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PIERWSZE CZYTANIE Ml 3,19-20.1 
Sprawiedliwy sąd Boży
Czytanie z Księgi proroka Malachiasza
Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy 
pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą sło-
mą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi 
Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani 
korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje 
imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowie-
nie w jego promieniach. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 98,5-6.7-8.9
Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie. 
DRUGIE CZYTANIE 2 Tes 3,7-12 
Kto nie chce pracować, niech też nie je
Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apo-
stoła do Tesaloniczan
Bracia: Sami wiecie, jak należy nas naśladować, 
bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju ani u 
nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale praco-
waliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, 
aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jako-
byśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby 
dać wam samych siebie za przykład do naślado-
wania. Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywa-
liśmy wam tak: kto nie chce pracować, niech też 
nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was 
postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, 
lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym 
przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu 
Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, 
własny chleb jedli. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 21,5-19 
Jezus zapowiada prześladowania swoich wy-
znawców
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przy-
ozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus 
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powiedział: „Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co 
patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, któ-
ry by nie był zwalony”. Zapytali Go: „Nauczy-
cielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się 
to dziać zacznie?”. Jezus odpowiedział: „Strzeż-
cie 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 woj-
nach 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 zja-
wiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym 
wszystkim podniosą na was ręce i będą was prze-
śladować. Wydadzą was do synagog i do więzień 
oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do 
królów i namiestników. Będzie to dla was spo-
sobność do składania świadectwa. Postanówcie 
sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. 
Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, któ-
rej żaden z waszych prześladowców nie będzie 
się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać 
was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyja-
ciele 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”. 
Oto słowo Pańskie.

Pn Ap 1,1-4;2,1-5a Ps 1 Łk 18,35-43 /Wt Ap 
3,1-6.14-22 Ps 15 Łk 19,1-10 /Śr Ap 15,1-4 Ps 
98 Łk 21,12-19 /Cz Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a 
Ps 100 Łk 21,20-28 /Pt Ap 20,1-4.11-21,2 Ps 84 
Łk 21,29-33 /So Ap 22,1-7 Ps 95 Łk 21,34-36  /
Ndz Iz 2,1-5 Ps 122 Rz 13,11-14 Mt 24,37-44.



INTENCJE MSZALNE
Niedziela 14.11. – 33 n. zwykła 
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 14).
7:00 + Weronikę Malinowską-Wisłowską (8 r. 
śm.), cr. Malinowskich, Borkowskich i Wisłow-
skich.
8:30 + Aleksandra (r. śm.) i Zofię Kowalczy-
ków.
10:00 + Władysława Krajewskiego i jego rodzi-
ców, Jana, Janinę i Mariannę Kondejów, Helenę 
Kowalczyk.
11:30 + Mieczysława Wojdata i cr. Wojdatów.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII. 
18:00 + Józefa Szuchnika (37 r. śm.).
Poniedziałek 15.11. 
6:30 
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 15).
8:30 + Stanisława Frelka.
18:00 + Królów, Latuszków oraz wszystkie du-
sze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek 16.11. – Najśw. Maryi Panny Ostro-
bramskiej, Matki Miłosierdzia
6:30 
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 16).
7:00 O powołania do Zgr. SS Dominikanek.
8:30 
18:00 + Klemensa (11 r. śm.) i Dariusza Mato-
sków, Jana i Genowefę, Wacława i Annę oraz 
Jacka Matosków.
Środa 17.11. - Św. Elżbiety Węgierskiej, za-
konnicy
6:30 
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 17).
7:00 Za dobroczyńców Zgr. SS Dominikanek.
7:00 Dz.-bł. w 4 r. ślubu Juliana i Heleny Ka-
sprzaków.
8:30 + Stanisława Frelka.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Marię Pawłowską (6 r. śm.), Tomasza, Paulinę 
i Zygmunta Siwaków. 
+ Katarzynę Hać.
Czwartek 18.11. – Bł. Karoliny Kózkówny, 
dziewicy i męczennicy
6:30 + Krzysztofa Wiśniewskiego (mies. po 
śm.).

