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      Trwa Rok Wiary 

Filary Wiary 
                                   Credo czyli Apostolskie wyznanie wiary 
                Wierzę...  

... w Boga, Ojca wszechmogącego 

... Stworzyciela nieba i ziemi 

... I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego 

... który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny 

... umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.  

... Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. 

... Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego 

... stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. 

... Wierzę w Ducha Świętego 

... święty Kościół powszechny, świętych obcowanie 

... grzechów odpuszczenie 
                 ... ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. 
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EWANGELIA NA XXXIII  NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                                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 trwó żcie 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". 

 
Trudno byłoby nam wskazać w dzisiejszej Ewangelii takie słowa z przepowiedni 
Jezusa, które dotychczas by się nie spełniły, co więcej, większość z nich dokonała się i 
trwa na oczach naszego pokolenia. W XXI w., serwuje się nam codziennie obrazy z 
toczonych wojen, trwających walk, prowadzonych szturmów, informacje o cyklonach, 
powodziach i trzęsieniach ziemi  i wreszcie relacje z przeprowadzonych zamachów, 
szerzącego się terroru i pogardy dla ludzkiego życia. Wprawdzie dziś Polak nie strzela 
do Polaka, ale to jeszcze nie znaczy, że każdy czuje się bezpieczny i szanowany, albo że 
potrafi szanować innych. Przeciwnie, wielu jest takich, którzy czują się oszukani, 
odstawieni na bok i nikomu niepotrzebni. Niestety również w naszej wolnej Ojczyźnie, 
człowiek chyba zbyt często słyszy, że „są inni na jego miejsce”. Stres, nerwice i lęk 
przed nieuleczalną chorobą, przed utratą pracy, a także lęk przed niesprawiedliwym 
pracodawcą, fałszywym oskarżeniem, stały się również w XXI w. problemem 
ogólnospołecznym. Czy zatem powtórne przyjście Chrystusa i związany z nim koniec 
świata jest już bliski? Czy potrzeba nam nowych znaków? Otóż, nikt z nas, nikt z 
ludzi nie zna odpowiedzi na te pytania. Biblia, Pismo św., które jest skarbem i 
drogowskazem dla nas chrześcijan, nie powstała dla przedstawienia końca świata.  
Pismo św., które czytamy w liturgii, jest „ksi ęgą życia”, słowem Boga kierowanym do 
konkretnego człowieka. Biblia jest księgą, która ukazuje nam nie termin końca świata, 
lecz jego cel, sens istnienia świata, sens naszego życia. 
A przecież nasze życie na ziemi nie jest wieczne. Bez względu na styl życia, wszyscy 
ludzie, zarówno sprawcy, jak i ofiary prześladowań, każdy człowiek doczeka 
osobistego dnia rozstania z tym światem. Tę prawdę przypomnieliśmy sobie w 
pierwszych dniach listopada. 
 



OGŁOSZENIA 
1. Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w naszej Parafii w piątek – 29 listopada br. 
    Dniem Sakramentu Pojednania będzie sobota – 30 listopada. Msze św. będą  
    sprawowane o godz. 9.00, 12.00 i 17.00. Poprowadzi je Ks. Dariusz Łosiak  
    – proboszcz z Par. Spała. 
3. Ofiary dziś składane na tacę przeznaczone są na ogrzewanie kościoła. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Spotykają się dwaj koledzy. 
- Dlaczego jesteś taki smutny? 
- Smutny? Jestem zmęczony! Wyszedłem na dworzec po żonę, a ona nie przyjechała. 
- Nie martw się, ona na pewno przyjedzie jutro. 
- Ale ja się boję, że ona jest w domu od wczoraj... 
 

KOMPENDIUM  
KATECHIZMU KO ŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

CZĘŚĆ PIERWSZA 

                                                                       DZIAŁ DRUGI 

Rozdział drugi 
WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA, 

SYNA BOŻEGO JEDNORODZONEGO 
 

"JEZUS CHRYSTUS POCZĄŁ SIĘ Z DUCHA ŚWIĘTEGO, 
NARODZIŁ SI Ę Z MARYI PANNY" 

85. Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem?  
Syn Boży przyjął ciało z Maryi Dziewicy za sprawą Ducha Świętego dla nas ludzi i dla 
naszego zbawienia, to znaczy: aby nas grzeszników pojednać z Bogiem; abyśmy poznali 
Jego nieskończoną miłość; by być dla nas wzorem świętości; by uczynić nas "uczestnikami 
Boskiej natury" (2P 1,4). 456-460  
86. Co oznacza słowo "Wcielenie"?  
Kościół nazywa "Wcieleniem" przedziwną tajemnicę zjednoczenia natury Boskiej i natury 
ludzkiej w jednej Boskiej Osobie Słowa. Aby urzeczywistnić nasze zbawienie, Syn Boży 
stał się "ciałem" (J 1,14), prawdziwym człowiekiem. Wiara w prawdziwe Wcielenie Syna 
Bożego jest znakiem wyróżniającym wiarę chrześcijańską. 461-463; 483  
87. Co oznacza, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem?  
Jezus jest niepodzielnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem w jedności 
swojej Osoby Boskiej. Jest On Synem Bożym, który "zrodzony, a nie stworzony, 
współistotny Ojcu" stał się prawdziwie człowiekiem, naszym bratem, nie przestając przez 
to być Bogiem, naszym Panem. 464-467; 469  
88. Czego naucza w tej sprawie sobór powszechny w Chalcedonie (rok 451)?  
Sobór Chalcedoński naucza, "że jest jeden i ten sam Syn, nasz Pan Jezus Chrystus, 
doskonały w Bóstwie i doskonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy 
człowiek, złożony z duszy rozumnej i z ciała, współistotny Ojcu  co do Bóstwa, 
współistotny nam co do człowieczeństwa, "we wszystkim... z wyjątkiem grzechu" (Hbr 
4,15). Przed wiekami zrodzony z Ojca jako Bóg, w ostatnich czasach narodził się dla nas i 
dla naszego zbawienia jako człowiek z Maryi Dziewicy, Bożej Rodzicielki". 467  
 
 



 
INTENCJE  

                                                 PONIEDZIAŁEK  18. 11. 2013 
……… 
                                                                     WTOREK  19. 11. 2013 
……… 
                                                          ŚRODA  20. 11. 2013 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Józefa Gieracha /int. od wnuczka Radosława z rodziną/. 
                                                               CZWARTEK  21. 11. 2013 
……… 
                                                          PIĄTEK  22. 11. 2013 
……… 
                                                  SOBOTA  23. 11. 2013 
16.00 O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa z racji 25 rocz. urodzin. 
                                                   NIEDZIELA  24. 11. 2013 
  9.00 Za +Teresę Jankowską w 3 rocz. śmierci; 
               +Mariusza Gieracha w 4 rocz. śmierci. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Aleksandry Jańskiej z racji 6 rocz. urodzin. 
16.00 Za +Janinę i Stefana Musików, dziadków Musików i Szymańskich oraz  
                  cr. Musików. 
 
89. W jaki sposób Kościół wyznaje tajemnicę Wcielenia?  
Wyznaje ją twierdząc, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym 
człowiekiem, ma dwie natury, Boską i ludzką, nie pomieszane, ale zjednoczone w jednej 
Osobie Syna Bożego. Wszystko w człowieczeństwie Jezusa - cuda, cierpienia, śmierć - 
powinno więc być przypisywane Jego Osobie Boskiej, która działa przez przyjętą ludzką 
naturę. 464-469; 479-481  
90. Czy Syn Boży, stawszy się człowiekiem, ma duszę ludzką wyposażoną w ludzkie 
poznanie?  
Syn Boży przyjął duszę ludzką wyposażoną w prawdziwe ludzkie poznanie. Swoją ludzką 
inteligencją Jezus poznawał wiele rzeczy w sposób doświadczalny. Lecz także jako 
człowiek Syn Boży posiadał wewnętrzne i bezpośrednie poznanie Boga, swego Ojca. 
Posiadał zdolność przenikania myśli ukrytych w ludzkich sercach, jak i pełną znajomość 
wiecznych zamysłów, które przyszedł objawić. 470-474; 482  
91. W jaki sposób współdziałały z sobą dwie wole Słowa Wcielonego?  
Chrystus posiada dwie wole: wolę Boską i wolę ludzką. W czasie swojego ziemskiego 
życia Syn Boży chciał po ludzku tego wszystkiego, co w sposób Boski razem z Ojcem i 
Duchem Świętym zdecydował dla naszego zbawienia. Ludzka wola Chrystusa idzie za 
wolą Bożą, nie sprzeciwiając się jej ani nie opierając, ale jej się podporządkowując. 475; 
482  
92. Czy Chrystus miał prawdziwe ludzkie ciało?  
Chrystus przyjął prawdziwe ludzkie ciało, dzięki czemu Bóg niewidzialny stał się 
widzialny. Z tej racji Chrystus może być ukazywany i otaczany kultem na świętych 
obrazach. 476-477  
 
 


