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ZE SŁOWA BOŻEGO NA XXXIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
(Dn 12,1-3); (Ps 16,518.9-10.11); (Hbr 10,11-14.18); (Łk 21,36); (Mk 13,24-32); 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „W 
owe dni, po wielkim ucisku słońce się za-
ćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy 
będą padać z nieba i moce na niebie zostaną 
wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Czło-
wieczego, przychodzącego w obłokach z 
wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On 
aniołów i zbierze swoich wybranych z czte-
rech stron świata, od krańca ziemi aż do 
szczytu nieba. A od drzewa figowego ucz- 

cie się przez podobieństwo. Kiedy już jego 
gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, po-
znajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy uj-
rzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko 
jest, we drzwiach. Zaprawdę 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 anioło-
wie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”. 

KOMENTARZ 
      Obserwując nasze życie każdy z nas 
może zauważyć, że wszyscy jesteśmy do-
tykani przez cierpienie, a bardzo często 
przez niezasłużone. Każdy z nas prędzej 
czy później stanie przed koniecznością 
śmierci. Wielu z nas dotyka choroba, 
wreszcie nieszczęścia, trwoga i domy-
ślamy się, że za tym wszystkim ukrywa 
się jakaś siła ciemności i zła. I żeby z tego 
wszystkiego człowieka uwolnić, to jest z 
grzechu i z różnych nieszczęść przyszedł 
Syn Boży, ponieważ tylko On może nas z 
tego wszystkiego wyzwolić. Z grzechu 
przez przebaczenie, z nieszczęść przez 
uwolnienie, uzdrowienie i w końcu ze 
śmierci do życia. Byłoby to bezsensowne 
przeżyć te symboliczne 80 lat na ziemi, a 
potem zniknąć raz na zawsze w odmętach 
nicości. Na szczęście Jego przyjście na ten 
świat i Zmartwychwstanie przy całej tej  

rozpaczy, jaka nam często towarzyszy 
niemal krok w krok dało nam paszport do 
rzeczywistości nieprzemijającej i bezcza-
sowej. Chrystus  pomimo swojej śmierci 
zapewnia nas, że przyjdzie jeszcze raz. 
Przypomina o tym w  pewnym znaku, 
żeby od drzewa figowego się uczyć, i że 
jak drzewo zaczyna wypuszczać małe 
pąki to ludzie już wiedzą, że będzie roz-
wój tego drzewa, że będą, kwiaty, owoce, 
że zbliża się lato. Zbawienie zostało dane 
całemu światu, każdemu człowiekowi 
bez wyjątków. A odrzucenie Zbawienia 
jest niewykorzystaniem Miłosierdzia Bo-
żego, mało tego pogrąża człowieka w od-
mętach ciemności i w paszczy szatana.  
Odrzucić pomoc, to inaczej pomóc swo-
jemu nieszczęściu, czyli pogrążyć się w 
zagładzie. Wybór drogi poza Chrystusem 
jest wyborem najgorszym.       Ks. Wojciech 
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POCIESZENIE 
        Mała dziewczynka wróciła do domu od sąsiadki, której ośmioletnia córeczka niedawno tra-
gicznie zmarła. Po co tam chodziłaś? – spytał ojciec. Żeby pocieszyć tę biedną panią. Jesteś prze-
cież taka malutka, w jaki sposób mogłaś ją pocieszyć? Usiadłam jej na kolanach i płakałam razem 
z nią. Jeśli obok Ciebie jest ktoś cierpiący, płacz razem z nim. Jeżeli jest ktoś szczęśliwy, śmiej się 
wraz z nim. Miłość patrzy i widzi, nasłuchuje i słyszy. Kochać to uczestniczyć całkowicie całym 
swym jestestwem. Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem: możemy latać tylko wtedy, 
gdy obejmiemy drugiego człowieka.                                                                                       B. Ferrero 

BOŻA APTECZKA  
    Wiem, że wiesz – to tylko małe przypo-
mnienie. Bóg doskonale zna piekło, od któ-
rego chce Cię ustrzec – jednak nie narusza-
jąc Twojej wolnej woli. Piekło, którego 
wielu doświadcza już dzisiaj, nie idąc ser-
cem za Jezusem. Widzi, ile osób zmierza 
tam z własnego wyboru. Bóg zna Twoje 
serce, Twoje pragnienia, Twoje myśli, 
Twoje decyzje i zgodnie ze swoją wolą 
czyni wszystko, abyś odszedł od tego zła. 
Będzie Cię po ojcowsku z miłością napomi-
nał, a gdy popadniesz w pychę, będzie Cię 
korygował doświadczeniami, abyś od niej 
odstąpił. On chce, aby Jego miłość i radość 
zagościły na zawsze w Twoim sercu i żeby 
nie tylko Twoje ciało widziało, ale i Twoja 
dusza zaczęła wreszcie widzieć. Zaprasza 
Cię do świata duchowego, bo i On Sam jest 
Duchem. To świat, w którym spędzisz 
wieczność w niemożliwej do opisania 
szczęśliwości – jeżeli Go wybierzesz całym 
sobą. Zachęca Cię do karmienia się Jego 
mądrością, którą pozostawił Tobie w 
swoim testamencie. Oddał na śmierć Syna 

