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  Komentarz do Ewangelii…  

Ewangelia (Łk 21, 5-19) podaje wyjątek z eschatologicznego przemówienia Jezusa, w którym 

przepowiednia wydarzeń, jakie poprzedzą koniec świata, przeplata się z przepowiednią 

wydarzeń, mających poprzedzić upadek Jerozolimy i zniszczenie świątyni. Pan mówi przede 

wszystkim o ukazaniu się wielu, którzy wystąpią w Jego imieniu, głosząc fałszywą naukę 

i fałszywe przepowiednie. „Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono... nie chodźcie za nimi” 

(tamże 8). Zniekształcanie prawdy jest bardzo zdradliwym niebezpieczeństwem. Należy być 

ostrożnym i umieć rozróżniać; tego, kto sprzeciwia się Pismu świętemu, kto nie jest 

z Kościołem, z Papieżem, nie wolno słuchać. Jezus zapowiada następnie „wojny, przewroty... 

trzęsienia ziemi, głód i zarazę” (tamże 9-10). Historia każdej epoki zapisuje klęski tego rodzaju; 

dlatego byłoby zuchwalstwem dopatrywać się w nich — jak i w mnóstwie fałszywych proroków 

— znaku zbliżającego się końca. Sam Jezus przepowiadając te rzeczy rzekł: „nie trwóżcie się... 

nie zaraz nastąpi koniec” (tamże 9). Wydarzenia te „muszą jednak nastąpić” (tamże); według 

planu Bożego ich zadaniem jest przypominanie ludziom, że tutaj na ziemi wszystko przemija, 

wszystko jest w drodze ku „nowemu niebu i ziemi nowej, w których będzie mieszkała 

sprawiedliwość” (2 P 3, 13), a sprawiedliwi będą uczestniczyli na wieki w chwale swojego 

Pana. Podobnie należy patrzeć na prześladowania, jakie w każdym czasie dotykają Kościół, nie 

są one dla zguby, lecz dla dobra wierzących, by oczyścić i umocnić ich wiarę. „Będzie to dla 

was sposobność — mówi Jezus — do składania świadectwa” (Łk 21, 13). Dlatego zakończenie 

tego wyjątku jest nie tylko pogodne, lecz i pełne ufności. Jezus zachęca swoich uczniów, aby się 

nie przejmowali nawet wówczas, gdy zostaną uwięzieni, ciągani przed sądy, prześladowani 

przez przyjaciół lub krewnych, stając się dla wszystkich przedmiotem nienawiści. On będzie 

czuwał nad nimi, i jeśli dla Jego imienia muszą utracić życie, zyskają je w wieczności. „Przez 

swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” (tamże 19). Nie przez troskę ani protesty, nie przez 

spory odniesie się zwycięstwo, lecz strzegąc wytrwale wierności Chrystusowi, ufając Mu mimo 
szalejących burz. 

Myśl św. Jana Pawła II: 

,, Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, 

na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.” 
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Ewangelia na dziś… 

 

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”. (Łk 21,5-19) 
 



INTENCJE MSZALNE OD 18 DO 24 LISTOPADA W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W 

GÓRKACH 

PONIEDZIAŁEK. 18.11.2019 

17.00  Śp. Genowefę i Kazimierza Kęsik int. od rodziny Mrozów.  
17.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące.   
17.00  Śp. Romana, Zofię, Mieczysława, Janinę, Mariana, Halinę Wichowicz. 
17.45  Śp. Jadwigę i Romana Sztylko (greg. 16).  
17.45  Śp. Jadwigę, Jana, Barbarę, Tadeusza, Mariannę i Feliksa.      
17.45  Sp. Jana Główka int. od grupy sortującej z huty szkła w 7 dniu po śmierci.  

WTOREK. 19.11.2019 

17.00  Śp. Mariannę Kurach int. od rodziny Pyzów.   
17.00  Śp. Stanisława, Genowefę, Jana, Feliksa Pałyska. 
17.00  Śp. Romana, Zofię, Mieczysława, Janinę, Mariana, Halinę Wichowicz.  
17.45  Dziękczynno - błagalna w 40 r. urodzin Marcina Koryckiego z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i 
opiekę MBF int. od żony i dzieci.  
17.45  Śp. Jadwigę i Romana Sztylko (greg. 17).  

ŚRODA. 20.11.2019 

17.00  Śp. Romana, Zofię, Mieczysława, Janinę, Mariana, Halinę Wichowicz.  
17.00  Śp. Józefa Dąbrowskiego int. od rodziny Dąbrowskich.    
17.45  Śp. Jadwigę i Romana Sztylko (greg. 18).   
17.45  Śp. Izabelę Kałaska int. od Barbary i Waldemara.   
17.45  Śp. Tadeusza Mąkowskiego w 2 r. śmierci.   

