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PAN MÓWI: MYŚLI MOJE SĄ MYŚLAMI POKOJU  

A NIE UDRĘCZENIA.  WZYWAĆ MNIE BĘDZIECIE, A JA WAS WYSŁUCHAM   

I SPROWADZĘ DO DOMU ZE WSZYSTKICH KRAJÓW WASZEGO WYGNANIA. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (Ml 3, 19-20a) 

Czytanie z Księgi proroka 

Malachiasza  

Oto nadchodzi dzień palący jak piec, 

a wszyscy pyszni i wszyscy 

wyrządzający krzywdę będą słomą, 

więc spali ich ten nadchodzący dzień, 

mówi Pan Zastępów, tak że nie 

pozostawi po nich ani korzenia, ani 

gałązki. A dla was, czczących moje 

imię, wzejdzie słońce 

sprawiedliwości i uzdrowienie w jego 

promieniach. 
 
Psalm (Ps 98, 5-6. 7-8. 9)  

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie 

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry 

przy wtórze cytry i przy dźwięku 

harfy, 

przy trąbach i przy dźwięku rogu, 

na oczach Pana, Króla, się radujcie. 

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie 
Niech szumi morze i wszystko, co w 

nim żyje, 

krąg ziemi i jego mieszkańcy. 

Rzeki niech klaszczą w dłonie, 

góry niech razem wołają z radości. 

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie 
W obliczu Pana, który nadchodzi, 

bo przychodzi osądzić ziemię. 

On będzie sądził świat sprawiedliwie 

i ludy według słuszności. 

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie 

2. czytanie (2 Tes 3, 7-12) 

Czytanie z Drugiego Listu św. 

Pawła Apostoła do Tesaloniczan 

Bracia: Sami wiecie, jak należy nas 

naśladować, bo nie wzbudzaliśmy 

wśród was niepokoju ani u nikogo nie 

jedliśmy za darmo chleba, ale 

pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, 

we dnie i w nocy, aby dla nikogo z 

was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy 

nie mieli do tego prawa, lecz po to, 

aby dać wam samych siebie za 

przykład do naśladowania. 

Albowiem gdy byliśmy u was, 

nakazywaliśmy wam tak: kto nie chce 

pracować, niech też nie je. Słyszymy 

bowiem, że niektórzy wśród was 



postępują wbrew porządkowi: wcale 

nie pracują, lecz zajmują się rzeczami 

niepotrzebnymi. Tym przeto 

nakazujemy i napominamy ich w 

Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując 

ze spokojem, własny chleb jedli. 

 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Nabierzcie ducha i podnieście głowy, 

ponieważ zbliża się wasze odkupienie. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 

Ewangelia (Łk 21, 5-19) 

Słowa Ewangelii według Świętego 

Łukasza 
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 

będzie 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.  

HOMILIA PAPIEŻA FRANCISZKA 

Dzisiaj w Ewangelii Jezus zaskakuje swych współczesnych, a także i nas. Istotnie, 

właśnie w chwili kiedy wychwalano wspaniałą świątynię jerozolimską, mówi, że 

nie pozostanie z niej „kamień na kamieniu”. Skąd te słowa skierowane do 

instytucji tak świętej, która była nie tylko budynkiem, ale wyjątkowym znakiem 

religijnym, domem dla Boga i wierzącego ludu? Po co prorokować, że 

niezachwiana pewność ludu Bożego upadnie? Dlaczego wreszcie Pan pozwala, by 

upadły niektóre pewniki, podczas gdy świat jest ich coraz bardziej pozbawiony? 

Szukamy odpowiedzi w słowach Jezusa, który dzisiaj mówi nam, że niemal 

wszystko przeminie. Niemal wszystko, ale nie wszystko. W tę przedostatnią 

niedzielę okresu zwykłego wyjaśnia On, że upadną, przeminą rzeczy 



przedostatnie, ale nie ostateczne: świątynia, ale nie Bóg; królestwa i sprawy 

rodzaju ludzkiego, ale nie człowiek. Przemijają sprawy przedostatnie, które często 

wydają się ostateczne, ale nimi nie są. Są to rzeczy wspaniałe, jak nasze świątynie, 

i przerażające, jak trzęsienia ziemi, znaki na niebie i wojny na ziemi: wydają się 

nam wydarzeniami z pierwszej strony, ale Pan umieszcza je na drugiej. Na 

pierwszym miejscu pozostaje to, co nigdy nie przeminie: żywy Bóg, 

nieskończenie wspanialszy od wszelkiej świątyni, jaką mu wybudujemy, i 

człowiek, nasz bliźni, który jest wart więcej niż wszystkie informacje świata. 

Zatem, aby pomóc nam uchwycić to, co jest ważne w życiu, Jezus przestrzega nas 

przed dwoma pokusami. 

Pierwszą pokusą jest pośpiech. Dla Jezusa nie wolno iść za tymi, którzy mówią, 

że kres nadejdzie natychmiast, że „nadszedł czas”. Innymi słowy, nie należy 

naśladować tych, którzy szerzą niepokój i podsycają lęk przed innymi i przed 

przyszłością, bo strach paraliżuje serce i umysł.  

