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Wprowadzenie
Dni powszednie ostatniego tygodnia roku liturgicznego, w tym roku przypadają pomiędzy 22 a 27
listopada, w naszej archidiecezji zostały zarezerwowane na odświeżenie podstawowego doświadczenia
chrześcijańskich wspólnot, jakim jest słuchanie słowa Bożego i wynikającą z tego zachętę do realizowania
go w życiu. Wydarzeniu nadano nazwę Tygodnia Słowa Bożego. Niezbędnym tego warunkiem jest godna
Jego proklamacja w trakcie liturgii; obejmuje to właściwe przygotowanie lektorów, do którego grona są
włączeni świeccy: kobiety i mężczyźni, a także zaangażowanie celebransa, któremu Kościół powierzył
posługę głoszenia Słowa, zwłaszcza homilii. Pomocą w realizacji tych zadań są przekazywane materiały na
najbliższy Tydzień Słowa Bożego.
W ich opracowaniu odwołano się do istniejących wzorów, które znalazły akceptację u duszpasterzy i
są powszechnie wykorzystywane w naszych wspólnotach np. materiały z Hlondianum. Dlatego w skład
materiałów na poszczególne dni wchodzą przygotowane specjalnie na ten czas:





wprowadzenia do mszy świętej,
komentarze do czytań,
materiał homiletyczny
i modlitwa wiernych.

O ile wprowadzenie do mszy i inspiracje do homilii zostały zredagowane z myślą o celebransie, o
tyle wprowadzenie do czytań może być odczytane przez przygotowaną do tego osobę (komentatora) lub stać
się pomocą do przygotowania własnych komentarzy do czytań przez duszpasterzy lub grupę duszpasterską
np. lektorów.
Tegoroczny temat: Sąd ostateczny to nie koniec świata … nawiązuje do charakterystyk ostatniego
tygodnia roku liturgicznego. Temat sądu pojawia się już w czytaniach przeznaczonych na Uroczystość
Chrystusa Króla Wszechświata; Jezus wobec Piłat mówi o sobie jako świadku: Ja się na to narodziłem i na
to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie (J 18,37) i towarzyszy naszym wspólnotom do
połowy okresu Adwentu. Stanowi pomost pomiędzy zakończeniem i początkiem roku liturgicznego. obecny
jest w tym szczególnym tygodniu w wybranych czytaniach, a zwłaszcza w Ewangelii.
Pierwszą jego odsłoną jest osąd Jezusa nad gestem ubogiej wdowy i innych: Naprawdę mówię wam:
Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Oni bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało, a
ona ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie (Łk 21,3-4, Ewangelia z poniedziałku 34.
tygodnia). Ostatnią zaś – zachęta skierowana do uczniów: Przyjdzie on [dzień Pański] bowiem
nieoczekiwanie na mieszkańców całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście zdołali
uniknąć tego wszystkiego, co ma się zdarzyć, i mogli stanąć przed Synem Człowieczym (Łk 21,35-36,
Ewangelia z soboty 34. tygodnia). Także lektura fragmentów Księgi Daniela wskazuje na tę tematykę:
Patrzałem i róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi, i zwyciężał ich, aż przybył Przedwieczny i sąd zasiadł, a
władzę dano świętym Najwyższego, i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo (Dn 7,21-22, pierwsze
czytanie z soboty 34. tygodnia).
Sąd Boży jest przedmiotem wiary Ludu Bożego tak w Starym, jak i Nowym Testamencie. Jego
niezrozumienie prowadzi do przyjęcia szkodliwej koncepcji Boga nieobecnego, który nie chce mieć nic do
czynienia ze obecnym światem i oczekuje jakiegoś odległego momentu w tej historii, aby poprzez osąd
wszystkich i wszystkiego przypieczętować swoją hegemonię. Sąd Boży, nadto, jest utożsamiany z jakąś
kosmiczną katastrofą, która zakończy istnienie tego świata; znikną wówczas jego historyczne
doświadczenia, których świadkiem jest Pismo Święte. A przecież to właśnie ono dostarcza wielu
konkretnych przykładów, jak Bożemu osądowi podlegają poszczególni ludzie, wszystkie narody na każdym
etapie dziejów tego świata. Jedną z wielu konsekwencji tego niepełnego, a nawet błędnego, pojmowania
Bożego sądu, jest taki sposób przeżycia okresu Adwentu, w który nie pokrywa się z intencją Kościoła, który