CZWARTEK. 21.11.2019 

17.00  Śp. Mariannę Kurach int. od rodziny Pyzów.   
17.00  Śp. Ryszarda Filabra, Henryka Sikorę, Władysława Sikorę, Genowefę Filaber, Zofię.  
17.00  Śp. Romana, Zofię, Mieczysława, Janinę, Mariana, Halinę Wichowicz. 
17.45  Śp. Jadwigę i Romana Sztylko (greg. 19).  
17.45  Śp. Krzysztofa Banaszka int. od pracowników spółdzielni ogrodniczej w Garwolinie.  

PIĄTEK. 22.11.2019 

17.00  Śp. Stanisława Chudek.   
17.00  Śp. Bartosza Poszytek, Stanisława Poszytek, Urszulę Kurek.  
17.00  Śp. Romana, Zofię, Mieczysława, Janinę, Mariana, Halinę Wichowicz.  
17.45  Śp. Jadwigę i Romana Sztylko (greg. 20).  
17.45  Śp. Janinę Kisiel w 11 r. śmierci, zmarłych z rodziny Kisielów, Janinę, Bronisława, Jerzego, Dariusza.  

SOBOTA. 23.11.2019 

17.00  Śp. Sebastiana Paziewskiego, Jana Załęckiego, Andrzeja Załęckiego.   
17.00  Śp. Romana, Zofię, Mieczysława, Janinę, Mariana, Halinę Wichowicz.  
17.00  Śp. Jana i Stefanię Kęsik, zmarłych z rodziny Kęsików i Koconów. 
17.45  Śp. Jadwigę i Romana Sztylko (greg. 21).   
17.45  Za zmarłych proboszczów ks. Stanisława Pasionka, ks. Ryszarda Żurada int. od mieszkańców Izdebnika z 

racji nabożeństw fatimskiego.    

NIEDZIELA. 24.11.2019 

8.00  Dziękczynno - błagalna w 80 r. urodzin Stanisława Pyzy z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i 
potrzebne łaski przez wst. MBF.  
8.00  Śp. Barbarę i zmarłych z rodziny Zakrzewskich, Zalewskich, Haganów, Apolonię, Alojzego Szewczyków.  
8.00  Śp. Franciszkę, Józefa, Halinę, Tadeusza z rodziny Wągrodzkich i Dziwiszków.   
10.00  Śp. Henryka, Wandę, Roberta, Edwarda, Marka, Janinę Pracz.     
10.00  Śp. Mariannę, Henryka Rosłaniec, Franciszkę, Jana Cicheckich, zmarłych z tych rodzin oraz dusze w 
czyśćcu cierpiące.   
10.00  Śp. Janinę w 12 r. śmierci, Helenę, zmarłych dziadków z rodziny Ostolskich.  
10.00  Śp. Wandę i Antoniego Kołodziejczyk w rocznicę śmierci.    
12.00  Dziękczynno - błagalna w 25 r. ślubu Moniki i Jarosława z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę 
MBF nad rodziną.   
12.00  Dziękczynno - błagalna w 1 r. ślubu Małgorzaty i Bartosza z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i 
potrzebne łaski przez wst. MBF.  
12.00  Śp. Reginę Domańską w 20 r. śmierci.    
18.00  Za parafian i pielgrzymów.  
18.00  Śp. Romana, Zofię, Mieczysława, Janinę, Mariana, Halinę Wichowicz. 
18.00  Śp. Jadwigę i Romana Sztylko (greg. 22).   
 
 
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie  
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1. Nadal zachęcamy do modlitwy za zmarłych podanych w 

wypominkach w dni powszednie o godz. 16.30, a w 

niedzielę o godz. 11.30.  

2. Spotkanie dla rodziców i dzieci z klas pierwszych 
przygotowujących się do Pierwszej Komunii świętej 

dziś po Mszy św. o godz. 10.00.   

3. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia 

sakramentu bierzmowania w sobotę o godz. 10.00 kl. 8 i 

11.00 kl. 1 szkoła średnia.  

4. W tym tygodniu Kościół czci: w poniedziałek 

wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i 

męczennicy; w środę św. Rafała Kalinowskiego, 

prezbitera; w czwartek wspomnienie Ofiarowania 

Najświętszej Maryi Panny; w piątek św. Cecylii, 

dziewicy i męczennicy.  

5. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła. 

Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych 

polecamy w naszych modlitwach. 

6. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar 

rodzinom z Rudy Talubskiej. Na następny tydzień 

kościół przygotowują: Dobrowolska Magdalena, 

Grzeszczak Katarzyna, Król Aneta, Wieczorek Lilianna, 

Kordaś Sławomir, Walenda Ireneusz.  

7. Na rozpoczęty nowy tydzień, wszystkim parafianom i 

pielgrzymom nawiedzającym nasze Sanktuarium 

składamy serdeczne życzenia: Bożego 

błogosławieństwa, opieki MBF i świętych Patronów.  
 