Ale ten pośpiech, to wszystko i natychmiast nie pochodzi od Boga. Jeśli gonimy 

za natychmiast, to zapominamy o tym, co trwa na zawsze: to uganiamy się za 

obłokami, które przemijają i tracimy z oczu niebo. Pociągnięci najnowszą wrzawą 

nie znajdujemy już czasu dla Boga i brata, który mieszka w pobliżu. Jakże to 

dzisiaj prawdziwe! W manii biegania, zdobycia wszystkiego i natychmiast irytuje 

ten, kto zostaje z tyłu. I jest osądzany jako odrzucony: ileż osób starszych, 

nienarodzonych, niepełnosprawnych, ubogich jest uważanych za bezużyteczne.  

Jezus, jako antidotum na pośpiech, proponuje dziś każdemu wytrwałość: „Przez 

swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”. Wytrwałość to podążanie naprzód 

każdego dnia, wpatrując się w to, co nie przemija: w Pana i bliźniego. Oto 

dlaczego wytrwałość jest darem Boga, dzięki któremu zachowywane są wszystkie 

Jego inne dary. Prośmy dla każdego z nas i dla nas jako Kościoła o trwanie w 

dobru, abyśmy nie tracili z oczu tego, co się liczy. 

Istnieje drugie złudzenie, przed którym Jezus chce nas odwieść, gdy mówi: „Wielu 

przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: «Ja jestem» oraz «nadszedł czas». 

Nie chodźcie za nimi”. Jest to pokusa ego. Chrześcijanin, tak jak nie szuka 

natychmiast lecz zawsze, tak też nie jest uczniem ego, lecz ty. Oznacza to, że nie 

podąża za syrenami swoich kaprysów, ale za wezwaniem miłości, za głosem 

Jezusa. A jak rozpoznaje się głos Jezusa? „Wielu przyjdzie pod moim imieniem”, 

mówi Pan, ale nie należy za nimi iść: nie wystarcza etykieta „chrześcijanin” lub 

„katolik”, aby być z Jezusa. 

Trzeba mówić tym samym językiem, co Jezus, językiem miłości, językiem ty. 

Słowo Boże pobudza do „miłości bez obłudy!”, aby dawać tym, którzy nie mogą 

się odwdzięczyć, aby służyć nie szukając zapłaty i wzajemności. Możemy zatem 

zadać sobie pytanie: „Czy pomagam komuś, od kogo nie będę mógł otrzymać? 

Czy ja, chrześcijanin, mam przynajmniej jednego ubogiego za przyjaciela? 



Ubodzy są cenni w oczach Boga, ponieważ nie mówią językiem ego: nie 

utrzymują się samodzielnie, własnymi siłami, potrzebują ludzi, którzy wezmą ich 

za rękę. Przypominają nam, że w ten sposób żyje się Ewangelia, jak żebracy 

zwracający się do Boga. Obecność ubogich przywraca nas do atmosfery 

Ewangelii, gdzie błogosławionymi są ubodzy w duchu. Zatem zamiast odczuwać 

poirytowanie, gdy słyszymy, jak pukają do naszych drzwi, możemy przyjąć ich 

wołanie o pomoc jako wezwanie do porzucenia naszego ego, aby przyjęć ich z 

takim samym spojrzeniem miłości, jakie ma dla nich Bóg. Jakże byłoby wspaniale, 

gdyby ubodzy zajmowali w naszym sercu miejsce, jakie mają w sercu Boga!  

Wśród wielu rzeczy przedostatnich, które przemijają, Pan chce nam dzisiaj 

przypomnieć o tej ostatniej, która pozostanie na zawsze. Jest to miłość, ponieważ 

„Bóg jest miłością”, a człowiek proszący o moją miłość, prowadzi mnie prosto do 

Niego. Ubodzy ułatwiają nam dostęp do Nieba: to dlatego wiara ludu Bożego 

postrzegała ich jako odźwiernych Nieba. Już teraz są naszym skarbem, skarbem 

Kościoła. Istotnie odsłaniają nam bogactwo, które się nigdy nie starzeje, to, które 

łączy ziemię z Niebem i dla którego naprawdę warto żyć: miłość. 

 
  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Kalendarz liturgiczny: 

Wtorek – Wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła 

Środa – wspomnienie św. Gertrudy, dziewicy 

Czwartek – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy 

Piątek – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy 

Sobota – wspomnienie św. Salomei, zakonnicy. 

2. We wtorek różaniec za Zmarłych wypominanych w naszym kościele i Msza 

św. za nich o godz. 18:00. Po wieczornej Mszy św. półgodzinna adoracja w 

kaplicy adoracji, na którą zaprasza Domowy kościół naszej parafii.  

3. W najbliższą niedzielę - 20 listopada - wolontariusze Domowego Hospicjum 

Maryi Królowej Apostołów, które działa na terenie naszej parafii, jak co 

roku będą zbierać datki do puszek na działalność naszego hospicjum. 

4. Z tyłu kościoła są skarbonki na datki z okazji  Światowego  Dnia Ubogich. 

5. Dzisiejsza niedziela jest dniem solidarności z Kościołem prześladowanym. 

Polećmy prześladowanych chrześcijan opiece Królowej męczenników. 

 Pod Twoja obronę… 

 

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

www.parafiakurdwanow.pl;       Email: kontakt@parafiakurdwanow.pl 

http://www.parafiakurdwanow.pl/

