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 LITURGIA SŁOWA  
 

Dn 12,1-3; Ps 16; Hbr 10,11-14.18; Mk 13,24-32 
 

Ref. psalmu: Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem  
 

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 anio-

łów i zbierze swoich wybranych z czte-
rech 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, wiedz-
cie, że blisko jest, we drzwiach. Za-
prawdę 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”.  

– Oto słowo Pańskie. 
 

KOMENTARZE DO CZYTAŃ  
Przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego  
czytania  
Zapowiadane w Księdze Daniela 

ogromne cierpienie czasów osta-
tecznych otrzymuje po raz pierw-
szy w Piśmie Świętym wyraźną 
perspektywę zmartwychwstania 
umarłych i życia na wieki w Bożej 
chwale. Na wieki i na zawsze. Apo-
kaliptyczna wizja malowana jaskra-
wymi obrazami jest rodzajem pro-

rokowania (zrodziła się z natchnie-
nia Bożego, którego prorok jest 
świadomy) czy owocem starożytnej 
mądrości (miała źródło w doświad-
czeniu i wnikliwej ludzkiej refleksji 
nad wielkością człowieka i jego nę-
dzą)? Dla uczonych to kwestia 
sporna. Niektórzy twierdzą, że wła-
śnie w apokaliptyce mądrość i pro-
roctwo spotykają się ze sobą, by od-
słonić tajemnice przyszłości. Dla 

nas, wierzących, fragment ten nie-
sie cenne przesłanie, że Bóg jest Pa-
nem wszystkiego, że Jego opieka 
otacza ludzi każdego czasu, że za-
równo zbawienie jak i nagroda ży-
cia po śmierci są Jego dziełem. 
I choć bardzo trudno nam to przy-
jąć, cierpienie i ból, jakie przeży-

 

Myśl główna zestawionych 
dziś czytań nie tyle ostrzega, jak 
to bywa w inne niedziele schy-
łku roku, lecz raczej w sumie 
optymistycznie a trzeźwo pou-
cza o sytuacji wiernych ucz-
niów. Orędzie eschatologii No-
wego Testamentu jest radosne.  

Wszystkie przerażające znaki 
kosmiczne następujące po wiel-
kim ucisku zmierzają koniec 
końców do szczęśliwej chwili 
naszego zgromadzenia się 
przed Chrystusem, by z Nim po-
zostać już na zawsze. Choć tę 
prawdę głosi niejeden tekst, 
dzisiaj otrzymała ona nowe 
szczególne uzasadnienie w dru-
gim czytaniu. Dlatego wszystko 
dzięki Chrystusowi zmierza do 
szczęśliwego końca, że On swo-
ich wiernych raz na zawsze sku-
tecznie konsekrowanych dla 
Boga przez swoją ofiarę o nie-
skończonej wartości, tutaj na 
ziemi doskonali przez Kościół, 
jako Arcykapłan już zasiadający 
po prawicy Boga. 

 

Augustyn Jankowski OSB 



wamy, nie musi być końcem  
– z niego może narodzić się coś no-
wego. Taka jest wizja Jezusa, którą 
nie tylko głosił (ziarno musi obu-
mrzeć, by wydało plon), ale i prze-
żył: krzyż - symbol śmierci stał się 
przecież symbolem życia. I tego się 
trzymajmy. 

Komentarz do psalmu 
Prawdopodobieństwo, że autor 

psalmu był z pokolenia Lewiego, 
jest kluczem do zrozumienia mi-
stycznego przesłania tych werse-
tów. Po powrocie z niewoli egip-
skiej, przy podziale ziemi obiecanej 
już Abrahamowi, „pominięto” to 
jedno pokolenie, które miało być 
wolne od własności ekonomicznej, 
gdyż jego dziedzictwem miał być 
sam Pan: pełnia i jedyne dobro, 
bezpieczeństwo i szczęście teraz  
i na wieczność. Św. Teresa z Avila 
skomentowała ten psalm swoim 
wezwaniem: Bóg sam wystarczy!  

