
Jezus przestrzega wierzących w Boga 

przed postawą triumfalizmu, szukaniem 

zewnętrznej chwały i potwierdzeniami 

swojej wartości w ludzkich zabezpiecze-

niach i sukcesach. Nie zewnętrzne oznaki 

wiary są miarą jej wielkości, ale przylgnię-

cie z miłością do Jezusa, zwłaszcza wtedy, 

gdy zabraknie sukcesów. Zwrócę uwagę na 

moje przeżywanie wiary. Wymienię 

wszystkie ćwiczenia duchowe, które speł-

niam na co dzień. Czy mogę powiedzieć, 

że zbliżają mnie do Jezusa i umacniają mo-

ją więź z Nim samym? Czy nie ma w nich 

rutyny i przyzwyczajenia, które osłabiają 

moje przywiązanie do Jezusa? Jezus przy-

pomina mi, że droga chrześcijańskiego 

powołania prowadzi przez krzyż niezro-

zumienia, oskarżeń, odtrącenia, nawet 

przez najbliższych. Będzie to okazja do 

składania świadectwa wiary. Przywołam na 

pamięć sytuacje, w których z powodu mo-

jej wiary w Jezusa byłem wyśmiewany lub 

niezrozumiany. Jak wtedy się zachowywa-

łem? Jezus, zapowiadając próby i doświad-

czenia na drodze wiary, zapewnia mnie 

jednocześnie o swojej bliskości i czułej 

opiece. On pierwszy jest moim niezawod-

nym obrońcą. Pragnie, abym Mu bezgra-

nicznie zaufał. Wytrwałość w wiernym 

przylgnięciu do Jezusa ocali moje życie. 

Będę prosił usilnie Jezusa, aby ustrzegł 

mnie od zwątpienia i zdrady. Polecę Jego 

miłosiernej opiece wszystkie chwile mego 

życia, w których zostanę poddany próbie 

wierności Jezusowi. Dokonam aktu całko-

witego zawierzenia siebie, mojej rodziny  

i wspólnoty Najświętszemu Sercu Jezusa. 
Krzysztof Wons SDS 
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 LITURGIA SŁOWA  
Ml 3,19-20a; Ps 98; 2 Tes 3,7-12; Łk 21,5-19 

Ref. psalmu: Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.  
 

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: „Nauczy-
cielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać za-
cznie?”. 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 przewro-
tach. To najpierw musi 
się stać, ale nie zaraz 
nastąpi koniec”. Wtedy 
mówił do nich: „Po-
wstanie naród przeciw 
narodowi i królestwo 
przeciw królestwu. Bę-
dą silne trzęsienia zie-

mi, 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 syna-
gog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was bę-
dą 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 wymo-
wę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie bę-
dzie 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”.  

 

– Oto słowo Pańskie. 



 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 

1611 Prorocy, widząc Przymie-

rze Boga z Izraelem w postaci 

wyłącznej i wiernej miłości 

małżeńskiej, przygotowywali 

świadomość ludu wybranego 

do głębszego rozumienia jedy-

ności i nierozerwalności mał-

żeństwa. Księgi Rut i Tobiasza 

dają wzruszające świadectwo 

wzniosłego sensu małżeństwa, 

wierności i czułości małżon-

ków. Tradycja zawsze widziała 

w Pieśni nad Pieśniami jedyny 

w swoim rodzaju wyraz miłości 

ludzkiej, będącej odzwiercie-

dleniem miłości Boga Bożej, 

miłości "potężnej jak śmierć", 

miłości, której "wody wielkie 

nie zdołają ugasić" (Pnp 8, 6-7). 

1612 Oblubieńczy związek Bo-

ga z Jego ludem - Izraelem był 

przygotowaniem do nowego  

i wiecznego Przymierza, w któ-

rym Syn Boży przez wcielenie  

i oddanie swego życia zjedno-

czył się w pewien sposób z całą 

zbawioną przez siebie ludzko-

ścią, przygotowując ją w ten 

sposób na "Gody Baranka" (Ap 

19, 7. 9). 

