
Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. (Ps 145).      
Krzyżówka:  1.  „Przez swoją … ocalicie wasze życie”  2. … ducha i podnieście głowy        
3. Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie ... 4. Jezus powiedział: „Przyjdzie czas, 

kiedy z tego, na co … nie zostanie kamień  na kamieniu, który by nie był zwalony”.                  
5. „Wielu bowiem … pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem”.  6. „Z powodu mojego 
… wlec was będą do królów i namiestników”. 7. Pytali Go: … kiedy to nastąpi? I jaki 
będzie znak, gdy się to dziać zacznie?  8. „Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy 
posłyszycie o wojnach  i …”. 9. „I z powodu mojego imienia będziecie w … u wszystkich”.         
10. Będzie to dla was sposobność do składania … 11 „Podniosą na was ręce i będą was 
…”  12. „Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu”.  13. Świątynia 
była … pięknymi kamieniami i darami,  14. „Włos z głowy wam nie …”. 

Bardzo chcemy ocalić nasze 
życie. Staramy się, by się 
nie zaziębiać, nie zarażać, 
nie przepracowywać. 
Leczymy się u trzech lekarzy 
na raz. – Kiedy czytamy 
Ewangelię o końcu świata, 
oblatuje nas strach i przed 
końcem świata chcemy 
uciekać na koniec świata. 
Pewien Anglik już wiele lat 
temu pojechał na Falklandy, 
myśląc, że tam będzie 
najspokojniej, a trafił na 
wojnę. – Ewangelia nie 
mówi, że mamy uciekać, aby 

ocalić swoje życie. Mówi natomiast: trwajcie w tym wszystkim, co was otacza tu              
i teraz, trwajcie z wiarą w Boga, a na wszystkie wasze trudności, cierpienia                    
i upokorzenia patrzcie jak na bóle porodowe, w czasie których rodzi się życie                 
z Bogiem …                                                     
* Można powiedzieć obrazowo, że taki czy inny świat zawsze się kończy. 
Skończył się świat naszego dzieciństwa. Nikt z nas nie skacze na jednej nodze            
w klasy, nie cieszy się ani jednym kasztanem … Minął świat naszej młodości, 
świat przedwojennej Polski z portretami prezydenta Mościckiego i marszałka 
Rydza – Śmigłego. Zawalił się dalszy świat Mikołaja II, Franciszka Józefa                          
i jeszcze dalsza epoka romantyzmu … Ewangelia mówi, że z chwilą kiedy 
wszystko się kończy przychodzi Jezus … a z Nim nadzieja, że można jeszcze 
modlić się, spowiadać i oprzeć na Bogu. [x Jan Twardowski,  W świetle Ewangelii,                        

wyd:.    W drodze 05, s. 274-276].                        

MOJE POSTANOWIENIE:  Pomodlę się o zaufanie  i wierność Bogu - i odwagę  w czasie 

prześladowań i odrzucenia …  
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 Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.             
(Łk 21,28)   Łk 21,5-19                         

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami                   
i darami, powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie 
kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to 
nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: 
Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim 
imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi.                
I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się 
stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród 
przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi,                    
a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. 
Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. 
Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was 
będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania 
świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony.              
Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych 
prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was 
będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć 
przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich.              
Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.                                           
Nie muszą to być od razu „straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie”, ale czujemy się 
czasem, jakby nasz świat się zachwiał i uciekł nam spod nóg. To, co miało być trwałe, 
okazało się kruche, to, w czym pokładaliśmy nadzieję, boleśnie nas zawiodło. Nie 
wszystko można kupić i nie zawsze wystarcza nasza zaradność i inteligencja. Wiara jest 
poszukiwaniem prawdziwej trwałości. Jest wytrwałym dążeniem, do Tego, który Trwa.                 
[O. W. Czwichocki OP, „Oremus” Xl 2007, s. 82].

 Papież Franciszek - Uczcie świat solidarności … - Przepraszam za tych 
chrześcijan nieczytających Ewangelii, w której centrum znajduje się 
ubóstwo, proszę o wybaczenie za każdą sytuację, w której chrześcijanie w 
obliczu osoby ubogiej odwrócili się w drugą stronę  … Wasze przebaczenie 
dla ludzi Kościoła jest dla nas święconą wodą, pozwala na nowo 
zrozumieć, że w sercu Ewangelii jest ubóstwo, a my chrześcijanie musimy 
zbudować Kościół ubogi dla ubogich"… Proszę Was, byście nauczali ludzkość 
zdolności do marzeń, godności, solidarności i pokoju … i nie przestawajcie 
marzyć … [11 XI 2016, Watykan, Spotkanie z ubogimi i bezdomnymi w ramach Jubileuszu ludzi 

społecznie wykluczonych]. 