7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 18).
7:00 Za misje i misjonarzy Zgr. SS Dominika-
nek.
7:00 + Stefana Podgórzaka (mies. po śm.).
8:30 + Halinę Dominowską (2 r. śm.).
18:00 Dz.-bł. w 50 r. ślubu Krystyny i Antoniego 
z prośbą o bł. dla dzieci i wnuków.
Piątek 19.11. – Bł. Salomei, zakonnicy
6:30 
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 19).
7:00 + Marka, Marię i Witolda Gawryjołków, Ja-
ninę i Stanisława Pytlów.
7:00 + Ks. Sławomira Wielgolewskiego (2 r. 
śm.), Kazimierza Jobdę i Henryka Parzyszka.
8:30 
18:00 + Cecylię i Bronisława Nowaków, Halinę 
Małkowską.
Sobota 20.11. - Św. Rafała Kalinowskiego, 
prezbitera
6:30 + Andrzeja, Mariannę i Jana oraz Tadeusza 
Bytniewskich.
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 20).
7:00 + Danutę (3 r. śm.) i Tadeusza Miłodrow-
skich.
7:00 + Bronisławę, Henryka i Piotra Sobiesz-
ków.
8:30 + Mieczysława Ćwieka (1 r. śm.), Janinę 
Drela, Genowefę i Jana Marków.
18:00 + Eugeniusza Kaszyńskiego (4 r. śm.), 
Helenę i Jana Gajzlerów, Serafinę i Romana Ka-
szyńskich.
Niedziela 21.11. – 34 n. zwykła - JEZUSA 
CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 21).
8:30 + Anielę i Bolesława Mańkowskich ich ro-
dziców i rodzeństwo.
10:00 + Wiesława Kalinowskiego, Jadwigę Fa-
bisiak.
+ Ewę i Leszka Wojtyrów (mies. po śm.).
11:30 + Leokadię i Romana (38 r. śm.) Kwiat-
kowskich oraz ich rodziców.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII. 
18:00 + Eugeniusza (5 r. śm.) i Władysława Ru-
saków.



Ogłoszenia duszpasterskie 14.11.2010
 33 Niedziela zwykła

wWezwaniem do wytrwałości Jezus 
zakończył dzisiejszą Ewangelię. A za-
tem wytrwale strzeżmy łaski, którą dziś 
otrzymaliśmy i współpracując z nią, bu-
dujmy cywilizację miłości.

wObchodzimy dzisiaj po raz drugi 
w naszej Ojczyźnie „Dzień Solidarności 
z Kościołem Prześladowanym”. W tym 
roku obejmujemy naszą modlitwą zabi-
janych chrześcijan w Iraku. 

wGościmy dzisiaj w naszej parafii ks. 
Grzegorza Mioduchowskiego, który gło-
si słowo Boże i zbiera ofiary na budowę 
kościoła w Nadmie.

wW przyszłą niedzielę będziemy ob-
chodzić uroczystość Chrystusa Króla, 
która kończy rok liturgiczny.

wKatecheza przed I Komunią dla dzie-
ci kl. II i rodziców w niedzielę 24 listopa-
da, po Mszy o 11:30

W kolejnym tygodniu listopada przypa-
dają następujące wspomnienia:

we wtorek, 16 listopada – Najświęt-
szej Maryi Panny Ostrobramskiej, naj-
ważniejszego sanktuarium maryjnego na 
Litwie, także bardzo bliskiego Polakom;

w środę, 17 listopada – świętej Elżbie-
ty Węgierskiej. Po śmierci męża została 
tercjarką franciszkańską i poświęciła się 
bez reszty ubogim i zaniedbanym;

w czwartek, 18 listopada – błogosła-
wionej Karoliny Kózkówny, męczen-
nicy, która oddała swoje życie, broniąc 
dziewictwa i czystości;

w piątek, 19 listopada – błogosławio-

nej Salomei. Swoje oddanie wyłącznie 
Bogu potwierdziła decyzją o dziewiczym 
małżeństwie. Ostatnie lata swego życia 
spędziła w klasztorze w Skale;

w sobotę, 20 listopada – świętego 
Rafała Kalinowskiego, powstańca stycz-
niowego, wywiezionego na Sybir. Po od-
zyskaniu wolności wstąpił do Karmelu, 
któremu nadał impuls do rozwoju.

O Panie, prawdziwy mój Boże, kto 
Ciebie nie zna, nie miłuje Ciebie! O, jak-
że to wielka prawda, lecz biada, Panie, 
tym, którzy Ciebie znać nie chcą! Jak 
straszna będzie dla nich godzina śmier-
ci!... Często rozmyślam o tym, Chryste 
mój, jak słodkim, jak zachwycającym 
wejrzeniem oczy Twoje spoczywają na 
duszy, która Ciebie miłuje, i na którą 
Ty, Dobro moje, raczysz spoglądać z mi-
łością. Jedno takie wejrzenie, taką słod-
ką radością napełniające duszę, którą 
przyjąłeś za swoją — sądzę, że starczy 
za sowitą nagrodę po najdłuższych la-
tach służby Tobie.

