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                                                   XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

 

 

 

 

 

 

EWANGELIA (Mk 13,24-32).............................................................................................. 

Sąd ostateczny.................................................................................................................... 

Jezus powiedział do swoich uczniów:  „W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i 

księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać 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 „zgromadzi swoich wybranych z czterech stron 

świata, od krańca ziemi po kraniec nieba”.  A od figowca uczcie się przez podobieństwo. 

Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. 

Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi.  

Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i 

ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, 

ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”................................................................ 

........................................... 
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                                                IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE      

W tym tygodniu we wtorek obchodzimy święto rocznicy poświęcenia Katedry 

Wrocławskiej; w środę wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej; w czwartek bł. Karoliny 

Kózkówny; w sobotę św. Rafała Kalinowskiego. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask 

Bożych.  

1155..1111..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. Dantis – według intencji Ordynariusza. 

 

1166..1111..  WWttoorreekk..  

  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. Dantis – według intencji Ordynariusza. 

1177..1111..  ŚŚrrooddaa..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. Dantis – według intencji Ordynariusza. 

1188..1111..  CCzzwwaarrtteekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  Dantis – według intencji Ordynariusza. 

1199..1111..  PPiiąątteekk..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 8:00. Dantis – według intencji Ordynariusza. 

2200..1111..  SSoobboottaa..    ..........................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                      

Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00.  O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Patera w 1. 

rocznicę śmierci. 

2211..  1111..    Niedziela.  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O Boże błogosławieństwo w posłudze kapłańskiej, 

dar zdrowia i opiekę Maryi z racji imienin. 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. O Boże błogosławieństwo w posłudze kapłańskiej, dar 

zdrowia i opiekę Maryi z racji imienin. 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Kazimierza 

Walaska w 8. rocznicę śmierci oraz Jadwigi Walasek. 

 

1. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w nowoleskim 

Sanktuarium odmawiając różaniec pół godziny przed wieczorną Mszą św., tj. o 17:30. 

 



2. W przyszłą niedzielę, 21 listopada, odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz 

prześladowanych chrześcijan w Libanie oraz pomocy migrantom. 

 

3. „ Każde dziecko może nauczyć się reguł” - zachęcamy do przeczytania rodziców 

dorastających dzieci. Zamówienia: księgarnia@modanazdrowie.pl 

                                                                                     Na nowy tydzień – Szczęść Boże.      
   ..................................................................................................................................  

Komentarz do dzisiejszej ewangelii:  Gotowość naszego pokolenia na przyjście Pana. 

Kiedy słyszymy o różnych katastrofach i zbliżającym się końcu świata, ogarnia nas lęk      

i przerażenie. Dzisiejsza Ewangelia mówi o końcu świata i przyszłych wydarzeniach. 

Pierwsze przyjście Pana dziejów i historii dokonało się w pokorze i uniżeniu, przy drugim 

Pan objawi się w chwale. Nie wiemy, kiedy to nastąpi, dlatego Jezus prosi, byśmy byli w 

ciągłej gotowości. Bóg pragnie, aby nasze serca zawsze były otwarte. Pozostawił nam 

czas, by się nawrócić, wyznać grzechy i pojednać się z Nim, z innymi i ze sobą. 

 

              Jezu, pragnę, aby moje serce było zawsze gotowe na Twoje przyjście.  

                 Ty jesteś Panem historii i dziejów. Ty jesteś Panem mojego życia. 

................................................................................................................................... 

                                                          O dar Nieba 

                                    (Modlitwy codzienne za zmarłych) 

 

                                                  Módlmy się za zmarłych. 

 Pamięć o tych, którzy już odeszli z tej ziemi, wzywa nas, aby się za nich modlić.  

Może się bowiem tak  zdarzyć, że ktoś w czasie ziemskiej wędrówki był z Bogiem, lecz 

przez zaniedbanie nie wykorzystał najlepiej czasu, aby osiągnąć taki stopień miłości               

i czystości serca, by móc od razu cieszyć się chwałą nieba. To właśnie dlatego Bóg ofiaruje 

mu dar czyśćca, aby mógł dojrzeć w miłości. 

 Modlitwa za zmarłych jest też znakiem naszej bezinteresownej miłości wobec tych, 

którzy potrzebują pomocy, a sami sobie pomóc już nie mogą. Każdy nasz dobry czyn, nasza 

modlitwa, pokuta, mają ogromną wartość wstawienniczą za zmarłymi. 



miłosierny, proszę Cię pokornie, daj szczęście wieczne moim zmarłym rodzicom N. i N. 

Spójrz łaskawie na ich wiarę, trudy i krzyże życia. Przebacz im wszystkie grzechy      i 

zaniedbania. 

 Dziękuję Ci, Boże, za ich życie i wszelkie dobro, którego od nich doświadczyłem. 

Wspieraj mnie w codziennym życiu, abym pozostał Tobie wiernym i spotkał się z nimi         

w Twoim wiekuistym królestwie radości, światłości i pokoju. Amen. 

 

                                                     Za matkę lub ojca    ............................................... 

          Boże, Ty nakazałeś nam czcić ojca i matkę. Proszę, zmiłuj się nad moją zmarłą matką 

N. (moim zmarłym ojcem N.), odpuść jej (mu) grzechy i przyjmij do swojej chwały              

w niebie. Pomóż mi tak żyć, abym kiedyś spotkał się z nią (nim) w radości wiekuistej             

i wielbił Ciebie na wieki. Amen............. 

Za zmarłego męża lub żonę 

Boże, z Twojej woli podążaliśmy razem z moim mężem N. (moją żoną N.) drogą 

życia małżeńskiego, na którą nas powołałeś. Z Twojej również woli droga życia doczesnego 

mojego męża (mojej żony) dobiegła kresu. Dziękuję Ci, dobry Boże, za lata wspólnie 

przeżyte w naszym małżeństwie i za wszelkie dobro, którym nas i nasze dzieci hojnie 

obdarowałeś. 

Wierzę w życie wieczne, dlatego gorąco Cię proszę, abyś okazał mu (jej) swoje 

miłosierdzie i uczynił do (ją) godnym (godną) zamieszkania w Twoim domu. Spraw, abym 

kiedyś razem z nim (nią) mogła (mógł) Ciebie wielbić na wieki wieków. Amen. 

 

                                                   Za syna lub córkę. 

 Boże, polecam Twojemu miłosierdziu mojego zmarłego syna N. (moją zmarłą córkę 

N.), przebacz mu (jej) wszelkie winy i wprowadź do pełni życia wiecznego w Twoim 

królestwie. Amen. 

                                                                                                Na podst.: „O dar nieba” 

                                                                                Ks. Janusza Kumali, Licheń Stary 2019 

                                                                                               Oprac. Akcja Katolicka  

..........................                                                                                                                          

Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła.            A                                                                                                

 