 

  1 x x x W  T  W  Ł   Ć x 

  2 N  B   R  C  E x x x x 

  3 x x x x Z W  E   I   O 

  4 x x x x P A   Z  C  E x 

  5 x P  Z  J  Z  E x x x x 

  6 x x x x I M   N  A x x x 

  7 N  U   Y  I   U x x x 

  8 x P  Z  W  O  A  H x x 

  9 N  E   W  Ś  I x x x x 

10 x x x Ś  I  D  C   A x 

11 x x P   E  L  D  W  Ć 

12 x x x x K R  L  S   U x 

13 P  Z   Z  O  I   A x 

14 Z  I   E x x x x x x x x 
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Jan Paweł II  - «… Tam gdzie zawodzą zmysły i rozum, wiara wspomaga człowieka 

zmagającego się z tajemnicą. Pośród istot stworzonych najlepszą nauczycielką 
wiary jest Najświętsza Maryja Panna. W obliczu ogromu miłości Bożej Maryja uczy 

nas ufnego zawierzenia; w obliczu Syna ukrzyżowanego i zmartwychwstałego wzywa nas 
do zjednoczenia się z Nim.  ( "Anioł Pański"- 47. Międz. Kongres Eucharyst.-18 VI 2000].  

Kardynał Stefan Wyszyński   – Każdy z nas jest nieustannie wydawany na łup 

innych, na łup ludzkiej opinii, krytyki, sądu; jest nieustannie biczowany, oplwany,                       
w jakiś sposób „wykańczany”.   Pozostaje tylko nadzieja, że któregoś dnia 

zmartwychwstanie. … [Kromka Chleba, s.82].                   

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                                           
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangeliiu, jak gdyby dyktował                       
go dla ciebie Duch Święty. II -  Meditatio –Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst.           

Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"  – W dzisiejszej Ewangelii Jezus zapowiada 
zburzenie Jerozolimy, które miało miejsce w 70 r. oraz znaki końca świata – ale 
nie wskazuje żadnych dat ani precyzyjnych sygnałów ostrzegawczych... 
Jezusowi nie chodzi tyle o informacje, co o przygotowanie. Uczeń Jezusa ma być 
zawsze gotowy na przyjście Pana, ma czuwać. Ma wykazywać się odwagą, 
wiernością i nie poddawać różnym sugestiom... - Jakie reakcje wywołuje we mnie 
myśl o końcu świata? Co czuję, gdy czytam zapowiedzi tragedii i nieszczęść? 
Czy nie żyję nowinkami, wątpliwymi przepowiedniami i objawieniami? - W jakim 
stopniu jestem już wolny i dyspozycyjny? …-  Jezus wskazuje jasno,                                   
że czytelnym znakiem bycia uczniem Jezusa jest prześladowanie. Królestwo 
Jezusa jest królestwem sprawiedliwości i pokoju, dlatego będzie ciągle 
kwestionowane i prześladowane; będzie napotykało sprzeciw i niezrozumienie… 
Czy dochowuję wierności Bogu? - czy żyję na co dzień błogosławieństwami                          
i darami Ducha Świętego (cichość, łagodność, dobroć, pokora, pokój, 
miłosierdzie, miłość). A przede wszystkim czy z ufnością podejmuję codzienny 
trud życia.  - Czy czerpię nadzieję i odwagę  od Jezusa?                               
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić                                   

Mu o przeżyciach,  które rodzi   w tobie słowo Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:  
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy... (Ps 98)  
IV– Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu. Powtarzaj  w różnych porach dnia: Pan będzie sądził ludy 
sprawiedliwie (Ps 98)  [z: St.  Biel SJ, http://drgorka.deon.pl/index.php/].                           
Czy można ciągle się modlić? –… Nasze życie musi stać się modlitwą, a nasze 

modlitwy muszą stać się życiem. … Ponieważ wielu chrześcijan pragnie być sercem 
zawsze przy Bogu, dlatego sięga po tzw. „modlitwę Jezusową”, która od dawien dawna 
jest szczególnie popularna w Kościele Wschodnim. … Wierzący, wypowiadając słowa: 
„Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznym”, próbuje ją tak 
zintegrować z swoim dniem codziennym, że staje się ona ciągłą modlitwą. [YOUCAT 

POLSKI,KKK 351, s.279].  KALENDARIUM: 18. XI. – pt. – Wsp. bł. Karoliny Kózkówny, 
dziewicy i męczennicy - (1898-1914) była prostą dziewczyną … Jej śmierć nastąpiła 

niespodziewanie. Do jej rodzinnego domu wtargnął rosyjski żołnierz, który sterroryzował 
ojca Karoliny, a ją wyprowadził w stronę lasu. Ciało Karoliny znalazł jeden z mieszkańców 
wsi dopiero 4 grudnia. Liczne rany świadczyły wyraźnie o walce Karoliny w obronie 
czystości. Czystość serca jest owocem bliskości z Jezusem i umierania dla grzechu. ... 
[Hieronim Kaczmarek OP, „Oremus” XI 2008, s. 80].       