 
Komentarz do drugiego  
czytania 
Autor Listu do Hebrajczyków, na 

tle znanych im ofiar starotestamen-
talnych, poddaje głębokiej medyta-
cji Chrystusową ofiarę z samego 
siebie, ofiarę doskonałą. W dzisiej-

szym fragmencie podkreśla jej sku-
teczność: złożona raz na zawsze 
jako ekspiacja za grzechy świata 
jest źródłem także naszego uświę-
cenia. Dzięki tej jedynej ofierze 
Chrystusa, my wszyscy, choć nadal 
żyjemy w czasie, uczestnicząc  
w Eucharystii, wchodzimy w wy-
miar wieczności, gdyż spożywamy 
chleb na życie wieczne. 

Komentarz do Ewangelii 
Eschatologiczna mowa poprze-

dzająca Markowy opis męki obej-
muje jeden rozdział. Fragment na 
dziś nawiązuje do proroctw (obrazy 
te spotkać możemy zarówno u Iz 
13,10; 34,4; Ez 32,7 jak i innych 
proroków mniejszych: Am 8,9; Jl 
2,10; Ag 2,6) o kosmicznych zna-
kach będących zapowiedzią nadej-
ścia Syna Człowieczego. Jezus na-
wiązuje do tej apokaliptycznej po-
staci z Księgi Daniela, z którą wiele 
razy się utożsamia. Abyśmy mogli 
należeć do tych wybranych, któ-
rych zbierze w dniu swego powtór-
nego przyjścia, trzymajmy się Jego 
słowa! Ono jest pewniejsze niż 
niebo i ziemia, które przeminą. 

 

Komentarze zostały przygotowane 
przez s. Joannę Ewę Koszałek FMA 

 
 

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKO-
PATU POLSKI ABP. STANISŁAWA GĄDECKIEGO  

WS. POMOCY MIGRANTOM (8 listopada 2021 r.)  

Od kilku tygodni jesteśmy świad-
kami wyjątkowo trudnej sytuacji na 
granicy polsko-białoruskiej. Bez 
względu na okoliczności przybycia 
migrantów, na pewno potrzebują 
oni naszego wsparcia duchowego i 
materialnego. 

Od początku kryzysu migracyj-
nego Kościół w Polsce – za pośred-
nictwem Caritas Polska, Caritas 
diecezjalnych oraz delegata KEP 
ds. imigracji – świadczy w miarę 
swoich możliwości pomoc migran-
tom. W tym momencie realizowane 
jest wsparcie ośrodków dla cudzo-
ziemców, wsparcie przygranicz-
nych placówek Straży Granicznej, 
w których przebywają migranci i 

uchodźcy, a w parafiach przygra-
nicznych uruchamiane są Namioty 
Nadziei Caritas Polska. 

Potrzeby są jednak o wiele więk-
sze, dlatego zwracam się do wier-
nych oraz wszystkich ludzi dobrej 
woli z prośbą o ogólnopolską 
zbiórkę funduszy na rzecz migran-
tów z granicy polsko-białoruskiej, 
po wszystkich Mszach Świętych  
w niedzielę 21 listopada. Środki 
zbierane podczas tej kwesty zo-
staną przeznaczone – za pośrednic-
twem Caritas Polska – na finanso-
wanie działań pomocowych na te-
renach przygranicznych podczas 
kryzysu migracyjnego oraz na pro-
ces długotrwałej integracji uchodź-

ców, którzy zdecydują się pozostać 
w Polsce. 

Misją Kościoła jest w pierwszym 
rzędzie głoszenie Ewangelii. W 
konsekwencji, gdy trzeba udzielić 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 

1488 W świetle wiary nie ma 
większego zła niż grzech i nic 
innego nie powoduje gorszych 
skutków dla samych grzeszni-
ków, dla Kościoła i dla całego 
świata. 
 
1489 Powrót do komunii z Bo-
giem, która została utracona 
przez grzech, rodzi się z łaski 
Boga pełnego miłosierdzia i tro-
szczącego się o zbawienie ludzi. 
Trzeba prosić o ten cenny dar 
dla siebie i dla innych. 
 
1490 Droga powrotu do Boga, 
nazywana nawróceniem i żalem, 
zakłada ból i odwrócenie się od 
popełnionych grzechów oraz 
mocne postanowienie niegrze-
szenia w przyszłości. Nawró-
cenie dotyczy więc przeszłości  
i przyszłości. Źródłem nawróce-
nia jest nadzieja na miłosierdzie 
Boże. 
 