1613 Na początku swojej pu-

blicznej działalności Jezus do-

konuje pierwszego znaku - na 

prośbę swej Matki - podczas 

uczty weselnej. Kościół nadaje 

wielkie znaczenie obecności 

Jezusa na godach w Kanie. Wi-

dzi w tym potwierdzenie, że 

małżeństwo jest czymś do-

brym, oraz zapowiedź, że od 

tej pory będzie ono skutecz-

nym znakiem obecności Chry-

stusa. 

 

 

KOMENTARZE DO CZYTAŃ  
Przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

 

Komentarz do pierwszego  
czytania 
Ostatnie wersety Księgi Mala-

chiasza, zamykającej kanon ksiąg 
Starego Testamentu, posiadają wy-
raźny akcent eschatologiczny. Idea 
Dnia Pańskiego, dnia sądu Bożego, 
od pewnego czasu zadomowiła się 
w teologii, a jeszcze bardziej w re-
ligijnej świadomości Izraelitów. 
Temat ten eksponowali prorocy, a 
lud Boży nosił go w swojej pamię-
ci i swoistej intuicji, która podpo-
wiadała nadejście Dnia Pańskiego, 
dnia wielkiego i strasznego. Zanim 
Jezus Chrystus zapowie koniec 
czasów i dzień paruzji, lud Izraela 
od dawna przeczuwał i w to wie-
rzył. Chociaż wydarzenie to sta-
nowi największą tajemnicę, której 
szczegóły znane są jedynie Ojcu 
Niebieskiemu, to jednak ogólnie 
ludzie przeczuwają, że coś takiego 
będzie miało miejsce. Dzień Pań-
ski będzie chwilą sprawiedliwości, 
dniem rozdzielenia dobra od zła, 
dniem kary i nagrody. Na pierw-
szym miejscu kara spotka ludzi 
pysznych i czyniących zło. Oni zo-
staną zniszczeni. Nagroda stanie 
się udziałem ludzi czczących imię 
Boże, oddających Bogu chwałę. 
Zapowiedzi te przywołują na myśl 
treść pierwszego, najważniejszego 
przykazania: Będziesz miłował 
Pana Boga z całego serca, z całej 
duszy, ze wszystkich sił. Nakaz ten 
odnosi się w szczególny sposób do 
współczesnego, bezbożnego poko-
lenia ludzi. Powrót do Boga jest 
warunkiem ocalenia. Innego może 
nie być... 

 
Komentarz do psalmu 
Treść psalmu wyraźnie nawiązuje 

do eschatologicznej treści czytania, 
zarówno siejącej grozą, jak i na-
pawającej radością. Prorok Mala-
chiasz zapowiada sąd Boży, strasz-
liwy dla grzeszników, ale chwa-
lebny i zwycięski dla wiernych 
Bogu. Radosna treść responsorium 
wychodzi z ust tych drugich. Przy-

jścia Boga Sędziego na świat po-
winni bać się ludzie czyniący nie-
prawość. Uczniowie Chrystusa nie 
powinni się lękać. Oni mają prze-
żywać radość i wesele. Przybywa 
ich Pan, a z Nim Jego królowanie, 
którym podzieli się z tymi, którzy 
pozostali Mu wierni do końca. 

 
Komentarz do drugiego  
czytania 
Wypowiedź Świętego Pawła sta-

nowi jego apologię. Nie dlatego, 
że apostoł jest osobą roszczeniową 
i pretensjonalną, ale dlatego, że 
stara się od początku układać w 
pełnej prawdzie relację ze wspól-
notami, którym dał początek. Nie-
kiedy relacje Pawła z poszczegól-
nymi wspólnotami Kościoła oce-
niane są jako trudne z winy Pawła, 
który posiada trudny charakter, 
przeszkadzający mu w owocnej 
współpracy z kimkolwiek. Tak 
jednak nie jest. Szczere wypowia-
danie się, stawanie po stronie 
prawdy, zawsze związane jest  
z poświęceniem siebie. Rozumiał 
to Paweł, ale nie zawsze rozumieją 
to jego krytycy. Wypowiedź Pawła 
jest niezwykle racjonalna, kompa-
tybilna z codziennym życiem: na 
chleb trzeba uczciwie pracować. 
Tylko wtedy można mieć prawo 
do korzystania z niego. Chrześci-
jaństwo nie jest utopią, nie jest fe-
stiwalem wzniosłych idei i pomy-
słów. Ono przenika codzienność 
życia człowieka. 

