
Uzupełnij: 1. „Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich 
…”  2.  „Słońce się zaćmi i księżyc nie da swego …”                  
3. „… będą padać z nieba”.  4. „Czuwajcie i módlcie się           
w każdym …”  5. „Nie przeminie to … aż się to wszystko 
stanie”. 6. Czuwajcie, abyście mogli stanąć przed Synem 
…   7. Wówczas … Syna Człowieczego, przychodzącego                 
w obłokach. 8. „Niebo i ziemia … ale słowa moje nie 
przeminą”. 9. „Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, 
wiedzcie, że … jest, we drzwiach” 10.  Tylko Jezus 

Chrystus ma moc uwolnić nas od lęku przed …                            
i osamotnieniem śmierci. 

Papież Franciszek -… „Prawdziwe spotkanie rodzi się 
jedynie ze słuchania.”- Spójrzmy na Jezusa, który na 

drodze najpierw spotyka bogacza, potem słucha jego 
pytań, a w końcu pomaga mu rozeznać, co ma czynić, 
aby mieć życie wieczne. Spotkać, słuchać, 

rozeznawać: są to trzy czasowniki Synodu, na których 
chciałbym się skupić.… Spotkanie nas przemienia                 

i często podpowiada nowe drogi, o których obraniu nie 
myśleliśmy. Dzisiaj po Anioł Pański przyjmę pokaźną 
grupę ludzi ulicy, którzy po prostu się zebrali, bo jest 
grupa ludzi, którzy chodzą ich słuchać, tylko po to, by ich 
słuchać. A od słuchania udało im się zacząć chodzić. 
Słuchanie. Często właśnie w ten sposób Bóg wskazuje 

nam drogi, którymi mamy podążać, wydobywając nas               
z naszych znużonych przyzwyczajeń. Wszystko się 
zmienia, gdy jesteśmy zdolni do prawdziwego spotkania      
z Nim i ze sobą nawzajem. Bez formalności, bez 
udawania, bez sztuczek… Kiedy słuchamy sercem,                
to właśnie się dzieje: druga osoba czuje się mile widziana, 
nie osądzana, ma swobodę opowiadania o swoich 
doświadczeniach i drodze duchowej. … Słowo otwiera 
nas na rozeznanie i je oświetla… W tych dniach Jezus 

wzywa nas, tak jak to uczynił z bogatym człowiekiem              
w Ewangelii, do ogołocenia się, do pozbycia się tego,             
co światowe, a także naszych zamknięć i powtarzających 

się wzorców duszpasterskich; do postawienia sobie 
pytania, co Bóg chce nam powiedzieć w tym czasie                    
i w jakim kierunku chce nas poprowadzić. … Życzę nam 
dobrej wspólnej drogi! Obyśmy byli pielgrzymami 
zakochanymi w Ewangelii, otwartymi na niespodzianki 
Ducha Świętego.  [podczas Mszy inaugurującej XVI 
Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. 
10.11.2021].];   

  •  św. Jan Paweł II - Mówiąc «tak» 

Chrystusowi, mówicie «tak» swoim 
najszlachetniejszym ideałom. Modlę się, aby On królował 
w waszych sercach oraz w ludzkości nowego wieku                    
i tysiąclecia. Nie lękajcie się Jemu zawierzyć.              
On was poprowadzi, da wam siłę, byście szli za 
Nim każdego dnia i w każdej sytuacji …(Tor 
Vergata 19 sierpnia 2000) .                       

• Błogosławiony Kard. Stefan Wyszyński – Prymas 

Tysiąclecia  - Potęga Boga jest tak wielka, że potrafi 
On obdzielić pełną miłością każdego człowieka.  
[Kromka Chleba, Poznań-Wa-wa 1977, VII nr 31].    
Sługo Boży Stefanie Wyszyński – przyczyń się za nami!

