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EWANGELIA NA TRZYDZIESTĄ TRZECIĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                        Łk 21,5-19 

Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców 

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 b ędzie 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”. 

●●● 

Dzisiaj patrząc na świat, w jakim żyjemy, słuchając słów Pisma św., chciejmy zwrócić 
uwagę nie na termin końca świata, ale na biblijne drogowskazy, które mogą pomóc 
nam w przygotowaniu do spotkania z powtórnie przychodzącym Chrystusem. 
Na pierwszym z drogowskazów jest droga wiary, która wymaga świadectwa, o jakim 
mówi Jezus w dzisiejszej ewangelii. Chodzi o świadectwo – odważne i pogodne; 
świadectwo wiary, wbrew murowi nienawiści, jaki wznosi się dokoła, wbrew 
samotności i izolacji, bo chrześcijanin wie, że nigdy nie jest sam: „dam wam wymowę i 
mądrość”. Chrystus jest z nami „przez wszystkie dni aż do skończenia świata”. 
 Drugi z ewangelicznych drogowskazów pokazuje na wytrwałość, przez którą - jak 
stwierdza Jezus – „ocalicie wasze życie”. Wytrwało ść w szukaniu prawdy, wytrwałość 
w dochowywaniu wierności swoim poglądom, wartościom, zasadom moralnym. Jeśli 
nie chcemy pójść na kompromis z otaczającym nas złem, potrzebna jest wytrwałość 
zakorzeniona w chrześcijańskiej nadziei, że życie człowieka nie kończy się na ziemi. 
 Wreszcie trzeci z drogowskazów przedstawia nam św. Paweł w Liście do 
Tesaloniczan. Św. Paweł mówi o pracy, którą może podjąć każdy. Jest nią wszelki 
wysiłek człowieka, który stara się umacniać sprawiedliwość w ludzkiej społeczności. 
Codzienna praca, służba człowiekowi, przez którą wyrażamy sobie nawzajem 
szacunek i miłość, szczere zaangażowanie dla dobra człowieka, z którym mieszkam 
pod jednym dachem, który żyje obok mnie, którego spotykam na ulicy. 
 



 
OGŁOSZENIA 

1. Informuj ę, że Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w naszej Parafii 
   w niedzielę - 28 listopada w I Niedzielę Adwentu. Dniem Sakr. Pojednania będzie 
   wtorek  /30 listopada/ w Odpust Parafialny. Msze św. będą sprawowane 
   w poniedziałek i wtorek o godz. 9.00, 12.00 i 18.00. 
2. Ofiary, które dziś i za tydzień złożymy na tacę będą przeznaczone na ogrzewanie  
   kościoła. Bardzo proszę o hojność, abyśmy mając bardzo dobry system 
   ogrzewania nie musieli marznąc w kościele. 

●●● 
ZDJĘCIA Z WYJAZDU DO KINA W SKIERNIEWICACH 

         
 

                     
●●● 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Żona do męża:  
- Zobacz... Ja muszę prać, prasować, sprzątać, nigdzie nie mogę wyjść. Czuję się jak 
Kopciuszek. 
- A nie mówiłem, że ze mną będzie Ci jak w bajce? 
 
Facet przechodzący obok wędkarza stojącego z wędką nad jeziorem, pyta: 
- Złowił pan coś?  
- Trzy szczupaki.  
- Od rana?  
- Nie, od urodzenia. 



                                                 
INTENCJE 

                                                 PONIEDZIAŁEK  15. 11. 2010 
16.00 -------------- 
                                                     WTOREK  16. 11. 2010 
16.00 -------------- 
                                                     ŚRODA  17. 11. 2010 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Józefa Mierzejewskiego /int. od Darka z rodziną/; 
                +Mariana Milewskiego /popogrzebowa/; 
                +Henryka i Janusza Sygitowiczów, rodziców Haraśnych 
                  i  teściów Sygitowiczów; 
                 +Hannę Przybysz. 
                                                                 CZWARTEK  18. 11. 2010 
16.00 Za +Mariusza Gieracha w 1 rocz. śmierci. 
                                                   PIĄTEK  19. 11. 2010 
16.00 ------------- 
                                                   SOBOTA  20. 11. 2010 
16.00 ------------- 
                                                   NIEDZIELA 21. 11. 2010 

OFIAROWANIE NAJ ŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŚWIĄTYNI 
  9.00 Za zmarłych Parafian. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Zofii i Józefa z racji 
                  40 rocz. ślubu; 
          O Boże błogosławieństwo dla Kacperka  z racji 1 rocz. urodzin i łaskę zdrowia 
                   dla rodziców. 
16.00 Za +Czesławę Skoneczną i Mariana. 
SKĄD TAKIE  ŚWIĘTO – OFIAROWANIE  NAJŚW.  MARYI   PANNY ? 

Kiedy Najświętsza Maryja Panna miała 3 lata, została przez swoich rodziców 
ofiarowana w świątyni. Miała przebywać tam aż do swoich zaślubin ze św. Józefem. 
Ku uczczeniu tej tajemnicy obchodzono osobne święto najpierw w Jerozolimie, potem 
na całym Wschodzie (w. VIII). W 1372 roku wprowadził je w Avinionie papież 
Grzegorz XI, a w 1585 roku papież Sykstus V rozszerzył je na cały Kościół. 
Rodzicami Maryi byli św. Joachim i św. Anna, a że stali się rodzicami Maryi w bardzo 
późnym wieku,  dlatego przed swoją śmiercią oddali Ją na wychowanie i naukę do 
świątyni, kiedy Maryja miała zaledwie trzy lata. Oddali Ją wówczas kapłanowi 
Zachariaszowi, który kilka lat później stał się ojcem św. Jana Chrzciciela. Maryja 
pozostała w świątyni około 12 lat. 
Od wieków Maryja była przeznaczona w Bożych planach dla wypełnienia wielkiej 
zbawczej misji. Upatrzona przez Opatrzność na Matkę Zbawiciela przez samo to stała 
się darem dla Ojca. Do swojej misji Maryja przygotowywała się bardzo pilnie  
i z całym oddaniem - o czym świadczą chociażby jej własne słowa wypowiedziane do 
Gabriela: "Oto ja, słu żebnica Pańska" (Łk 1, 38). 
W naszych czasach nie ma już zwyczaju ofiarowywania swoich dzieci Bogu na służbę 
w świątyni. Wszyscy jednak zostaliśmy niejako przedstawieni Bogu przez naszych 
rodziców w czasie Chrztu świętego. 


