pierwszym czytaniu nawiązuje do tego królestwa, to aby przypomnieć, że Jezus z Nazaretu pochodził
z rodu króla Dawida. Przede wszystkim jednak, ażeby
uwydatnić, że królewskość Chrystusa jest innego rodzaju.
Znamienne są słowa, jakie Maryja słyszy przy zwiastowaniu: «Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie
panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu
nie będzie końca» (Łk 1,32-33). Jest to więc nie tylko
ziemskie królestwo Dawida, które się skończyło. Jest to
królestwo Chrystusa, które nie zna kresu, jest wiecznym
królestwem prawdy, miłości i życia wiecznego.
Dobry łotr ukrzyżowany wraz z Jezusem niejako utrafił
w samo sedno tej prawdy. Stał się poniekąd prorokiem
tego wiecznego królestwa, gdy wisząc na krzyżu powiedział: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa» (Łk 23,42). Chrystus mu odrzekł: «Dziś ze
Mną będziesz w raju» (Łk 23,43).
Homilia papieska na rozpoczęcie obrad Synodu 22 XI 1998. 1-2
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O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
• Witamy wszystkich Parafian i Gości życząc błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na cały tydzień.
Dziękujemy ks. prof. Józefowi Łupińskiemu i ks. Ryszardowi za pomoc duszpasterską. Dzisiaj Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym, ofiary do puszek na pomoc Kościołowi w Ukrainie.
• Zachęcamy w listopadzie do udziału w modlitwie różańcowej w wypominkach za zmarłych (godz. 18.00 w dni
powszednie, a w niedzielę po mszy św. o godz. 9.00).
• W tym tygodniu: w sobotę - dzień skupienia dla Seniorów (9.00-konferencja, 10.00-różaniec, 11.00-msza św.,
12.00-agapa), a także pielgrzymka piesza z Suwałk do
Wigier. W niedzielę - po mszy o 9.00 konferencja dla osób

należących do kół różańcowych, także w niedzielę w
Suwałkach o godz. 15.00 (kościół św. Aleksandra) Inauguracja roku DNNUJ.
• Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane
na cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy
w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 1100zł (wkład
własny parafii ok. 80tyś. zł na prace: część muru oporowego od strony płd., ołtarz Bożego Narodzenia, II etap
ołtarza królewskiego). Za tydzień ofiary na fundusz remontowy.
•Zapraszamy do codziennej Adoracja NS w intencji pokoju na świecie oraz różaniec o godz. 18.00 (niedziela
(Ciąg dalszy na stronie 3)

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
9:00 - + Mieczysław Podhajski (g.13)
9:00 - +Władysława Tarasiewicz (od r. Wasilewskich)
12:00 - o Boże błog. opiekę Maryi dla Agnieszki i Jakuba na
nowej drodze życia
12:00 - +Waleria, Aleksander, Marian, Franciszek, z r. Wierzbickich i Dzienisiewicz
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Tadeusz, Czesława, Jan, Adolf,
Franciszek, Antoni z r.Gryszkiewiczów i Dzienisiewicz
7:30 - + Mieczysław Podhajski (g.14)
18:30 - +Krystian Ołownia 10m. po śm. (od r. Tomaszewskich)
7:30 - + Mieczysław Podhajski (g.15)
18:30 - +Kazimierz Luty (od r. Bobrowskich)
18:30 - +Cezary Maciejewski

7:30 - + Mieczysław Podhajski (g.16)
18:30 - dziękcz. za plony o Boże bł. dla mieszkańców Burdeniszek
18:30 - +Marcin Żukowski 8m. po śm. (od przyjaciół z Czechowic)
7:30 - +Mieczysław Podhajski (g. 17)
7:30 - dziękcz. za otrzymane łaski o dalsze Boże bł. op.
Maryi dla Jolanty
18:30 - +Leszek Jałbrzykowski
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i 1. +z r. Ekiert i
Trzmielewskich; 2. +Anna, Stanisław, Jadwiga z r. Bobrowskich i Roziewskich; 3. +Czesław, Henryk, Zdzisław,

Jacek; 4. +Elżbieta, Józef z r. Kraszewskich i Szynderów;
5. +z r. Miłunów i Bobrowskich; 6. za Leszka o Boże bł.
Dary Ducha Św.; 7. o powrót żony i matki do rodziny
7:30 - o szczęśliwą operację i zdrowie dla Alicji
7:30 - + Mieczysław Podhajski (g. 18)
18:30 - +Jadwiga, Stanisław Omilianowicz, Apolonia i Aleksander Omilianowicz
18:30 - +Piotr, Jan, Czesław, Wincenta, Antoni, Franciszka,
Leon z r. Izbickich, Anusiewiczów, Barszczewskich
7:30 - + Mieczysław Podhajski (g.19)
10:00 - +Maria Krawczuk 1r. śm.
11:00 - za Jubilatów Jadwigę i Henryka Korzenieckich w
60r. zawarcia związku małżeńskiego
18:30 - za pielgrzymów, rodziny z parafii oraz intencjach
powierzonych
18:30 - +Zenobia Izbicka 30 dz. po pogrzebie
18:30 - +Antoni Koncewicz 11m. po śm.
9:00 - Boże bł. op. Maryi dla O. Jacka (od pielgrzymów z
Lipska)
9:00 - +Mieczysław Podhajski (g.20)
9:00 - +Janusz Domysławski (od Wiesławy)
12:00 - o Boże błog. opiekę Maryi dla Bożeny i Stanisława
Milewskich w 40r. ślubu
12:00 - o zdrowie Boże bł. op. Maryi dla Ireny Chałko z ok.
90 ur.
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Halina, Tomasz, Czesław, Weronika, Franciszek, z r. Świackich i Bogdanowiczów

