
Uzupełnij: 1.  „Przez swoją … ocalicie wasze 
życie”  2. … ducha i podnieście głowy                       

3. Strzeżcie się, żeby was nie ... 4. „Przyjdzie czas, kiedy 
z tego, na co … nie zostanie kamień  na kamieniu”.              
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? 
8. „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 …” 13. Świątynia była … pięknymi kamieniami            
14. „Włos z głowy wam nie …”.  

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];                
Stefan Kardynał Wyszyński – …  Każda miłość 

musi być próbowana ale gdy wytrwa, doczeka się 
nagrody - zwycięskiej radości.  Każda miłość 
prawdziwa musi mieć swój Wielki Piątek ... Jeśli więc 
miłujemy naprawdę, trwajmy wiernie tak, jak trwała 
na Kalwarii Maryja z niewiastami  i ufajmy! Skończy 
się Wielki Piątek, przyjdzie Wielka Sobota i triumf 
Wielkiej Niedzieli! - [Warszawa, 28.III. 1965]                          
św. Jan Paweł II  -  Wolność polega na prawie do 

robienia tego, co należy. (…)Budujcie dom  waszego 
życia osobistego i społecznego na skale!  A skałą jest 
Chrystus (...) żyjący w swym Kościele, Chrystus, który 
trwa na tych ziemiach od tysiąca lat.  - (Pelplin, 6 VI 1999). 
KTO JEST ZAWSZE BLISKO NAS?  - Pewnie 

mamusia, bo budzi dziecko na dzień dobry, kładzie spać 
i całuje na dobranoc.  Czasem razem z dzieckiem mówi 
pacierz. Wtedy jest blisko, bliżej i najbliżej. Czasem tatuś 
jest blisko, nawet jak pracuje w biurze i nie ma go  w 
domu, to myśli o dziecku. … Pewnie i babcia jest blisko. 
Babcia ma chore nogi, trudno jej chodzić  i opowiada, jak 
to było dawniej, kiedy nie było telewizora, radia, 
flamastrów … - Czasem pies jest blisko. Budzi 
dziewczynkę, łapie ją za nogę. – W przedszkolu są blisko 
inne dzieci: Antek, Stefek, Zosia z kolczykiem w jednym 
uchu. – Ale kto jest najbliżej? – Pan Jezus. – Pewien 

chłopiec powiedział mi: - Ja wcale nie widzę Pana 
Jezusa! Nie widzę ani w poniedziałek, ani w niedzielę, 
ani na wycieczce, ani na święta Bożego Narodzenia. 
Odpowiedziałem  mu: - Czy widzisz powietrze? 
Powietrze jest przy każdym z nas, a nie widać go… Pan 
Jezus jest tak niewidzialny jak powietrze. Wszystko to, co 
dobrego mamy zrobić, On sam nam podpowiada, bo jest 
najbliżej nas. [xJ.Twardowski, Dziecięcym piórem, Kraków 06].  

MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się o żywą wiarę            

i o  zawierzenie  Matce Bożej swojego życia 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

  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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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. W. Czwichocki OP, "Oremus" XI  2007, s. 82]; 

Proroctwo o zburzeniu świątyni razem z miastem 
kojarzyło się żydom z proroctwem o końcu świata. … 
Kiedy pisano Ewangelie, świątynia była już zburzona -                    
a  jednak świat się nie zawalił. Jakże  często Pan Bóg 
burzy nasze własne drogi do Niego i wymyślone przez 
nas sposoby służenia Mu -  podobnie jak burzy 
świątynie. Zaufajmy Bogu. On wyznacza nam takie drogi, 
jakimi chce nas prowadzić i wskazuje, w jaki sposób 
mamy Mu służyć.  [x J. Twardowski,  W świetle Ewangelii,  
wyd:. W drodze 05, s. 274]   

 MODLITWA WIERNYCH   
1. Módlmy się za Ojca Świętego,  kapłanów, zakonników 

i cały stan duchowny, aby ofiarnie przekazywali wiernym 
Słowa Jezusa - Ciebie … 
2. Módlmy się za wszystkich chrześcijan o żywą wiarę 

oraz wytrwałość i męstwo w świadczeniu o Jezusie -…  
3. Módlmy się za dzieci, rodziny, lekarzy, pielęgniarki                                

i wszystkich pracowników Służby Zdrowia aby z ufnością 
zawierzyli swoje życie Bogu - Ciebie …  
4. Módlmy się za nas o zrozumienie, że jedynie                            

w samym Bogu jest źródło i spełnienie naszego życia  - 
Ciebie Prosimy  - Wysłuchaj nas Panie 
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?" - Czy wyobrażam sobie koniec świata? -                                      

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zapowiada zburzenie 
Jerozolimy, które miało miejsce w 70 r. oraz znaki końca 
świata. Jezus jednak nie wskazuje żadnych dat ani nie 
wskazuje 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, nie poddawać się sugestiom 
różnych mistyfikatorów. Odwagę wobec prześladowań                              
i trudności powinien czerpać od samego Jezusa. - Jakie 
reakcje wywołuje we mnie myśl o końcu świata? Co 
czuję, gdy czytam zapowiedzi tragedii i nieszczęść? -               
-  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 ze strony świata. 
… Dawanie świadectwa Jezusowi, promowanie 
sprawiedliwości i prawdy, obrona godności każdej osoby 
ludzkiej wiąże się nieraz   z ceną przelanej krwi. … 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: Stanisław Biel SJ, http://drgorka.deon.pl/index.php/].       
  KALENDARIUM                                                 
18. XI. – pn. – Wsp. bł. Karoliny Kózkówny,dziewicy                   
i męczennicy -  (1898-1914), która mając szesnaście lat, 

zginęła w obronie swego dziewictwa… 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, 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 … 
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.                                        

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];  .                                     

Kto może należeć do Kościoła ?  -   Każdy kto ufa 
Jezusowi.  –  Apostoł Paweł powiedział Kościołowi                         

w Galicji, że wszyscy wierni są sobie równi, mężczyźni                       
i kobiety, Żydzi i inne narody, niewolnicy i ludzie wolni – 
wszyscy są dziećmi Boga i stanowią jedną rodzinę braci                            
i sióstr, niezależnie od tego, skąd pochodzą. – Jezus 
nakazał swoim  uczniom modlić się za wszystkich, którzy 
potraktują ich źle. Powiedział, że jeśli ktoś uderzy ich                     
w policzek, powinni nadstawić do uderzenia również 
drugi. Jeśli ktoś poprosi  ich o przejście wraz z nim 
tysiąca kroków, powinni zaproponować, że przejdą  dwa 
tysiące. Każdy, kto kocha Boga, powinien odpłacać 
dobrem za zło, ponieważ tylko w ten sposób może 
pokazać Bożą miłość…  [G.Hollis i M. Piwowarski]. 