                      OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

                     XXXIII Niedziela zwykła     
              13 XI 2016r.  

1. Dziś, jak w każdą II niedzielę m-ca, Zespół „Caritas”  po każdej Mszy św. kwestuje 

przed kościołem zbierając ofiary na cele dobroczynności naszej parafii oraz na Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie. Jest to już VIII Dzień Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym obchodzony zawsze w II niedzielę listopada. W tym roku również ze 

szczególnym uwzględnieniem sytuacji chrześcijan w Syrii. 
2. O godz. 16.30 w Sali św. Józefa zebranie członków Żywego Różańca połączone                       

z wymianą tajemnic różańcowych. Po spotkaniu ogólne nabożeństwo różańcowe                             
w kościele o 17.15, na które wszystkich serdecznie zapraszamy! 
3. Również dziś na godz. 18.00 serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny, które przyjęły 

pielgrzymów ŚDM oraz Wolontariuszy zaangażowanych w tę pomocniczą posługę na 
specjalną Mszę św. w ich intencji oraz spotkanie. 
4. W środę, 16 listopada, przypada wspomnienie NMP Matki Miłosierdzia, popularnie 

zwaną w Polsce, Matką Bożą Ostrobramską.  
5. W czwartek Mszą św. o g. 18.00 rozpoczyna się nowy cykl przygotowań do sakr. 

bierzmowania. Po Mszy św. pierwsze spotkanie organizacyjne. 
6. Wyjątkowo w tym roku, bo w  sobotę,  19  listopada, zostanie odprawiona Msza św.                     
w intencji naszych Drogich Solenizantów Ks.  Prałata  Janusza  Godzisza  oraz  
naszego  wikariusza   Ks.   Janusza    Wójcikowskiego. Wszystkich życzliwych 

zapraszamy do wspólnej modlitwy na godz. 18.00. Po  Mszy św.  będzie  możliwość  
złożenia  życzeń. Już dziś   Ks. Prałatowi i Ks. Januszowi   
 życzymy Błogosławieństwa Bożego, zdrowia, opieki naszej Elekcyjnej Matki 

.                                Najświętszej oraz obfitości wszelkich Bożych Łask! 
 
7. W ostatnią sobotę m-ca, 26 listopada, wyrusza  nasza parafialna pielgrzymka                         
na Jasną Górę. Wyjazd spod kościoła o g. 6.00 . Planowany powrót ok. godz.19.30. 

Koszt 65zł. Osoby zapisane prosimy o regulowanie należności najpóźniej do przyszłej 
niedzieli, ponieważ nieopłacenie traktować będziemy jako rezygnację. Jest jeszcze kilka 
wolnych miejsc. Zachęcamy do uczestnictwa i wspólnego pielgrzymowania pod 
przewodnictwem naszego Ks. Proboszcza! 
8. Zachęcamy  do  nabywania  i lektury prasy katolickiej,  która wyłożona  jest w stałym 

miejscu na regale obok ołtarza św. Teresy. 
   KALENDARIUM:                                
16. XI. – śr. – Wsp. NMP Matki Miłosierdzia, zwaną w Polsce Matką Bożą 
Ostrobramską.  -  Kult Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy jest ogromny i niezrównany                       

w swej sile. Sięga drugiej połowy XVII w. i wiąże się z obroną murów miasta. Jednakże 
wyraźne jego wzmożenie nastąpiło w I połowie XVIII w. Szczególny rozwój czci Matki 
Miłosierdzia nastąpił po rozbiorach Polski. W 1993 roku modlił się w kaplicy w Ostrej 
Bramie św. Jan Paweł II. Ofiarował wtedy Matce Bożej Miłosierdzia złotą różę… 
[http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-16d.php3].                                                
17. XI. – czw. – Wsp. św. Elżbiety Węgierskiej -  (1207-1231); Jako córka króla Węgier 

Andrzeja II i żona landgrafa Turyngii, mogła cieszyć się w świecie prestiżową pozycją, 
jednak nie przywiązywała do tego żadnej wagi. Oddana całkowicie Bogu, poświęciła 
wszystkie siły służbie chorym i ubogim, a majątek rozdała potrzebującym. Pozostawiła po 
sobie pamięć dobrej żony i matki oraz osoby o niezwykle wrażliwym i miłosiernym sercu.  
[O. Jakub Kruczek OP, „Oremus” XI 2004, s. 82-83].  
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