BIULETYN
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Z czego będziemy sądzeni...
(Ciąg dalszy ze strony 4)

wydawałoby się na pierwszy rzut oka – wykluczające
się cechy są obecne w biblijnych opisach Boga, tak
też przekładają się one na ludzkie emocje w spotkaniach z Bogiem. Bo pamiętajmy, Bóg naprawdę okazuje gniew. Oczywiście w teologii „gniew Boga” nie
oznacza emocji czy niekontrolowanych reakcji –
pomsty, odrzucenia czy agresji – ale jest to metafora
biblijna przypominająca nam, że Bóg nie godzi się
na rzeczywistość grzechu i ją odrzuca.
W objawieniach fatimskich sama Maryja mówi, że
Bóg czuje gniew, a Ona przychodzi i oręduje, żebyśmy – pokutując – ten gniew Pana w pewien sposób

OGŁOSZENIA — CD
w miesiącu październikowym po mszy o 9.00). Intencja
na listopad: Za wszystkie ofiary wojen i szybkie zakończenie wojny.
• Rekolekcje adwentowe 2-4.XII połączone z św. Mikołajem. Pamiętajmy o najmłodszych, można będzie przynosić zabawki, maskotki, książki. Za tydzień ofiary do
puszek na przygotowanie paczek. Od przyszłej niedzieli
będą już świece Caritas na stół wigilijny (20zł).
• Dziękujemy Państwu Karczewskim za możliwość spotkania na katechezie (następne w Aleksandrowie).
• Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką: tygodnik
NIEDZIELA (10zł), IDZIEMY (5zł), miesięcznik: MARTYRIA
(3zł), RÓŻANIEC (7,50zł), TAK RODZINIE (7,50zł), MIŁUJCIE
SIĘ (8zł), ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci (7,20zł) i prasa misyjna.
Kalendarz ścienny z Wigier na 2023r. (5zł).
• 25-27.XI – rekolekcje dla uczestników mszy św.
trydenckiej. .
• Plan różańca z wypominkami za zmarłych:
1. Aleksandrowo, Burdeniszki, Cimochowizna, Czerwony
Folwark, Królówek, Leszczewek, Leszczewo
– XI: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
2. Mikołajewo, Piertanie, Remieńkiń, Rosochaty Róg,
– XI: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27
3. Ryżówka, Stary Folwark, Tartak
– XI: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28
4. Wigry/Magdalenowo, Wysoki Most, Żubrówka, kartki
spoza parafii – XI: 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
5. Maćkowa Ruda – XI: 6, 13, 20, 27

uśmierzyli. Jeszcze raz powtórzę, jest to język teologiczny – opis czerpie z ludzkiego doświadczenia
i następnie odnoszony jest do Boga, ale z całą
świadomością, że rzeczywistość Boża jest zupełnie
inna niż ta ludzka. Bóg nie gniewa się jak człowiek,
nie jest mściwy ani histeryczny. Taka metafora
oznacza, że Bóg i grzech to dwie rzeczywistości nie
do pogodzenia. Z drugiej strony mamy Boże miłosierdzie i wynikające z niego uczucia ufności, pocieszenia, zaufania. (…)

Z CZEGO BĘDZIEMY SĄDZENI?
Jako chrześcijanie musimy rozeznawać duchowo
i zadawać sobie pytanie o to, co w danej sytuacji
będzie w myśl chrześcijańskiej wizji świata dobre,
a co złe. Gdy rozeznaję, proszę o pomoc Ducha
Świętego, wtedy On mi pomaga.
I albo jestem mu posłuszny, albo jestem mu nieposłuszny. Jeżeli jestem mu nieposłuszny, to biorę za
to pełną odpowiedzialność, sam na własne życzenie wchodzę w struktury grzechu. Natomiast jeżeli
słucham Ducha Świętego, to – nawet jeśli sprawy
pójdą nie po mojej myśli i nie uchronię od grzechów siebie i innych – wierzę, że Pan Bóg będzie
patrzył na sprawę całościowo. Weźmie pod uwagę
nie tylko sam czyn, ale i jego kontekst oraz moją
zdolność odnalezienia się w tej sytuacji.
Kwestia sprowadza się więc do pytania, czy mamy
serce ukształtowane łaską Bożą. Jeśli tak, będziemy
coraz bardziej wyczuleni na sprawy Boże i zdolni do
podejmowania właściwych wyborów moralnych.
Będziemy coraz lepiej rozumieć potrzeby drugiego
człowieka, nie będziemy egocentryczni, zauważymy
tych, którzy są w potrzebie. To oczywiście wymaga
od nas czasu, cierpliwości, pracy nad sobą i wewnętrznego skupienia. Wypracowanie wrażliwości
duchowej i sumienia to proces, który trwa właściwie całe życie. I to – tak sądzę – będzie Pana Boga
interesowało na sądzie ostatecznym. On będzie
badał nasze sumienia, na ile zostały ukształtowane
miłością. Zapyta, czy przy podejmowaniu różnych
decyzji – choćby najbardziej niejednoznacznych
i trudnych – kierowaliśmy się miłością i czy mieliśmy na względzie dobro swoje i drugiego człowieka. Myślę, że tak należy myśleć o Bożym sądzie.
Fragment pochodzi z książki „Dokąd po śmierci. Sąd, niebo,
czyściec, piekło” o. Piotr Różański SP

