
  

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 
PIERWSZE CZYTANIE 
Powszechne zmartwychwstanie (Dn 12, 1-3) 

Czytanie z Księgi Proroka Daniela 
Ja, Daniel, płakałem i usłyszałem to 
słowo Pańskie: «W owych czasach 
wystąpi Michał, wielki książę, który jest 
opiekunem dzieci twojego narodu. 
Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie 
było, odkąd narody powstały, aż do 
chwili obecnej. W tym czasie naród 
twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się 
okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co 
posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: 
jedni do wiecznego życia, drudzy ku 
hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy 
będą świecić jak blask sklepienia, a ci, 
którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, 
jak gwiazdy przez wieki i na zawsze». 

Oto Słowo Boże.  
 
PSALM RESPONSORYJNY 
Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem 

Pan moim dziedzictwem i 
przeznaczeniem,  
to On mój los zabezpiecza. 

Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,  
On jest po mojej prawicy, nic mną nie 
zachwieje. 

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem 

Dlatego cieszy się moje serce i dusza 
raduje,  
a ciało moje będzie spoczywać 
bezpiecznie, 
bo w kraju zmarłych duszy mej nie 
zostawisz  
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. 

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem 

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,  
pełnię Twej radości 
i wieczną rozkosz,  
po Twojej prawicy. 

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem 
 

DRUGIE CZYTANIE 
 Skuteczność ofiary Chrystusa (Hbr 10, 11-14. 18) 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 
W Starym Przymierzu każdy kapłan 
staje codziennie do pełnienia swej 
służby, wiele razy te same składając 
ofiary, które żadną miarą nie mogą 
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zgładzić grzechów. Jezus Chrystus 
przeciwnie, złożywszy raz na zawsze 
jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po 
prawicy Boga, oczekując tylko, „aż 
nieprzyjaciele Jego staną się 
podnóżkiem nóg Jego”. Jedną bowiem 
ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy 
są uświęcani. Gdzie jest odpuszczenie, 
tam już więcej nie zachodzi potrzeba 
ofiary za grzechy. 

Oto Słowo Boże. 

ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 
Czuwajcie i módlcie się w każdym 
czasie, abyście mogli godnie stanąć 
przed Synem Człowieczym. 
Alleluja, alleluja, alleluja 

EWANGELIA 
Sąd Ostateczny (Mk 13, 24-32) 

Słowa Ewangelii według św.  Marka 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
„W owe dni, po wielkim ucisku słońce 
się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. 

Gwiazdy będą padać z nieba i moce na 
niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas 
ujrzą Syna Człowieczego, 
przychodzącego w obłokach z wielką 
mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów 
i zbierze swoich wybranych z czterech 
stron świata, od krańca ziemi aż do 
szczytu nieba. A od drzewa figowego 
uczcie się przez podobieństwo. Kiedy 
już jego gałąź nabiera soków i 
wypuszcza liście, poznajecie, że blisko 
jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, 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 aniołowie w niebie, ani Syn, 
tylko Ojciec”. 

Oto Słowo Pańskie. 
 

 O. SYLWESTER CABAŁA CSSR 
Schyłek roku kościelnego przypomina nam o naszym powołaniu do 

wieczności oraz o przemijalności i kruchości tego świata. Ale myśl o końcu 
świata budzi w wielu ludziach przerażenie, dlatego niechętnie o tym mówią. Z 
drugiej strony niektórzy twórcy filmowi lubują się w fantastycznych wizjach na ten 
temat. Zaś niektóre sekty na zapowiedziach końca świata budują ideologię 
zastraszania swoich wyznawców. 

 Dzisiejsze czytania biblijne, ukazując apokaliptyczne wizje końca 
czasów, chcą nam powiedzieć, że istnieje kres wyznaczony przez Bożą 
Opatrzność. Dzieje świata są prowadzone przez Boga ku ostatecznemu celowi, ku 
pojawieniu się Jego królestwa. Zapowiedziany przez Jezusa koniec świata nie jest 
jakąś tajną bronią w ręku groźnego Boga, ale wyraźną obietnicą, która daje nadzieję 
zbawienia. Chrystus zapewnia nas także, że ten moment pozostanie na zawsze 
tajemnicą. Podkreśla, że dzień końca świata znany jest jedynie Bogu. My zaś nie 
wiemy, w jaki sposób i kiedy Pan do nas ponownie przyjdzie: 



Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, 
tylko Ojciec        (Mk 13, 32). 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zachęca nas do czujności i umiejętnego 
odczytywania znaków Jego nadejścia. Słyszymy najpierw o zakłóceniu sił natury, 
ale zaraz potem o porównaniu końca świata do nadchodzącego lata. Tak jak 
obserwujemy świat przyrody i wyciągamy wnioski o czasie plonu, zbioru owoców, 
zmianie pór roku, podobnie mamy obserwować dokonujące się w świecie 
wydarzenia. 

