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Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przy-
ozdobiona pięknymi kamieniami i darami, po-
wiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co pa-
trzycie, 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 przyj-
dzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem 
oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. I nie 
trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i prze-
wrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz 
nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie  
naród przeciw narodowi i królestwo przeciw kró-
lestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejsc- 
ami 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. Po-
stanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód 
swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę  
i mądrość, której żaden z waszych prześladow-
ców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeci-
wić. A wydawać was będą nawet rodzice i bra-
cia, 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 wytrwa-
łość ocalicie wasze życie. ( Łk 21,5-19) 

Dzisiejsza ewangelia uprzedza i jest 
mocnym ostrzeżeniem dla nas wszystkich. 
Warto zapamiętać to, co Jezus mówi dzisiaj 
do nas, bo często w naszym życiu bywa 
tak, że bardzo łatwo umykają naszej pa-
mięci takie słowa, które są trudne albo 
niewygodne. Świat, w którym żyjemy  
co chwilę zalewany jest falą różnych dra-
matycznych wydarzeń. Ciągle jakieś kata-
strofy, kataklizmy o czym mogliśmy się 
przekonać choćby nawet w ostatnim cza-
sie, kiedy trzęsienie ziemi nawiedziło Wło-
chy niszcząc życie tak wielu ludzi. To jest 
poniekąd obraz tego o czym mówi nam 
dzisiejsza ewangelia. Jesteśmy na co dzień 
świadkami wielu niebezpiecznych i nie-
przewidywalnych   zdarzeń,   na  które  nie  

mamy wpływu i dziś Słowo Boże przypo-
mina i potwierdza nam, że będziemy do-
świadczani takimi trudnymi dniami. Chry-
stus nie chce nas straszyć różnymi zjawi-
skami, które dzieją się już wśród nas i są 
także przed nami, On pragnie nas obudzić, 
byśmy nie zatonęli w letargu śmierci. Dzi-
siejsze przesłanie ewangelii jest swoistym 
komunikatem, który ma na celu uruchomić 
w naszej świadomości alarm, stawiający 
nas w stan najwyższej gotowości, bo  
to wszystko o czym mówi nam dziś Pan 
Jezus już się obecnie dzieje. Budujmy za-
tem nasze schronienie na fundamencie 
Ewangelii i miłości, której nie pokona ża-
den kataklizm ani żaden koniec świata. 

 

Ks. Wojciech Kuliński  



 
2 

 

Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w następną niedzielę przed Mszą 
Świętą o godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE:  Kto jest autorem dzisiejszej ewangelii? 

ODPOWIEDŹ:  

 

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

 

W niedziele i uroczystości po homi-

lii wszyscy zgromadzeni wspólnie wy-

znają wiarę. Pierwszy raz wiarę w na-

szym imieniu wyznali rodzice podczas 

chrztu. Każde mszalne Credo powrotem 

do tego wydarzenia. Jest odnowieniem 

naszego chrztu. A swoją drogą ta część 

Mszy świętej jest idealnym momentem 

do odnowienia postanowień wiary wy-

powiadanych w Credo. Jesteśmy umoc-

nieni poprzez Słowo Boże. Wysłuchali-

śmy dwóch czytań, psalmu, Ewangelii  

i homilii. Jesteśmy wręcz zbombardowa-

ni poprzez Słowo Boże. Mając w głowie  

słowa, które skierował do Ciebie Bóg, 

wyznaj  teraz  swoją  wiarę.  Skoro „wiara 

rodzi się   ze   słuchania” ( Rz  10,17 )  to,   

niech Credo stanowi Twoją odpowiedź  

na usłyszane Słowo Boże. Wyznanie wia-

ry stanowi naturalne przejście w liturgii. 

Jest to przejście z postawy słuchania  

do postawy wiary, by umieć zauważyć 

Chrystusa w Eucharystii. Zważywszy na 

wielką tajemnicę jaką jest Wcielenie i by 

okazać szacunek wobec tego daru liturgia 

przewiduje, że na słowa: „I za sprawą 

Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi 

Dziewicy i stał się człowiekiem” wszyscy 

wykonują głęboki pokłon. 
 