pragnie, aby w tym czasie wierni odnawiali gorące pragnienie Jego [Jezusa Chrystusa] drugiego Przyjścia
(KKK 524).
Sąd Boży i związana z nim manifestacja Bożej sprawiedliwości i gniewu świadczą o Jego
całkowitym zaangażowaniu w świat, który zostaje uratowany w równym stopniu i przez gniew, i miłość.
Podkreśla to przemieniający charakter Bożego działania w świecie. Sąd Bożego jest definitywnym aktem
interwencji Boga w historię tego świata.
Takie pojmowanie Bożego sądu towarzyszy codziennie sprawowanej w naszych wspólnotach i
przeżywanej przez wiernych Eucharystii. W zakończeniu jedenastego punktu posynodalnej Adhortacji
Benedykta XVI Sacramentum Caritatis czytamy: Substancjalne przekształcenie chleba i wina w Jego Ciało
i Jego Krew wnosi do wnętrza stworzenia fundament radykalnej przemiany, coś w rodzaju „nuklearnego
rozszczepienia”, by użyć znanego dziś obrazu, wnikającego w najskrytszy poziom bytu, przemiany mającej
za cel wywołanie procesu przekształcenia rzeczywistości, którego kresem ostatecznym będzie przemienienie
całego świata, aż do stanu, w którym Bóg stanie się wszystkim we wszystkich (por. 1 Kor 15,28).
W przeżywaniu ostatnich dni kończącego się roku liturgicznego nie można pominąć nakładających
się na siebie wydarzeń przewidzianych w poprzednim programie duszpasterskim zatytułowanym
Zgromadzeni na świętej wieczerzy, a także roku świętego Józefa czy roku Jakubowego.
ks. C. Korzec

PONIEDZIAŁEK; 22 listopada
Dn 1, 1-6. 8-20; Dn 3, 52nn; Łk 21, 1-4

KOMENTARZ DO CZYTAŃ:
Fragmenty Pisma Świętego, które za chwilę usłyszymy, ukazują nam konkretne osoby, które są wiernymi
sługami Boga. W pierwszym czytaniu usłyszymy o Danielu i jego towarzyszach, którzy w czasie niewoli
babilońskiej pozostają wierni przykazaniom Boga. W Ewangelii usłyszymy o niezwykłym czynie ubogiej
wdowy. Słuchając słowa Bożego konfrontujmy z nim nasze życie.
ks. M. Mikołajczak

MODLITWA WIERNYCH
Za wstawiennictwem św. Cecylii, prośmy Wszechmogącego Boga w naszych intencjach:
1. Obdarz duchem mądrości pasterzy Kościoła, aby rozpoczęty synod pozwolił zauważyć wszystkie te
przestrzenie życia naszej wspólnoty, w których potrzeba odnowy i powrotu do pierwotnej
gorliwości. Ciebie prosimy…
2. Udziel pokoju krajom Bliskiego Wschodu, w których toczą się wojny i wszelkie konflikty zbrojne,
aby doświadczając pomocy od organizacji międzynarodowych nie tracili nadziei na lepsze jutro.
Ciebie prosimy…
3. Pociesz strapionych i przytłoczonych chorobą oraz wszelkim niedostatkiem, oby znaleźli się ludzie,
którzy wyciągną do nich pomocną dłoń. Ciebie prosimy…
4. Wprowadź do radości wiecznej naszych zmarłych (szczególnie polecanych w tej Eucharystii N.N.),
aby cieszyli się przebywaniem w społeczności zbawionych.
5. Naucz nas wolności od spraw doczesnych oraz nieustannie składać swoje życie, jako ofiarę miłą
Tobie. Ciebie prosimy…
Boże, który roztaczasz swoją opiekę nad wszystkimi, uciekającymi się do Ciebie, prosimy, udziel nam
za przyczyną św. Cecylii zbawiennej łaski, abyśmy trwając na modlitewnym czuwaniu przyjmowali
Twoje duchowe dary. Przez Chrystusa, Pana naszego.
ks. M. Pakuła