O wielki Boże, jak trudno dać pojęcie 
ludziom o tym, jak słodki jest Pan! O 
chrześcijanie, chrześcijanie, pomnijcie, 
że ten wielki Bóg raczył was przybrać 
za braci! Poznajcież Go, nie lekceważcie 
Go, bo jak wejrzenie Jego pocieszające 
jest dla miłujących Go, tak płonie strasz-
liwą zapalczywością dla tych, którzy 
Go prześladują. O, czemuż tego zrozu-
mieć nie chcemy, że grzech jest otwartą 
walką przeciw Bogu, walką wszystkich 
zmysłów i wszystkich władz duszy? Im 
większą mają w kimś te władze bystrość 
i siłę, tym większą przez grzech wyrzą-
dzają zdradę swemu Królowi... Ulecz, o 
Boże mój, tak wielki nierozum i ślepotę! 
(sto. Teresa od Jezusa: Wołania duszy do 
Boga 14, 1-2. 4).
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Znane nam wszystkim przysłowie 
mówi, że ciekawość jest najkrótszą drogą 
do piekła. Jest w tym coś z racji. Cieka-
wość bowiem przesuwa uwagę człowie-
ka z tego, co istotne, ważne, zasadnicze, 
na to, co budzi sensację, jest zagadką, 
a często dotyczy spraw marginalnych, 
nieważnych.

Iluż to ludzi zastanawia się i martwi, 
czy ci, którzy nigdy nie słyszeli Ewange-
lii, będą zbawieni. A przecież to sprawa 
Boga, który chce zbawić wszystkich, i 
Jemu należy ją zostawić. My mamy się 
zająć tym, co dla nas jest ważne, na-
szym własnym zbawieniem. Ciekawość 
może nas doprowadzić do bólu głowy o 
zbawienie innych, a zasłonić to, co jest 
istotne dla naszego zbawienia.

Ileż ksiąg już napisano, ilu ludzi zo-
stało zaangażowanych w dyskusję, czy 
dziecko nienarodzone, zamordowane 
przez własną matkę, będzie zbawione. 
Objawienie o tym milczy. I słusznie. Bóg 
powiedział, że nie należy zabijać, lecz 
urodzić, ochrzcić i wychować. Jeśli Go 
ludzie nie słuchają, sami stawiają się w 
kłopotliwej sytuacji. Wiemy, że człowiek 
odrzucający chrzest nie może być zba-
wiony. Czy istnieje jakaś inna furtka dla 
zbawienia nieochrzczonych dzieci, tego 
nie wiemy. Ta niepewność dla rodziców 
zabijających swe dziecko jest częścią 
kary. Bóg tego nam nie objawił, bo celem 
Bożego Objawienia nie jest zaspokojenie 
naszej ciekawości, lecz pouczenie nas o 
tym, co istotne.

Takim ciekawym pytaniem jest rów-
nież to, które postawili Chrystusowi Apo-

stołowie. Pytanie o datę końca świata i 
towarzyszące mu znaki. Jezus odpowie-
dział, że koniec świata będzie. On objawi 
się z mocą wielką i majestatem. Ale kie-
dy to będzie, to dla nas nie jest ważne. 
Chrześcijanin powinien żyć tak, aby w 
każdym momencie był gotów na spotka-
nie z Bogiem i na sąd. 

Nie pytajmy już zatem, kiedy? Pytaj-
my siebie, czy jesteśmy gotowi na sąd 
teraz, w tym momencie... Kto z nas tu ze-
branych jest gotów na śmierć? Za chwilę 
Chrystus zaprosi nas na spotkanie. Ten, 
kto będzie gotów, podejdzie. Jeśli jeste-
śmy gotowi przyjąć Komunię świętą, je-
steśmy również gotowi na śmierć i sąd.

Ks. Edward Staniek

CZY JESTEŚ GOTÓW?

W trudnych sytuacjach Pan Jezus 
mówił do Apostołów: „Nie lękajcie się”. 
W naszym życiu radość przeplata się 
ze smutkiem, zabawa z żałobą. Kiedy 
przychodzą trudne doświadczenia, cier-
pienie, nie wolno poddawać się przera-
żeniu, zwątpieniu czy rozpaczy, gdyż 
zły duch tylko na to czeka. Pan zawsze 
jest z nami, On przychodzi, aby umocnić 
naszą nadzieję. Nie dzięki własnej sile, 
ale dzięki Jego łasce zdołamy nawet w 
chwilach największej próby wytrwać w 
wierności i „przez swą wytrwałość oca-
lić swoje życie” (por. Łk 21,19).

O. Jakub Kruczek OP, „Oremus” 
listopad 2004, s. 67