Ks. Andrzej Lojtek 
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1. Z przykrością zawiadamiamy, że w zeszłą 
niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 12.30 
została skradziona puszka z ofiarami na biu-
letyn parafialny „Ave Maria”. Chcielibyśmy 
wyczulić wszystkich, aby z troską opiekować 
się naszym kościołem parafialnym, bo jak się 
okazuje nie wszyscy są życzliwi wobec na-
szej wspólnoty. Kradzieży puszki dopuściły 
się osoby, które żebrzą pod kościołem. Czyn 
ten wydaje się o wiele większy w moralnym 
skutku, bo kradzieży dokonano za pośred-
nictwem bardzo małego dziecka żebrzących 
osób, co zostało zarejestrowane prze monito-
ring. Niech pilnowanie kościoła nie będzie 
tylko tzw. „sąsiedzką” przysługą, bo to jest 
nasz kościół i nasz dom. 

2. Dzisiaj przypada Dzień Fatimski. Adora-
cja Najświętszego Sakramentu od 15.00  
do 17.30 w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej. 
Różaniec z rozważaniami o godz. 17.30. Msza 
Święta o godz. 18.00. Nabożeństwo Fatimskie 
poprowadzi ks. Krzysztof Sagan – proboszcz 
parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żukowie. 

3. Różaniec za zmarłych z wypominkami co-
dziennie o godz. 17.30. Wypominki można 
składać w zakrystii i w biurze parafialnym. 

4. Od piątku, 11 XI po Mszy świętej o godz. 
18.00 rozpoczęliśmy Nowennę przed Jubile-
uszowym Aktem Przyjęcia Chrystusa za Kró-
la i Pana, który ostatecznie dokonamy w pa-
rafiach całej Polski w przyszłą niedzielę,  
20 XI. 

5. Katecheza dla dorosłych w poniedziałek 
(14 XI) o godz. 19.00 w sali parafialnej. Temat 
spotkania: Czy można zostać zbawionym bez 
chrztu? Czyli o zbawieniu niechrześcijan oraz 
nieochrzczonych dzieci. 

6. Spotkanie grupy Semper Fidelis odbędzie 
się w sobotę, 19 XI o godz. 16.30 w sali para-
fialnej. 

7. W najbliższym tygodniu w kalendarzu 
liturgicznym przeżywać będziemy wspo-
mnienia: 

 w piątek bł. Karoliny Kózkówny; 

 w sobotę bł. Salomei; 

 w przyszłą niedzielę Uroczystość Chry-

stusa Króla. Jest to ostatnia niedziela roku 
liturgicznego i zakończenie Jubileuszowego 
Roku Miłosierdzia Bożego w Kościele po-
wszechnym. 

8. Msze Święte w tym tygodniu: 

 Msza Święta zbiorowa za zmarłych we 
wtorek (15 XI) o godz. 18.00. Intencje moż-
na składać w zakrystii.; 

 O wiarę, nadzieję i miłość dla tych, któ-
rzy ufają Bożemu Miłosierdziu w sobotę 
(19 XI) o godz. 19.00. Po Mszy Świętej wy-
stawienie Najświętszego Sakramentu  
i półgodzinna adoracja połączona z Ko-
ronką do Bożego Miłosierdzia. W szcze-
gólności zapraszamy członków Grupy Mi-
łosierdzia. 

9. W sobotę, 26 XI w sali parafialnej o godz. 
19.00 Klub Seniora organizuje zabawę An-
drzejkową. Koszt biletu wstępu wynosi 10 zł. 
Chętnych prosimy o zapisywanie się na liście 
wyłożonej w zakrystii. 

10. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na 
tacę, które zostaną przeznaczone na cele in-
westycyjne. Bóg zapłać za wszelką ofiarność! 

11. Dzisiaj obchodzimy Dzień Solidarności  
z Kościołem Prześladowanym. Z tej okazji  
po Mszach Świętych będziemy także zbierali 
ofiary do puszek na pomoc Kościołowi prze-
śladowanemu. Niech to będzie wyraz naszego 
zatroskania o osoby, które nie mogą w sposób 
wolny wyznawać swojej wiary. 