WTOREK, 23 listopada
Dn 2, 31-45; Dn 3, 57nn; Łk 21, 5-11

KOMENTARZ DO CZYTAŃ:
Pierwsze czytanie przekazuje dość plastyczną wizję króla Nabuchodonozora, w której postać posągu
(stopniowo o coraz mniej wartościowym materiale) symbolizuje upadek ziemskich imperiów, które
ostatecznie ustąpią miejsca samemu Bogu. Ma to nam przypomnieć, że wszelkie formy ludzkiej władzy i
panowania, są ściśle przez Niego określone, ponieważ ostatecznie wszystko i tak, znajdzie się pod Jego
wieczną władzą. Tymczasowość i fiasko ludzkiej mądrości, która często czuje się bardzo potężna i
niezależna nawet od samego Boga, symbolizuje obraz nagłego upadku potężnej statuy. Wiatr rozwiał
skruszony w pył cenny materiał i z posągu nie zostało ani śladu. Dlatego też psalm przypomina nam, że
chwaląc Najwyższego Pana, mamy świadomość, że to On jest Panem wszelkiego stworzenia. Podobnie
Ewangelia przekazuje prawdę o tymczasowości dzieł wykonywanych ludzkimi staraniami. Zapowiedź
zburzenia świątyni jerozolimskiej napawa lękiem słuchających, lecz zapewnienie Jezusa pozwala żywić
nadzieję, że w Jego ręku, jesteśmy w stanie przetrwać największe ziemskie burze.

MODLITWA WIERNYCH
Pamiętając, że wszystko zależy od łaskawości Bożej, prośmy naszego Ojca w niebie w potrzebach
naszych i całego Kościoła:
1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, naszego biskupa Andrzeja, aby prowadzili lud sobie
powierzony do bram Królestwa Bożego. Ciebie prosimy…
2. Módlmy się za naszą ziemską Ojczyznę, aby rządzący nią mieli na względzie zawsze dobro swoich
obywateli i kierowali się wyłącznie miłością bratnią. Ciebie prosimy…
3. Módlmy się za młodzież i dzieci, aby łaska sakramentu chrztu i bierzmowania pobudzała ich do
pogłębiania swojej relacji z Chrystusem. Ciebie prosimy…
4. Módlmy się za osoby przeżywające wewnętrzne kryzysy i załamania, aby dotknięte miłością
Chrystusa, mogły odnaleźć sens i radość swojego życia. Ciebie prosimy…
5. Módlmy się za naszych zmarłych (za śp. N.N.), aby zostali zaproszeni na ucztę zbawionych w
niebie. Ciebie prosimy…
6. Módlmy się za nas obecnych na modlitwie, abyśmy wobec wielu trudności, które stawia przed nami
współczesny świat, odważnie kroczyli za Jezusem. Ciebie prosimy…
Panie prosimy Cię, udzielaj nam Twojego pokoju, który pozwala nam na wierne trwanie przy Tobie
mimo wielu naszych słabości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
ks. M. Pakuła

ŚRODA 24 listopada
Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Dn 3, 62nn; Łk 21, 12-19

KOMENTARZ DO CZYTAŃ:
Podczas każdej liturgii, Bóg przychodzi do nas w swoim Słowie, które jest wciąż żywe, „skuteczne i
ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (zob. Hbr 4,12) każdego
człowieka.
Czytania dzisiejszej Liturgii Słowa przypomną nam wartość i znaczenie Bożego Słowa i świadectwa
wiary w naszym życiu. Wsłuchajmy się w święte teksty Pisma Świętego, ponieważ wiara rodzi się ze
słuchania.
ks. A. Posadzy