 Dopiero na koniec świata Bóg odłożył sąd nad 
ludźmi,  a my sami już teraz urządzamy sądy, potępiamy                              
i oceniamy. Objadamy się nienawiścią, upijamy się złością 
i gniewem. Mamy pretensję do świata                                       
i wieszamy psy na tym, kto zadał nam ból. -  Jak  
zachować się, kiedy spotka nas przykrość                    
i ktoś nam dokuczy i skrzywdzi? – Mamy przeżyć                 

to tak, jakby zabolała nas zraniona noga czy podrapana 
ręka, a nie wrzeszczeć od razu na tego, kto nas zranił –                 
i potępiać go. Spróbujmy przeżyć to, co nas boleśnie 
dotknęło tak, jakby nas coś rzeczywiście zraniło,                     
co musimy przecierpieć. Jezus w Ogrodzie Oliwnym 
smucił się, bo spotkał się z ludzka zdradą, 
niewdzięcznością, ale nie narzekał ani na cezara,                    
ani na Heroda, ani na Judasza. Jako ból i cierpienie 
przeżywał to, że ludzie od Niego odchodzą i nie 
rozumieją. – My natomiast wszystkie nasze bolesne 
dotknięcia zamieniamy w pretensje, złość, czasem 
nienawiść. Nie umiemy dostrzec Jezusa. –                                
[x J. Twardowski, W świetle Ewangelii].   
 

    MOJE POSTANOWIENIE: Podziękuję Jezusowi za to,     

że jest zawsze blisko mnie … 
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Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, 
abyście mogli stanąć przed Synem 

Człowieczym. (Łk 21,36)                                     

Mk 13,24-32  
Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, 
po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da 
swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce 
na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą 
Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach                        
z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów                       
i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, 
od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa 
figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już 
jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, 
poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy 
ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we 
drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie 
to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo                             
i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. 
Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie,                           
ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”. 
 

Wstrząśnięte moce niebieskie, wielki ucisk, 
zmartwychwstanie umarłych, sąd Boży, nagroda                         
i kara wieczna, nie są to tematy, o których słucha 
się z przyjemnością. W Eucharystii staje pośród nas 
Jezus Chrystus, którego miłość, objawiona w ofierze 
krzyżowej, okazała się większa niż wszystkie nasze 
grzechy. Trwałe i pełne szczęście możemy odtąd 
znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Jemu, gdyż 
tylko On ma moc nas uwolnić od największego lęku 
człowieka lęku przed wiecznym bezsensem, pustką 
i osamotnieniem śmierci. 
[Mira Majdan, "Oremus" listopad 2006, s. 88]; 
 
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, 
to On mój los zabezpiecza. (Ps 16)  

Pan Jezus powiedział: „Wiedzcie, że blisko jest”. – 
Blisko może znaczyć – niedługo, wkrótce, zaraz. 
Może też znaczyć – przy nas, przymnie, przy tobie – 
tuż, tuż. Ten, który przyjdzie z mocą i chwałą, jest 
już z nami, przy nas – tylko jeszcze Go nie widzimy. 
[Ks. Jan Twardowski, W świetle Ewangelizacji, s. 163].   
 
 

MODLITWA WIERNYCH   
1. Módlmy się Za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, 

aby  wiernie służyli Słowu, które nie przemija- Ciebie …        
2. Módlmy się za kierujących narodami, aby w swoim 

działaniu mądrze łączyli sprawiedliwość i miłosierdzie …                                 
3. Módlmy się za wszystkie dzieci z naszego Instytutu, ich 

rodziny, lekarzy, pielęgniarki, o wzajemny szacunek                   
i otwarte serca – Ciebie Prosimy…  
4. Módlmy się za wszystkich ubogich oraz 

prześladowanych z powodu wiary, aby doznali 
pocieszenia i wytrwali w ucisku - Ciebie prosimy... 
5. Módlmy się za nas samych - abyśmy potrafili się 

przygotować na ponowne przyjście Chrystusa                   
- Ciebie Prosimy  - Wysłuchaj nas Panie.    
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                  
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst 
Ewangelii, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch 
Święty   - II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć 
dogłębnie tekst. - – Chrystus chciał przekazać ważne 