Idealnego i bez skazy, abyś nie ponosił 
kary potępienia za swoje grzechy. Chce, 
abyś był radosny, przyjmując przez wiarę 
Jego słowa i doświadczając Jego obietnic 
już tu, na ziemi. Pragnie, abyś już dzisiaj 
zaczął z Nim ucztować, jednocząc się z 
Jego Świętym, czystym, nieskazitelnym 
Duchem, abyś się uśmiechał od ucha do 
ucha – ufając Mu i powierzając swoje pro-
blemy: „Szeol i zagłada są jawne dla Pana, 
o ileż bardziej serca synów ludzkich. Szy-
derca nagan nie lubi, do ludzi mądrych nie 
chodzi. Serce radosne twarz rozwesela, 
gdy ból w sercu, to i duch przygnębiony. 
Serce rozumne szuka wiedzy, usta niemą-
drych toną w głupocie. Wszystkie dni są 
złe dla uciśnionego, a serce pogodne – to 
wieczysta uczta”. Nie pozwól łajzie roga-
tej, aby Cię zgnębiła. Jezus jest większy i 
dana jest Mu wszelka władza w niebie i na 
ziemi. Odrzuć złe myśli i zawierz dzisiej-
szy dzień Jezusowi – rób to codziennie! Nic 
i nikt nie jest w stanie Cię odłączyć od mi-
łości Chrystusowej.              A. Łodziewski 

          MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Różaniec za zmarłych z wypomin-

kami codziennie o godz. 17.30. Wypo-
minki można składać w zakrystii i w 
biurze parafialnym. 

2. W najbliższym tygodniu w kalenda-
rzu liturgicznym przeżywać bę-
dziemy wspomnienia: 

• we wtorek (20 XI) św. Rafała 
Kalinowskiego; 

• w środę (21 XI) Ofiarowania 
NMP; 

• w czwartek (22 XI) św. Cecy-
lii, patronki muzyki kościelnej; 

• w sobotę (24 XI) św. Andrzeja 
Dung-Lac i Towarzyszy 

3. W przyszłą niedzielę (25 XI) Uroczy-
stość Chrystusa Króla. Jest to ostatnia 
niedziela roku liturgicznego w Ko-
ściele powszechnym. A także w na-
szej diecezji dzień modlitwy za GSD. 
Pamiętajmy w naszych modlitwach o 
wszystkich klerykach, zwłaszcza kl. 
Marcinie, który pochodzi z naszej pa-
rafii i dk. Łukaszu, który odbywa u 
nas praktykę duszpasterską.  

4. Msze święte w tym tygodniu: 

• w czwartek (22 XI) o godz. 
19.00 Msza święta z nabożeństwem 
do św. Rity z ucałowaniem relikwii 
w czasie, której będziemy szczegól-
nie modlić się w intencji nawrócenia 
bliskich; 

• w piątek (23 XI) o godz. 19:00 
Msza święta o wiarę, nadzieję i mi-
łość dla czcicieli Bożego Miłosier-
dzia. Po Mszy świętej adoracja Naj-
świętszego Sakramentu z Koronką 
do Bożego Miłosierdzia; 

• w sobotę (24 XI) o godz. 18.00 
Msza świętą w 13. rocznicę śmierci  

ks. Jerzego Kühnbauma. 

5. Zapraszamy na prelekcję dotyczącą 

życia Polaków mieszkających na da-

lekiej Syberii w piątek (23 XI) na 

godz. 17.30 do sali parafialnej. Spo-

tkanie poprowadzi p. Joanna Ro-

kicka. 

6. Zapraszamy na pielgrzymkę samolo-

tową do Armenii i Gruzji w dniach 

28.04-04.05.2019 r. W programie: 

twierdza Ananuri; katedra Bagrati; 

Mccheta; Tbilisi; Erywania; klasztor 

Khor-Virap i inne. Więcej informacji 

w zakrystii i u ks. Proboszcza. 