MODLITWA WIERNYCH
Oddając Bogu swoje życiowe plany, tak jak uczynili to Święci Męczennicy wietnamscy, wołajmy do
Niego:
1. O nieustanne umacnianie w Ludzie Bożym ducha pobożności przez Pasterzy Kościoła. Ciebie
prosimy…
2. O zachowywanie podstawowych praw człowieka przez rządy sprawujące władzę w świecie. Ciebie
prosimy…
3. O znalezienie godnej i uczciwej pracy dla bezrobotnych. Ciebie prosimy…
4. O łaskę uwolnienie świata od pandemii koronawirusa. Ciebie prosimy…
5. O życie wieczne dla naszych zmarłych (szczególnie dla N.N.). Ciebie prosimy…
6. O odwagę w dawaniu świadectwa przynależności do Chrystusa. Ciebie prosimy…
Boże, nasz Ojcze, ufając Twojej ojcowskiej opiece, prosimy, o łaskę mężnego trwania przy Tobie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
ks. M. Pakuła

Czwartek, 25 listopada
Dn 6, 12-28; Dn 3, 68 nn; Łk 21, 20-28

KOMENTARZ DO CZYTAŃ:
Bóg pragnie mówić do naszego serca. To dokonuje się w Liturgii Słowa, której za chwilę wysłuchamy.
Pragnie mówić do naszego serca, nie tylko w chwilach pomyślnych i radosnych, ale także wtedy kiedy
jest ciężko i nic nie wychodzi. Daniel z dzisiejszego pierwszego czytania znalazł się właśnie w
sytuacji bez wyjścia, mimo to zaufał Bogu i w niełatwym położeniu dał się Jemu poprowadzić. Daniel już
wtedy zachował postawę do której później zachęcał swoich uczniów Jezus: (…) nabierzcie ducha i
podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie (Łk 21, 28bc). Słuchajmy tego Słowa z uwagą.
ks. M. Wagner

MODLITWA WIERNYCH
Bogu, który jest Panem czasu i wieczności, przedstawiajmy naszą ufną modlitwę:
1. Prośmy za Kościół Święty, aby nieustannie był znakiem Bożej Miłości w świecie. Ciebie prosimy…
2. Prośmy za tymi, którzy uporczywie trwają w grzechach, aby dostąpili łaski otwarcia serc i
powierzyli swe słabości Miłosierdziu Boga. Ciebie prosimy…
3. Prośmy za młodzież i studentów, aby czas spędzony na zgłębianiu wiedzy owocował we wzajemnej
pomocy bratniej. Ciebie prosimy…
4. Prośmy za zmarłych, aby otrzymali wieczną nagrodę w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy…
5. Prośmy za nas tu obecnych, aby czas spędzony na modlitwie przyniósł błogosławione owoce w
naszym życiu. Ciebie prosimy…
Dobry i Miłosierny Boże, udzielaj nam wszystkiego o co pokornie prosimy, o ile zgodne są nasze myśli
z Twoją świętą wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
ks. M. Pakuła

PIĄTEK, 26 listopada
Dn 7, 2-14; Dn 3,75nn; Łk 21, 29-33

KOMENTARZ DO CZYTAŃ:
Wobec naszego zgromadzenia za chwilę zostaną odczytane dwie lekcje. Pierwsza została zaczerpnięta z
Księgi proroka Daniela. W wizji proroka pojawiają się elementy mitologiczne:. cztery wichry, wielkie
morze, dziwnie wyglądające bestie. Te potęgi nie mają jednak znaczenia przed Bogiem, który sam decyduje,
komu przekazć panowanie. Drugą lekcją jest krótki fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Autor
natchniony poprzez przykład figowca zwraca uwagę na umiejętność odczytywania znaków. Słuchajmy
słowa Bożego z uwagą.
ks. Ł. Paluch

