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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»
„ (…) Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale
słowa moje nie przeminą”. Słowa te nie zostaną nigdy unieważnione, bowiem mówi je
sam Jezus. I choćby sprzeniewierzyli się Bogu niektórzy z nas, podstępnie występując
przeciwko Niemu, snując laickie teorie o skończoności ludzkiego życia tu na ziemi,
przekreślając życie wieczne, to pewna jest paruzja- ponowne przyjście Jezusa. Tak jak
pewnym będzie sąd Boży nad nami wszystkimi. Trzeba mieć na uwadze, że Pan Bóg jest
Panem tego świata, a my słudzy nieużyteczni, słuchając Jego przykazań i ufając Mu
bezgranicznie, już tu na ziemi możemy zabiegać o nasze zbawienie. Zlaicyzowany świat,
Europa wolnomyślicielska wystawia nas na różnorodne próby. Kusi mamoną,
dogadzaniem sobie, życiem chwilą, bez refleksji nad śmiercią… „Nie pytaj, po co żyłeś
i po co odniosłeś zwycięstwo, i po co poniosłeś klęski. Nie buduj z pytań domu, w którym
pragniesz zamieszkać. Nie buduj z pytań mostu, po którym jutro przejdziesz na drugi
brzeg życia. Nie buduj z pytań wieczności. Bóg nie jest pytaniem, mój synu” (Roman
Brandstaetter, Przypadki mojego życia).
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy myślę o końcu świata? Czy zastanawiam się, jak będzie on
przebiegał? I czy jestem gotowy na przyjście Pana? Czy staram się odczytywać znaki
czasu?
Do wykonania: Zrewiduję swoją perspektywę, zarówno jeśli chodzi o teraźniejszość, jak
i o wieczność.
WARTO WIEDZIEĆ
ODPUSTY – na mocy Dekretu Penitencjarii Apostolskiej w Rzymie z dnia 22 października
2020 r. odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad!
Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną w dniu Wszystkich Świętych i w Dzień
Zaduszny i w każdym dniu tego miesiąca mogą dostąpić łaski odpustu zupełnego. Może on

być ofiarowany za zmarłych. Odpust można zyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie
nawiedzenia świątyni należy odmówić "Ojcze nasz" i "Wierzę" oraz wypełnić inne warunki, jak
spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa według intencjach Ojca Świętego. Wierni,
którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują
odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

15.11 (poniedziałek) Wspomnienie św. Alberta Wielkiego
Był biskupem i doktorem Kościoła. Albert urodził się w Lauingen w Germanii około roku
1200. Studiował w Padwie i Paryżu. W Zakonie Dominikańskim, do którego wstąpił, był
znakomitym nauczycielem filozofii i teologii. Został biskupem Ratyzbony i na tym
stanowisku wiele zdziałał jako krzewiciel zgody i pokoju. Był autorem wielu uczonych
dzieł z dziedziny teologii i wiedzy naturalnej. Zmarł w Kolonii 15 listopada 1280 roku.
16.11 (wtorek) Wspomnienie św. Małgorzaty Szkockiej, królowej
Małgorzata urodziła się na Węgrzech około roku 1046, gdzie jej ojciec przebywał wtedy
na wygnaniu. Została wydana za mąż za Malcolma III, króla Szkocji, i z tego małżeństwa
miała ośmioro dzieci. Była przykładem wzorowej matki i królowej. Zmarła w Edynburgu
16 listopada 1093 roku.
17.11 (środa) Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
Elżbieta urodziła się w roku 1207. Jej ojcem był Andrzej II, król Węgier. W młodym wieku
została wydana za mąż za Ludwika, landgrafa Turyngii i z tego małżeństwa miała troje dzieci.
Prowadziła bardzo głębokie życie duchowe; po śmierci męża żyła w dobrowolnym ubóstwie
i oddawała się pielęgnowaniu ubogich. Była jedną z pierwszych tercjarek franciszkańskich.
Zmarła w Marburgu 17 listopada 1231 roku. Jest patronką Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich. Nazywana jest także "patronką miłosierdzia chrześcijańskiego".
18.11 (czwartek) Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
Bł. 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 Bożej. Na początku pierwszej wojny światowej, dnia 18 listopada 1914 roku z ręki
żołnierza armii rosyjskiej poniosła śmierć męczeńską broniąc cnoty czystości.
19.11 (piątek) Wspomnienie bł. Salomei
Salomea, córka Leszka Białego (c.1184-1227), a siostra Bolesława Wstydliwego (12261279), urodzona około roku 1212, poślubiła księcia węgierskiego Kolomana Halickiego
(1208-1241) i żyła z nim w dziewiczym małżeństwie. Po śmierci męża wróciła do Polski
i w roku 1245 wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście, który potem przeniesiono
do Skały pod Krakowem. Klasztor ten hojnie uposażyła. Zmarła 17 listopada 1268 roku.
Relikwie spoczywają w Bazylice OO. Franciszkanów w Krakowie.
20.11 (sobota) Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
Rafał (Józef Kalinowski) urodził się w Wilnie w roku 1835. Otrzymał staranne wychowanie
i wykształcenie i został inżynierem 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 życie swojego zakonu
w Polsce. Zmarł w Wadowicach dnia 15 listopada 1907 roku. W roku 1983 papież Jan
Paweł II zaliczył go w poczet błogosławionych, a w roku 1991 do świętych.