7. Katolicka Odnowa w Duchu Świętym 

organizuje w dniach 1–2 grudnia 

2018 r. Forum Ewangelizacyjne w 

Hali AWF Gdańsk pt. „CHCĘ (Mt 

8,3)”. Gośćmi specjalnymi będą o. Pa-

weł Sawiak SJ wraz ze Wspólnotą 

„Mocni w Duchu” i Marcin Zieliński. 

Więcej informacji o zapisach i pro-

gramie na plakatach. 

8. Dziękujemy za ofiary złożone w ze-

szłym tygodniu na tacę inwestycyjną. 

Zebraliśmy 10 610 zł. 

Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj 

na tacę, które będą przeznaczone na 

utrzymanie Gdańskiego Seminarium 

Duchownego. 

9. Po Mszy świętej do nabycia: Gość 

Niedzielny, Niedziela, biuletyn para-

fialny Ave Maria, dwumiesięcznik 

biblijny Galilea. 

10. Naszych drogich zmarłych po-

lećmy Bożemu Miłosierdziu: Ks. Je-

rzego, budowniczych, śp. Marka 

Rudnik (l. 57) oraz zmarłych z na-

szych rodzin: Dobry Jezu… 
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                     INTENCJE MSZALNE 
 

PONIEDZIAŁEK, 19 LISTOPADA 2018 R. 
7.00 Za należących do Żywego Różańca, ich rodziny oraz † o życie wieczne dla zmałych 

8.00 † Sławomir Borkowski w miesiąc po śmierci 

18.00 † Jerzy Wilczewski w 10 rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

19.00 † Rodzice: Helena i Witold 
WTOREK, 20 LISTOPADA 2018 R.  
ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO 

7.00 † Eugenia Wanyńska w 11. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 

8.00 † Emilian, Gwidon, Czesław, Stanisław, Janina 

18.00 † Rodzice i siostra z rodziny Freiberg 

19.00 
† Jarzy Sobociński w 18. rocznicę śmierci, Mariusz oraz zmarli z rodziny Sobocińskich, 
Śniegowiczów 

ŚRODA, 21 LISTOPADA 2018 R.  
OFIAROWANIA NMP 

7.00 † Elżbieta, Józef, Jerzy 

8.00 Dziękczynna za pozytywne załatwienie sprawy od Tomasza z prośbą o opiekę św. Antoniego 

18.00 † Rodzice: Maria i Józef w 25. rocznicę śmierci 

19.00 † Danuta i Józef Bryś oraz Jadwiga, Zenon, Zofia, Andrzej, Michał Gąsiorowscy 
CZWARTEK, 22 LISTOPADA 2018 R.  

ŚW. CECYLII 
7.00 † Barbara Jamroz 

8.00 † Janina, Alfons, Franciszka (k) i Anna z Wilna 

18.00 
1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla żyjących i zmarłych chórzystów Stella 
Fatima 
2) † Za dusze w czyśćcu cierpiące 

19.00 O opiekę MBF dla Zdzisława  

PIĄTEK, 23 LISTOPADA 2018 R. 

7.00 † Ola Jach w miesiąc po śmierci 

8.00 † Bartłomiej, Sabina, Krystyna, Teresa, Andrzej, Tadeusz, Stefan i zmarli z rodziny Jasko 

18.00 
1) † Jan w 23. rocznicę śmierci 
2) † Aleksander Piwin w 9. rocznicę śmierci 

19.00 
1) † Rodzice, siostry i bracia z obojga stron 
2) O wiarę, nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia 

SOBOTA, 24 LISTOPADA 2018 R.  
ŚW. ANDRZEJA DUNG-LAC I TOWARZYSZY 

7.00 † Janina i Ignacy 

8.00 † Felicja i Władysław  

18.00 
1) † ks. Jerzy Kühnbaum w 13. rocznicę śmierci 
2) † Zmarli z rodziny: Landeckich, Brzoskowskich i Pollun 

19.00 † Leon Kilian w 12. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

25 LISTOPADA 2018 R. 
6.30 † Zygmunt w 5. miesiąc po śmierci 

8.00 Dziękczynna w 40 rocznicę urodzin Arkadiusza z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF 

9.30 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego i zdrowie dla 
Katarzyny z rodziną  

11.00 † Jerzy Klefas w 2. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

12.30 Za Parafię 

14.00 † Alfons, Klara, Asia oraz Piotr 

18.00 † Rodzice: Stefan w 6. rocznicę śmierci oraz Alina Kijewscy 

19.30 
† Sylwester Losko w 3. rocznicę śmierci, rodzice z obojga storn oraz Sławomir Niemczyński w 
rocznicę urodzin 

 