MODLITWA WIERNYCH
Bogu, naszemu Stwórcy, polecajmy życie swoje i całego Kościoła:
1. Módlmy się o dobre i błogosławione owoce trwającego synodu powszechnego, aby stał się
twórczym impulsem do duchowej odnowy wierzących. Ciebie prosimy…
2. Módlmy się o ducha mądrości i męstwa dla rządzących naszą Ojczyzną. Ciebie prosimy…
3. Módlmy się o zachowanie środowiska naturalnego od degradacji spowodowanej przez człowieka,
aby wzrastała w nas świadomość odpowiedzialności za naszą planetę. Ciebie prosimy…
4. Módlmy się za przeżywających różnorakie kryzysy, aby w pełnym zaufaniu oddawali swoje życie
Bogu. Ciebie prosimy…
5. Módlmy się za tych, którzy poprzedzili nas w ziemskiej pielgrzymce do wieczności, aby osiągnęli
pełnię zbawienia w chwale niebieskiej. Ciebie prosimy…
6. Módlmy się za nas i za mieszkańców naszego miasta (miejscowości), abyśmy świadomie przeżywali
swoje życie stawiając wszystko na Wszechmogącego Boga. Ciebie prosimy…
Wszechmogący wieczny Boże, do Ciebie należy nasze życie, z którego przyjdzie nam zdać rachunek
oraz umacniaj nieustannie naszą słabą wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
ks. M. Pakuła

SOBOTA, 27 listopada
Dn 7, 15-27; Dn 3, 82nn; Łk 21, 34-36

KOMENTARZ DO CZYTAŃ:
W pierwszym czytaniu kontynuujemy lekturę siódmego rozdziału Księgi Daniela zawierającą interpretację
wizji czterech bestii. Są to potęgi polityczne starożytności: Babilon, Media, Persja i Macedonia Aleksandra
Wielkiego. Dzisiejszy fragment skupia się na opisie czwartej bestii, która w sposób symboliczny
przedstawia powstanie imperium ostatniego z wymienionych. w wyniku jego późniejszego podziału
powstało królestwo Seleucydów w Syrii, na które autor natchniony kieruje naszą uwagę. Symbolicznie
przedstawia Antiocha IV Epifanesa w wizji rogu i zapowiada jego reformę religijną, polegającą na
wprowadzeniu jednej religii zastępującej dotychczasowe. Działalność Antiocha jest dla Izraela
równoznaczna z zerwaniem przymierza z Bogiem i śmiercią kulturową, dlatego prowadzi do sprzeciwu i
buntu. To z kolei przyczyniło się do prześladowań, których celem było zniszczenie oponentów. Plany te
zostaną udaremnione przez samego Boga, który wkraczając na scenę dziejów przybędzie na sąd, aby
zniszczyć wrogów Izraela i ustanawiając swoje wieczne królestwo.
Temat Sądu zostanie podjęty przez Jezusa, który napomina swoich uczniów, aby nie dali się uwieść
doczesności, ale zachowali umysł i serce gotowe na spotkanie z uwielbionym Chrystusem podczas Jego
powtórnego przyjścia.
ks. T. Stroynowski

MODLITWA WIERNYCH
Przez Chrystusa, który zachęca nas do czujności, wołajmy do Boga prosząc:
1. Za Kościół i jego pasterzy, aby zmierzali w swojej ziemskiej pielgrzymce do bram Królestwa
Niebieskiego. Ciebie prosimy…
2. Za tych przywódców państw i narodów, którzy nie szanują podstawowych praw swoich obywateli,
aby zauważali wszystkie naglące potrzeby i próbowali im zaradzać. Ciebie prosimy…
3. Za wszystkich, którym obiecaliśmy naszą modlitwę, aby Pan wejrzał na ich potrzeby i im
błogosławił. Ciebie prosimy…
4. Za zmarłych, o łaskę przebywania w społeczności zbawionych. Ciebie prosimy…
5. Za nas samych, aby nasze serca nie były ociężałe od spraw doczesnych, ale otwierały się na dobra
wieczne. Ciebie prosimy…
Panie, udziel nam zbawiennej łaski, abyś zastał nas przygotowanych, gdy przyjdziesz w chwale. Który
żyjesz i królujesz na wieki wieków.
ks. M. Pakuła

