
Uzupełnij: 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].                        
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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, 
Jezus 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. Wojciech Czwichocki OP, "Oremus" listopad 2007, s. 82];

 

Ojciec Św. Franciszek: … Dzieje Apostolskie opowiadają, że Paweł, jako 

niestrudzony ewangelizator…  kontynuuje bieg Ewangelii w świecie. Nowym etapem 
jego podróży misyjnej jest Korynt, stolica rzymskiej prowincji Achai … miastem 
handlowym i kosmopolitycznym…Paweł znajduje gościnę u małżeństwa, Akwili i Pryscylli 
(lub Pryski)… Małżonkowie ci okazują. iż mają serce pełne wiary w Boga i szczodre dla 
innych, zdolne by uczynić miejsce dla tych, którzy podobnie jak oni doświadczają sytuacji 
obcokrajowca. Ta wrażliwość prowadzi ich do tego, by nie stawiać siebie w centrum, żeby 
praktykować chrześcijańską sztukę gościnności (por. Rz 12,13; Hbr 13,2), otworzyć drzwi 
domu i przyjąć Apostoła Pawła. W ten sposób przyjmują oni nie tylko ewangelizatora, ale 
także przepowiadanie, jakie niesie on z sobą: Ewangelię Chrystusa, która jest „mocą Bożą 
ku zbawieniu dla każdego wierzącego” (Rz 1, 16). I od tej chwili ich dom jest przesycony 
wonią „żywego” Słowa (Hbr 4,12), ożywiającą serca... To pierwszy przykład : gościnność 
rodzinna, także w chwilach strasznych …  Przekaz wary był zaangażowaniem wielu 

rodzin, małżonków, wspólnot chrześcijańskich i wiernych świeckich, którzy przygotowali 
podłoże dla rozwoju wiary – [z Audiencji Generalnej, 13 XI 2019];     

  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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 św. 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/].                            

 KALENDARIUM cd.:                                                                                                                                             
21. XI. – czw. – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny  -  Maryja, wybłagana                          

u Boga przez swoich rodziców, Joachima i Annę, została jako małe dziecko 
przyprowadzona przez nich do świątyni i ofiarowana Stwórcy. Ten akt, podjęty w Jej 
imieniu przez rodziców, później sama nieustannie odnawiała i potwierdzała, 
odpowiadając Bogu na Jego wezwania. [M.  Nowakowska, "Oremus" XI 2007, s. 94];.                        

22. XI. – pt. – Wsp. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy-  żyła na początku III wieku 

i była wyjątkowo piękną kobietą. Pragnąc poświęcić się Bogu, złożyła ślub czystości. 
Zginęła w obronie wiary podczas prześladowania chrześcijan.  [B. Paszkiewicz, 
"Oremus" XI 2007, s. 99];  .  
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1. Dziś obchodzony jest po raz trzeci ogłoszony przez Papieża Franciszka 
Światowy Dzień Ubogich pod hasłem: „Ufność nieszczęśliwych, nigdy ich 
nie zawiedzie” (Ps.9,19). Na godz. 12.30 zapraszamy na specjalną Mszę św.                             
z tej okazji w intencji wszystkich ubogich na duszy i ciele.                                                 
2. O godz. 16.00 Msza św. inicjacji eucharystycznej dla dzieci komunijnych i ich 
Rodziców.                                              
3. W czwartek Ks. Prałat Janusz Godzisz obchodzi swój dzień imienin.                      
Z tej racji o godz. 18.00 będzie sprawowana Msza św. imieninowa w Jego 
intencji, na którą wszystkich życzliwych serdecznie zapraszamy. Po Mszy św. 
będzie możliwość złożenia życzeń Solenizantowi. Już dziś  składamy naszemu 
Drogiemu Księdzu Prałatowi najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych, 
zdrowia i opieki Matki Najświętszej i Św. Patrona.                                   
4. Tradycyjnie w przeddzień Św. Cecylii, czyli też 21 listopada, o godz. 17.30 
zapraszamy na koncert organowy organizowany przez naszego Pana organistę 
Karola Królika. Po koncercie, podczas Mszy św. o g. 18.00, będą zbierane 
wyjątkowo ofiary na tacę na pokrycie kosztów   naprawy i konserwacji naszego 
starego, ale sprawnego i pięknego  instrumentu. Serdecznie zapraszamy na 
koncert i wspólną modlitwę. Z góry składamy serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie 
ofiary!                                       
5. W sobotę , 23 listopada, wyrusza  nasza parafialna pielgrzymka na Jasną 
Górę. Wyjazd spod kościoła o g. 6.00 . Planowany powrót ok. godz.19.30. Koszt 
70zł. Osoby zapisane prosimy o regulowanie należności, ponieważ nieopłacenie 
traktować będziemy jako rezygnację. Zachęcamy do uczestnictwa i wspólnego 
pielgrzymowania pod przewodnictwem naszego Ks. Proboszcza!                      
6. Od następnej niedzieli Zespół Caritas rozpocznie rozprowadzanie świec – 
cegiełek w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świece będzie można 
nabywać po Mszach św. pod chórem.                                           
7. Zachęcamy  do  nabywania  i lektury prasy katolickiej,  która wyłożona  jest                                 
w stałym miejscu na regale obok ołtarza św. Teresy. KALENDARIUM                                        
18. XI. – pn. – Wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy -  (1898-1914), 

która mając szesnaście lat, zginęła w obronie swego dziewictwa. Była prostą dziewczyną 
spod Tarnowa, rozmiłowaną w modlitwie… Już jako dziecko umiała rozpoznać czas 
swego nawiedzenia przez Pana i przyjęła Go do swego życia. On ją prowadził i uświęcał, 
tak że kiedy stanęła przed decydującą próbą, nie zawahała się. Z miłości do Boga oddała 
życie, ufając, że w ten sposób otwiera się przed nią brama nieba. [O. J. Kruczek OP, 

"Oremus" XI 2004, s. 87];    20. XI. – śr. – Wsp. św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera - 

(zm.1907) -  Na studiach przeżył kryzys wiary... Po latach poszukiwań doświadczył 
nawrócenia pod wpływem lektury Wyznań św. Augustyna. Po powstaniu styczniowym, 
uniknął wprawdzie śmierci, ale został zesłany na 10 lat na Syberię. W wieku 42 lat wstąpił 
do zakonu karmelitów bosych, gdzie, już jako kapłan i spowiednik, okazywał wiele 
zrozumienia dla ludzi targanych wątpliwościami i zbuntowanych przeciwko Bogu … Zm.                   
w opinii świętości w klasztorze w Wadowicach. [B.Paszkiewicz, "Oremus" XI 2007, s. 90];                            
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