1491 Sakrament pokuty składa 
się z trzech aktów penitenta 
oraz z rozgrzeszenia kapłana. 
Aktami penitenta są: żal za grze-
chy, spowiedź lub ujawnienie 
grzechów przed kapłanem oraz 
postanowienie wypełnienia za-
dośćuczynienia i czynów pokut-
nych. 
1492 Żal za grzechy (nazywany 
także skruchą) powinien wypły-
wać z motywów wynikających  
z wiary. Jeśli jego źródłem jest 
miłość do Boga, nazywamy go 
"doskonałym"; jeśli opiera się na 
innych motywach, nazywamy go 
"niedoskonałym". 
 



  

przybyszom pomocy, nie wolno 
nam się od tego uchylać. Bez 
uszczerbku dla bezpieczeństwa 
Rzeczypospolitej i jej obywateli, 
osobom potrzebującym trzeba 
okazać naszą solidarność. W obec-
nej sytuacji przesłanie przypowie-
ści o miłosiernym Samarytaninie 
brzmi jeszcze bardziej nagląco  
i czeka na powszechną realizację, 
także w postrzeganiu samych mi-
grantów. 

Módlmy się gorąco o pokój na 
wschodniej granicy Polski, za 
wszystkich migrantów tam przeby-
wających, za mieszkańców tych 

okolic, za służby państwowe,  
w tym Straż Graniczną i wojsko, za 
polityków, Polaków i Białorusi-
nów. 

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji  

Episkopatu Polski  

 

ODPUST ZA ZMARŁYCH  
Możemy w tym roku, decyzją Stolicy Apostolskiej, uzyskać odpust zupełny przez cały listopad, przez  
8 dowolnie wybranych przez siebie dni i ofiarować go w każdym dniu za jednego zmarłego.  
Warunki uzyskania odpustu:  

* stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii Świętej, 
* odmówienie wyznania wiary i modlitwy Pańskiej 
* odmówienie modlitwy wg intencji Ojca Świętego,  
* brak przywiązania do grzechu 
* pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. 
 

 

Modlitwa w intencji Synodu 
Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje. Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; 

zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi  
i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą 
drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy 
mogli razem podążać do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. O to 
wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków.  

Amen. 

 

RADYKALNY WZROST PRZEŚLADOWAŃ CHRZEŚCIJAN 
Radykalnie nasilają się prześlado-

wania chrześcijan na świecie – wy-
nika z ogłoszonego raportu papie-
skiego stowarzyszenia Pomoc Ko-
ściołowi w Potrzebie. W ciągu za-
ledwie dwóch lat, bo w takim odstę-
pie czasowym są opracowywane te 
ogólnoświatowe raporty, liczba 
krajów, w których chrześcijanie 
cierpią prześladowania bądź dys-
kryminację ze względu na swą 
wiarę wzrosła z 38 do 62. Oznacza 
to, że wyznawcy Chrystusa są gnę-
bieni już nie w co piątym kraju, jak 
to miało miejsce przed dwoma laty,  

lecz w co trzecim. 
Geograficzne poszerzenie skali  

prześladowań wynika przede 
wszystkim z radykalizacji dżihady-
zmu zwłaszcza w Afryce. „Mnożą 
się organizacje terrorystyczne i dżi-
hadystyczne. Jest to już nie tylko 
Państwo Islamskie czy Al-Kaida, 
Boko Haram, Asz-Szabab. Po-
wstało co najmniej 20 kolejnych or-
ganizacji islamistycznych. Wszyst-
kie one są ze sobą luźno powiązane, 
ale mają jeden wspólny cel: stwo-
rzyć wielki transkontynentalny ka-
lifat, który będzie się rozpościerał 

od Mali w Afryce Subsaharyjskiej  
i Mozambiku aż po wyspy Komory 
na Oceanie Indyjskim i Filipiny. 