prawdy dotyczące naszego zbawienia ….                                           
A kiedy to będzie? To już nie takie ważne, bo zawsze 
trzeba być gotowym, czyli zawsze trzeba żyć według 
Ewangelii. - Niewątpliwie, dla każdego z nas termin ten                       
w praktyce będzie się pokrywał z chwilą naszej śmierci. 
Bóg nie chce, abyśmy ten moment znali wcześniej. 
Tajemnica ta należy w pewnym sensie do istoty 
człowieczeństwa … Ale Bóg wyposażył człowieka w oczy, 
zdrowy rozsądek, rozum i logikę. Jest to wystarczająco 
dużo, aby wyciągnąć pewne wnioski … a tam gdzie 
rozum nie jest w stanie przeniknąć tajemnicy ludzkiego 
bytu, tam wkracza objawienie. Bóg sam odsłania przed 
człowiekiem to, co zakryte. Ale odsłania częściowo, 
dokładnie tyle, ile jest potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania w ziemskim życiu … Człowiek może się 
nauczyć, aby na tej ziemi żyć sensownie i szczęśliwie. 
Problem w tym, że tego nie chcemy … stąd tyle wojen, 
przemocy, rozwodów, samobójstw i wykolejeń ludzkich 
losów. A wielu nieszczęść można by uniknąć … Tego 
chce nas nauczyć Chrystus: abyśmy zmądrzeli i chcieli 
sami odkrywać prawdę i dobro.  - Czy wykorzystuję 
wskazówki, i wybieram właściwie te, którymi kieruję się                     

w życiu …                                       
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:                               
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój 
los zabezpiecza. (Ps 16)                                          
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem. To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 

Powtarzaj w różnych porach dnia: Strzeż mnie, mój 
Boże, Tobie zaufałem (Ps 16)   [z: „Od drzewa figowego 

uczcie się...”, Ks. Mariusz Pohl].   

  KALENDARIUM                                                     
15 XI – pn. -  Wspomnienie Św. Alberta Wielkiego, 
biskupa i doktora Kościoła -  (ur.ok.1193 – zm.1280).   

Wykładał w Paryżu i Kolonii. Tutaj spotkał św. Tomasza                            

z Akwinu. Albert jako pierwszy rozpoznał w młodym 
Tomaszu przyszłego wielkiego uczonego. W 1254 roku 
został prowincjałem klasztorów niemieckich. Urban IV 
mianował go kaznodzieją papieskim na rzecz krucjaty.                      
W 1277 r. generał zakonu, bł. Jan z Vercelli, powierzył mu 
misję, by bronił Zakonu i św. Tomasza z Akwinu. Wziął 
także udział  w soborze powszechnym w Lyonie w roku 
1274. …                                                               
16 XI – wt. -  Święto Matki Bożej Miłosierdzia, zwaną 
Ostrobramską - Pani Ostrobramska, Matka Wschodu                       

i Zachodu, od ponad trzystu lat króluje z wysokości 
swojego nadbramnego wzniesienia całej ziemi litewskiej, 
białoruskiej i polskiej. "Świeci" blaskiem wspaniałych szat 
przez okna kaplicy nad Ostrą Bramą, widoczna z daleka. 
"Matko Miłosierdzia - pod Twoją obronę uciekamy 
się"…                                                                      
18 XI – czw. – Wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy                      
i męczennicy - Była prostą dziewczyną z wielodzietnej 

chłopskiej rodziny spod Tarnowa. Od dzieciństwa 
pobożna, chętnie spieszyła innym z pomocą. Miała 16 lat, 
gdy broniąc swego dziewictwa zginęła z ręki rosyjskiego 
żołnierza. Jej Drogą była  wierność Bogu w codziennym 
życiu.  
19 XI – pt. -  Wsp. bł. Salomei, zakonnicy - (1212-1268). 

- córka Leszka Białego  i Grzymisławy z Rurykowiczów, 
księżniczki ruskiej. Poślubiła Kolomana (brata św. Elżbiety 
Węgierskiej) przyrzekając, za zgodą męża, zachowanie 
dziewictwa... W 1241 r. Koloman zmarł na skutek ran 
odniesionych w bitwie z Tatarami. Po jego śmierci wróciła 
do Polski. W 1245 r. wstąpiła do ufundowanego przez 
Bolesława Wstydliwego (swojego brata) klasztoru 
klarysek w Zawichoście koło Sandomierza.                                                            
20 XI – sb. -  Wsp. św. Rafała Kalinowskiego, 
prezbitera - Po powstaniu styczniowym został zesłany               

na 10 lat na Syberię. W 42 r.ż. wstąpił do zakonu 
karmelitów bosych. Spędzał długie godziny                                         
w konfesjonale, niosąc im pomoc. . Był przeorem 
klasztoru w Czernej i Wadowicach...   Zmarł w opinii 
świętości w klasztorze w Wadowicach, w 1907                                             
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest                                                           
po mojej prawicy, nic mną  nie zachwieje.  (Ps 16) 
 