 Potrzeba nam także czujności w oczekiwaniu na ostateczne przyjście 
Pana. Taka postawa pozwoli nam być przygotowanymi, aby dostrzec Mesjasza, gdy 
przyjdzie. Powinniśmy być otwarci, aby Go przyjąć i dać się poprowadzić na tym 
ostatnim odcinku naszej drogi wiary. W dzisiejszej Ewangelii Jezus ukazuje to w 
sposób plastyczny: 

A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź 
nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że bliskie jest lato. Tak i wy, gdy 
ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach (Mk 13, 28-29). 

 Otwartość i oczekiwanie to cechy, których ciągle na nowo mamy się 
uczyć, aby być gotowymi na ponowne przyjście Mesjasza. Dlatego nie 
powinniśmy się lękać czy podtrzymywać postawy strachu przed zapowiadanymi 
kataklizmami, ale rozwijać w sobie postawę czujności. A czujność polega na 
umiejętnym przeżywaniu życia w dwóch wymiarach: doczesnym i wiecznym, czyli 
na widzeniu codzienności z perspektywy wieczności. 

 Wypełniając nasze codzienne zadania, przypominajmy sobie często, że 
czekamy na przyjście dobrego Pana, który daje nam to, co dobre. Czekamy na 
Pana, który uczy nas, jak nie zmarnować wolności, ale jej dobrze używać. On jest 
dobry i kocha nas, bo dla nas stworzył świat i dał nam udział w jego urządzaniu. 
Trzeba więc na nowo uznać Chrystusa za Pana, czyli zgodzić się na to, by Jego 
wola była na pierwszym miejscu w naszym życiu. Trzeba nam kierować się Bożą 
mądrością w swoim postępowaniu, mając świadomość, że tylko On może uczynić 
nasze życie szczęśliwym i pięknym. 

 Kto przyjął słowo Jezusa i doświadczył Jego miłości, może z nadzieją i 
utęsknieniem oczekiwać na Jego powtórne przyjście, gdyż wie, że będzie to 
spotkanie z dobrym Panem. Takie świadectwo dał na początku II wieku św. 
Polikarp, który w obliczu męczeńskiej śmierci, czekającej go, jeśli przed rzymskim 
sędzią nie zaprze się Jezusa, powiedział: 

„Służę mu już 86 lat, a nic mi złego nie uczynił, owszem dobrodziejstwami 
obsypywał”. 

 Utwierdzeniem nas w tej postawie czujności i zaufania niech będą 
słowa psalmu 16, który dzisiaj śpiewamy: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię 
radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy. Piękną modlitwę 
podsuwa nam także refren dzisiejszego psalmu: Strzeż mnie, o Boże, Tobie 



zaufałem. Jeśli ufamy Bogu i opieramy się o Niego, to On sam będzie nas strzegł i 
nieustannie ukazywał nam ścieżkę życia wiodącą do pełnej radości z Nim i w Nim. 

 Oczekując na nasze spotkanie  z przychodzącym 
Panem, przypominajmy sobie często, że Jezus jest miłującym nas Panem, który 
czyni nas prawdziwie wolnymi i szczęśliwymi. Czuwajmy, pełniąc w naszym życiu 
Jego wolę. Słuchajmy Go  i korzystajmy z Jego mądrości! Niech słowo Jezusa  i 
dary Ducha Świętego umacniają nasze serca, abyśmy  byli gotowi na dzień Jego 
ostatecznego przyjścia. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dziś przeżywamy Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym.  

2. Kalendarz liturgiczny: 

Poniedziałek - Wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora 
Kościoła 
Wtorek – Wspomnienie NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia. 
Środa – Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy 
Czwartek – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy 
Sobota – Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana 

3. W poniedziałek Apostolstwo Trzeźwości zaprasza na modlitwę po wieczor-
nej Mszy św.  

4. We wtorek Msza św. za Zmarłych wypominanych w naszym kościele. 

5. Krąg biblijny - we czwartek  o godz. 19:00 w sali spotkań (obok kancelarii). 

6. W dni powszednie listopada Koronka do Miłosierdzia Bożego za Zmarłych 
o godz. 17:45.   

7. W przyszłą niedzielę, Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, będziemy go-
ścić kleryków przełożonych z Seminarium Towarzystwa Ducha Świętego z 
Dąbrowy k. Niepołomic. Po Mszach św. będzie możliwość wsparcia tego 
Seminarium dobrowolnymi ofiarami.              

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Krakowie – Kurdwanowie 

adres: ul. W. Witosa 9, 30-612 Kraków; tel. 12 6544569; 
797624306  www.parafiakurdwanow.pl 

Email: kontakt@parafiakurdwanow.pl 


