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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 to się dziać zacznie?» Jezus
odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie
pod moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie
podążajcie 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. Wystąpią
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 przed 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 mógł się oprzeć ani 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 spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».
Słowa Ewangelii mogą budzić u niektórych niezdrową ciekawość i chęć sprawdzania na
podstawie „znaków na niebie i ziemi”, czy aby nie zbliża się koniec świata. Takich
przepowiedni o końcu świata, nawet ze wskazaniem dokładnej daty, było w historii wiele,
a świat trwa nadal. U innych te słowa Ewangelii mogą wywoływać nadmierny lęk. Jeszcze inni
mogą szukać niezwykłych nauczycieli czy niesprawdzonych prywatnych objawień, nie zadając
sobie trudu, by dobrze poznać Boże słowo. Chrześcijanin żyjący konsekwentnie wiarą musi być
pewien, że spotka się z trudnościami, z niezrozumieniem, ze sprzeciwem, a nawet wprost
z prześladowaniami. Jest to stały element chrześcijańskiego życia. Wobec nasilającego się zła
wierzący powinien w oparciu o Bożą łaskę zdobyć się na cierpliwość, wytrwałość i na
wewnętrzny spokój. Jest to przede wszystkim okazja, aby wobec innych dać świadectwo
swojej wierze.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy umiem świadczyć o mojej wierze? Jak reaguję na spotykające
mnie trudności.
Do wykonania: Wszystko zrobię, by żyć w łasce uświęcającej.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

18.11 (poniedziałek) Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
Karolina urodziła się w roku 1898 w ubogiej rodzinie wiejskiej w miejscowości
Wał-Ruda, w diecezji tarnowskiej. Od najmłodszych lat ukochała modlitwę

i starała się wzrastać w miłości BoŜej. Na początku pierwszej wojny światowej,
dnia 18 listopada 1914 roku z ręki Ŝołnierza armii rosyjskiej poniosła śmierć
męczeńską broniąc cnoty czystości.
20.11 (środa) Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
Rafał (Józef Kalinowski) urodził się w Wilnie w roku 1835. Otrzymał staranne
wychowanie i wykształcenie i został inŜynierem wojskowym. Po wybuchu
powstania w roku 1863 przyłączył się do walczących i był jednym z jego
przywódców. Pochwycony przez Rosjan, został zesłany na 10 lat przymusowych
robót na Syberię. Po odzyskaniu wolności był wychowawcą bł. Augusta
Czartoryskiego. W roku 1877 wstąpił do zakonu karmelitów bosych i został
wyświęcony na kapłana w roku 1882. Odnowił Ŝycie swojego zakonu w Polsce.
Zmarł w Wadowicach dnia 15 listopada 1907 roku. W roku 1983 papieŜ Jan Paweł
II zaliczył go w poczet błogosławionych, a w roku 1991 do świętych.
21.11 (czwartek) Wspomnienie Ofiarowana Najświętszej Panny Maryi
Dzisiejszy dzień jest pamiątką poświęcenia "nowego kościoła Najświętszej Maryi
Panny", zbudowanego obok świątyni jerozolimskiej w roku 543. Kościół
wspomina dzisiaj przede wszystkim ofiarę, która dokonała się w duszy Maryi
w zaraniu Jej świadomego Ŝycia pod natchnieniem Ducha Świętego.
22.11 (piątek) Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
Cecylia urodziła się na początku III wieku. Jako chrześcijanka złoŜyła ślub
czystości i pomimo, Ŝe zmuszono ją do małŜeństwa z ówczesnym poganinem
Walerianem, nie tylko nie złamała ślubu, lecz jeszcze nawróciła swego męŜa i jego
brata, Tyburcjusza. Z powodu wiary najpierw ścięto Waleriana i jego brata,
a następnie aresztowano równieŜ Cecylię. Odmówiła ona oddania czci boŜkom,
została więc zamknięta w caldarium łaźni, a w piecu podgrzewającym wodę
rozpalono jak największy ogień, by ją udusić. PoniewaŜ Cecylia przeŜyła,
postanowiono ją ściąć. Pomimo otrzymania trzech ciosów w szyję nie udało odciąć
się jej głowy, Cecylia zmarła dopiero po trzech dniach. Śmierć Cecylii, Waleriana
i Tyburcjusza jest datowana na okres panowania Aleksandra Sewera. Ciało Cecylii
odnaleziono, w nienaruszonym stanie, w 822 roku w katakumbach św. Kaliksta
i przeniesiono je do bazyliki św. Cecylii na Zatybrzu, wybudowanej juŜ w IV wieku
na miejscu domu świętej.
WARTO WIEDZIEĆ
PIELGRZYMKA - zapraszamy na wspólny wyjazd / pielgrzymkę do krajów
nadbałtyckich. Termin: 25-30 Maja 2020 r. Odwiedzimy następujące kraje:
Estonia (Tallin, Tartu, Parnawa), Łotwa (Ryga, Jurmała), Litwa (Kiejdany,
Szawla, Wilno, Antokol). Cena: £ 690.00. Noclegi w hotelach, pokoje
dwuosobowe - istnieje możliwość pokoju jednoosobowego (dodatkowa opłata).
Wyżywienie dwa razy dziennie. Ubezpieczenie KL i NNW. Szczegółowy
program wyłożony został na stolikach pod chorem. Szczegóły pielgrzymki
również dostępne są na naszej stronie internetowej w sekcji OGLOSZENIA lub
na głównej stronie parafialnej. Zgłoszenia: Agata, 07903138343. UWAGA: przy
zgłoszeniu należy wpłacić £ 200.00 wpisowego (kwota bezzwrotna) - można to
zrobić na konto parafialne (PCM HAMMERSMITH PARISH, Sort code: 30-9457, No Acc.: 00619171) z dopiskiem: LITWA-2020