Na liście krajów prześladujących 
chrześcijan na pierwszym i drugim 
miejscu nadal znajdują się państwa, 
gdzie chrześcijanie są gnębieni 
przez reżimy autorytarne, a zatem 
Korea Płn. i Chiny. W tych krajach 
kwestionuje się nie tylko wolność 
religijną, ale narusza się wszystkie 
prawa człowieka. Korea Płn. jest 
wręcz dla chrześcijan krajem za-
głady. Inną przyczyną nasilania się 
prześladowań chrześcijan jest na-

Z NAUCZANIA BŁ. STEFANA 
KARD. WYSZYŃSKIEGO 

 

Trwamy w Kościele przez miłość. Bo utrzy-
muje nas w Kościele Chrystusowym łaska  
powołania na synów wybrania, łaska żywej 
wiary, nie więdnącej nadziei i miłości wiernej. 
Im więcej w nas tej miłości, tym głębsze jest na- 

     sze wkorzenienie w Kościół święty, tym obficiej zeń czerpiemy, tym  
     bezpieczniej i spokojniej się w nim czujemy. 



 

cjonalizm etnicznoreligijny. Zwła-
szcza w krajach azjatyckich o więk-
szości hinduistycznej i buddyjskiej 
gnębione są wszystkie mniejszości 
religijne w imię wyższości etnicz-
nej czy religijnej. Uważa się bo-
wiem, że ci, którzy należą do tych 
mniejszości nie są obywatelami 
pierwszej kategorii, lecz są jednost-
kami, które zagrażają jedności na-
rodowej. 

Na szczególną uwagę zasługuje 
dziś rozwój sytuacji w Chinach ze 
względu na stosowane tam nowe 
formy opresji. 

W Chinach nastąpił w ostatnich 
latach znaczący rozwój techniki 
masowej kontroli, wykorzystującej 
sztuczną inteligencję. Mówi się, że  
w Chinach zainstalowanych jest 
dzisiaj 626 mln kamer kontrolnych, 
które są połączone z systemem roz-

poznawania twarzy. Pozwala to na 
wprowadzenie sytemu tak zwanego 
kredytu społecznego, w którym 
każdemu obywatelowi przyznaje 
się lub obiera punkty w zależności 
od zachowania, w tym również w 
zależności od praktyk religijnych. 
 

Za: Vatican News 

 

Z DZIENNICZKA ŚWIĘTEJ FAUSTYNY 
 
Prawdo wiekuista, udziel mi promienia Twego światła, abym poznała Ciebie, Panie, i god-

nie wysławiała nieskończone miłosierdzie Twoje, i zarazem daj mi poznać siebie, całą prze-
paść nędzy jaką jestem.  

(Dz 727) 

 
 

Z NAUCZANIA BŁ. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO 
 

Trwamy w Kościele przez miłość. Bo utrzymuje nas w Kościele Chrystusowym  
łaska powołania na synów wybrania, łaska żywej wiary, nie więdnącej nadziei  
i miłości wiernej. Im więcej w nas tej miłości, tym głębsze jest nasze wkorzenienie 
w Kościół święty, tym obficiej zeń czerpiemy, tym bezpieczniej i spokojniej się  
w nim czujemy. 
 
 
 

 

O G Ł O S Z E N I A 
 
1. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła można złożyć do puszki jałmużnę na potrzeby biednych.  
2. Spotkanie Żywego Różańca odbędzie się dzisiaj w dolnej plebanii po Mszy św. o godz. 8:30.  
3. Dzisiaj zapraszamy na koncert Chóru „Polonia”. Wykonają oni utwory na Mszy św. o godz. 13:00, po Mszy 
św. dadzą koncert pieśni patriotycznych z okazji Święta Niepodległości.  
4. W listopadzie zapraszamy na modlitwę w intencji zmarłych – codziennie o godz. 18:15, w środy na nabożeń-
stwo do MB Nieustającej Pomocy o godz. 18:00, w czwartki na nabożeństwo do św. Józefa o godz. 18:00.  
5. Trwają Katechezy, na które zapraszamy dorosłych i młodzież,  w poniedziałki i czwartki o godz. 19:30  
w Kościele.  
6. Wspomnienia liturgiczne: we wtorek – wsp. NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia; środa – wsp.  
św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy; czwartek – wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy;  
sobota – wsp.  św. Rafała Kalinowskiego, kapłana; w niedzielę za tydzień obchodzimy uroczystość Jezusa 
Chrystusa, Króla Wszechświata. 
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