12. Po Mszy świętej do nabycia jest prasa kato-
licka: Gość Niedzielny i Niedziela oraz biuletyn 
parafialny Ave Maria. 

13. Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego, 
budowniczych i dobrodziejów naszego kościo-
ła oraz zmarłych z naszych rodzin polećmy 
teraz Bożemu miłosierdziu: wieczny odpo-
czynek racz im dać Panie. 
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 NIEDZIELA  13 LISTOPADA  2016 r. – XXXIII Niedziela Zwykła – Dzień Fatimski 

6.30 ++ Teodor, Leokadia w 30 rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

8.00 
1) O pot. łaski, dary Ducha Św. posłudze kapł. dla biskupów naszej diecezji, kapłanów pra-
cujących w naszej parafii i z niej pochodzących oraz o liczne i święte powołania kapłańskie 
2) O potrzebne łaski dla Zenobii Malik z okazji 75 rocznicy urodzin 

9.30 ++ Helena i Władysław 
11.00 ++ Edmund Gdaniec w 14 rocznicę śmierci oraz zmarli rodzice z obojga stron 

12.30 
1) Za Parafię 
2) + Janina Leszczyńska w 7 rocznicę śmierci 

14.00 ++ Katarzyna i Monru 

18.00 
1) ++ Jan w 36 rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron i rodzeństwo 
2) ++ Melania, Stefan, Weronika i Halina 

19.30 ++ Rodzice: Maria, Zbigniew Pisarscy 

 PONIEDZIAŁEK  14 LISTOPADA 2016 r.  

7.00 + Krystyna Łazarska w miesiąc po śmierci 

8.00 O rozeznanie drogi życiowej 

18.00 
1) ++ Rodzice: Leon i Agnieszka oraz brat Kazimierz 
2) + Maria Miler w miesiąc po śmierci 

19.00 + Aleksander Piwin w 7 rocznicę śmierci 

 WTOREK  15 LISTOPADA 2016 r. 

7.00 + Tadeusz Szlachta w miesiąc po śmierci 

8.00 ++ Za zmarłych z rodziny Phonków i Jeżów  

18.00 Masza święta zbiorowa za zmarłych 

19.00 
1) ++ Rodzice: Franciszka (k) i Władysław oraz brat Wincenty 
2) ++ Zofia i Jan Zieniuk oraz Antoni Daraszkiewicz  

 ŚRODA 16 LISTOPADA 2016 r.  

7.00 ++ Edmund Mikołajczyk oraz Zuzanna, Paweł, Leokadia 

8.00 ++ Jan Mechliński w 29 rocznicę śmierci, rodzice i rodzeństwo z obojga stron oraz Helena 

18.00 + Urszula w 20 rocznicę śmierci 

19:00 
++ Anna, Czesława (k), Bronisław, Zenon, Maria, Jan, Józef, Teresa, Bronisława (k) i rodzice 
z obojga stron 

 CZWARTEK  17 LISTOPADA 2016 r. – św. Elżbiety Węgierskiej 

7.00 + Władysław Fijałek 

8.00 ++ Za zmarłych z rodziny Matysków i Czerskich 

18.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla XI Róży Różańcowej pw. 
św. Elżbiety Węgierskiej 

19.00 
1) ++ Jerzy Wilczewski w 8 rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny z obojga stron 
2) Stanisława (k) 

 PIĄTEK  18 LISTOPADA 2016 r. – św. Karoliny Kózkówny 

7.00 ++ Helena Witalis oraz zmarli z rodziny Jabłońskich 

8.00 + Halina Jędrzejewska w miesiąc po śmierci 

18.00 
1) + Anna Zenobia Lipińska w rok po śmierci 
2) O nawrócenie Mariusza 

19:00 
1) ++ Córka Hanna, zięć Mirosław 
2) + Antoni Drążkiewicz w miesiąc po śmierci 

 SOBOTA  19 LISTOPADA 2016 r.  

7.00 + Zofia Pęciak w 3 rocznicę śmierci 

8.00 Dziękczynna za pozytywne załatwienie sprawy i opiekę św. Antoniego 

18.00 ++ Rodzice: Helena i Witold Szematowicz 

19.00 
1) + Jerzy Masłowski w 4 rocznicę śmierci 
2) O wiarę, nadzieję i miłość dla tych, co ufają Bożemu Miłosierdziu 

 