 
Komentarz do Ewangelii 
Trzeba było być nie lada odważ-

nym, żeby takie słowa wypowie-
dzieć pod adresem świątyni. Było 
to miejsce święte, które zawierało 
miejsce najświętsze gdzie, w prze-
konaniu Żydów, zamieszkiwał 
Bóg. Świątynia w Jerozolimie była 
jedyną ziemską przystanią Boga.  
A jednak Jezus zapowiedział upa-
dek świątyni i historia przyznała 
Mu rację. O ile pierwsze słowa Je-
zusa są zrozumiałe, tak dalsza Jego 

nauka już taka nie jest. W prze-
mówieniu Jezusa mieszają się ze 
sobą wątki dotyczące zburzenia  
Jerozolimy i świątyni, oraz tematy 
głoszące koniec świata i paruzję. 



  

Nie jest prostym oddzielić jedne 
od drugich. Wydaje się, że Jezus 
mówi przede wszystkim na temat 
końca dziejów na ziemi. Z Jego 
słów udziela się nam przekonanie, 
że koniec będzie straszny. Ucz-

niowie Jezusa będą prześladowani, 
będą znienawidzeni. Intencją Jezu-
sa nie jest straszenie kogokolwiek. 
On pragnie uświadomić wszystkim 
to, co powinno się wydarzyć i nau-
czyć odpowiedniego zachowania 

się w takiej sytuacji. Najważniej-
szą zawsze pozostaje wierność 
Bogu. 

Komentarze zostały przygotowane 
przez ks. dr Adama Dynaka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Modlitwa za prześladowanych chrześcijan 
Wszechmogący Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości, pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestni-

czyć w cierpieniu Twego Syna, wzmocnij nasze Siostry i naszych Braci, którzy z powodu swej wiary są prze-
śladowani. Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, aby w każdym ucisku pokładali w Tobie całą swą ufność, 
a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie. Podaruj im radość z uczestnictwa w Ofierze Chrystusa i obdarz 
pewnością, że ich imiona są zapisane w Księdze Życia. Daj im siłę do naśladowania Chrystusa, która wesprze 
ich w dźwiganiu Krzyża, a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę. Przez Jezusa Chrystusa, Pana na-
szego. Amen. 

 

Z nauczania bł. kard. Stefana Wyszyńskiego   
 

Musimy wytrwale żyć dla Ojczyzny,  
nabrać zaufania dla niej  
i być gotowym do oddania jej wszystkiego z siebie. 
 

 

Z Dzienniczka Świętej Faustyny 
Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła mat-

ka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. W 
tej ostatniej godzinie nic dusza nie ma na swą obronę, prócz miłosierdzia Mojego; szczęśli-
wa dusza, która przez życie zanurzała się w zdroju miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej spra-
wiedliwość (Dz 1075). 

 
 

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. Dzisiaj o godz. 17.30 zapraszamy na koncert Chóru „Chór Rozśpiewany”, pod dyr. Anny Bednarskiej, który 
wykona utwór p.t. „Msza Polska”, Jana Maklakiewicza.  
3. W listopadzie zapraszamy na modlitwę w intencji zmarłych, codziennie o 18:15, w środy na nabożeństwo 
do MB Nieustającej Pomocy o godz. 18:00.  
4. Trwają Katechezy, na które zapraszamy dorosłych i młodzież, w poniedziałki i czwartki o godz. 19:30  
w Kościele. 
5. Do końca listopada przyjmujemy zapisy na „kolędę”, która odbędzie się po nowym roku. 
6. 27 listopada o godz. 16.00 zapraszamy na promocję książki „Serce Muranowa. Odzyskane dzieje 
Kościoła Świętego Augustyna na Nowolipkach” – autorstwa Wojciecha Andrzeja Szoty. Promocja 
odbędzie się w kościele.  
7. Wspomnienia liturgiczne:  
środa – wsp. NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia;  
czwartek – wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy;  
piątek – wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy;  
sobota – wsp. św. Rafała Kalinowskiego, kapłana.  
8. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Po Mszy św.  
o godz. 10:00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt 
Poświęcenia. Odpust zupełny można zyskać za publiczne odmówienie Aktu Poświęcenia oraz wypełnienie  
warunków zwykłych.  
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