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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 przenaczoncyh 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 LITURGII:
Ostatni tydzień roku liturgicznego przygotowuje nas na spotkanie z Jezusem, który przyjdzie u końcu
czasów. Już dziś spotkamy się z Nim, naszym Panem, który jest obecny w zgromadzonej tu społeczności,
osobie kapłana, Słowie, które będziemy słuchać i sakramencie Jego Ciała i Krwi. Okażmy się gorliwi w tym
czasie, składając wraz z Nim ofiarę naszego życia na wzór ewangelicznej wdowy.
Stańmy więc w prawdzie przed Bogiem i w naszej wspólnocie oraz prośmy o miłosierdzie dla nas.

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.

MATERIAŁ HOMILETYCZNY:
Daniel wraz z przyjaciółmi znajduje się na wygnaniu, w obcym i dalekim kraju. Bóg jest im wciąż wierny
sprawiając, że Jego wiernym sługom dobrze się powodzi. Jesteśmy świadkami pociechy, którą Bóg kieruje
do Żydów. Choć Imperium Babilońskim zastąpiło, Asyryjskie i król babiloński Nabuchodnozor ostatecznie
zniszczył Jerozolimę i znajdującą się w niej świątynię, to jednak Pan Bóg nie opuścił swych wyznawców.
On jest! Daje się zauważyć Danielowi i jego towarzyszom. To także i nam niesie przesłanie nadzieję. Choć
czytamy dzisiaj, że to Nabuchodonozor kazał zabrać naczynia świątynne, to prawda jest głębsza – to Bóg
pozwolił na to. Jest wiele sytuacji w naszym życiu, które są po prostu dopustem Bożym. Człowiek ma wolną
wolę, i Bóg jej nie odbiera, ani jej nie ogranicza …
Daniel wraz z towarzyszami odmawiają jedzenia potraw królewskich. W zamian proszą o jarzyny.
Tu znowu kryje się głębia. Nie chcą zaakceptować poczynań króla babilońskiego. W ten sposób Daniel z
towarzyszami pokazują, że nie są w komitywie z władzą, a są nadal posłuszni i ufni Bogu samemu.
Ich relacja do Boga znalazła wydźwięk w pieśni pochwalnej, którą wyśpiewują na cześć Boga. . To
pieśń, którą słyszeliśmy jako dzisiejszy psalm po pierwszym czytaniu jest hymnem pochwalnym. Pieśń,
zwana tradycyjnie «pieśnią trzech młodzieńców», jest jak promień światła przenikający mroki czasu
prześladowań i ucisku, powtarzających się często w dziejach Izraela, a także w dziejach chrześcijaństwa (aż
po dzisiejsze czasy). Wiemy jednak, że prześladowca to nie zawsze gwałtowny i okrutny ciemięzca, lecz
również ten, kto często z upodobaniem dręczy człowieka sprawiedliwego drwiną i ironią, pytając go z
sarkazmem: «Gdzie jest twój Bóg?» .
Trzej młodzieńcy włączają wszystkie stworzenia w błogosławieństwo, które kierują do
Wszechmocnego Pana z tygla swej próby. Przypomina ono wielobarwny arras: rozbłyskują w nim gwiazdy,
przemijają pory roku, poruszają się zwierzęta, zaglądają aniołowie, a przede wszystkim śpiewają «słudzy
Pańscy», «święci» oraz ludzie «pokornego serca».
Po uwielbieniu Boga tymi słowami „Pieśni trzech młodzieńców”, wysłuchaliśmy historii
ewangelicznej o ubogiej wdowie. Ona wrzuciła więcej … Kobieta uboga, niemająca męża, niemająca
pewnie i zdrowia i poszanowania wśród społeczeństwa, a jednak to sam Jezus ją zauważa – ją oraz jej gest.
Jezus nad jej gestem i gestem innych wypowiada osąd. Taki jest Pan Jezus. Widzi człowieka i to co
człowiek robi. Ta ewangeliczna kobieta była uboga w innym sensie także. „U Boga” samego została
zauważona. Tak jak ona z racji na obecność przy Jesusie – Synu Bożym, tak i my, z racji na przyjęty
chrzest, jesteśmy u Boga. Od zarania chrześcijańskiej egzegezy uboga wdowa ofiarująca dwa pieniążki do
świątynnego skarbca widziana jest jako model wiary, hojności w dawaniu i właściwej pobożności.

Ostatni tydzień roku liturgicznego ukazuje nam Boga jako Tego, który osądza. Jednak osądzając, nie
przestaje kochać, i to jest klucz do interpretacji Bożego sądu. Nie bójmy się Jego sądów, ale unikajmy
naszego codziennego krytykanctwa. Postępujmy więc tak, jak bohaterowie dzisiejszej liturgii słowa: Daniel
z towarzyszami i uboga wdowa – kierujmy się wiernością Bogu.
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 LITURGII:
Bóg obiecuje obdarzyć swoim pokojem tych, którzy zwracają się ku Niemu swym sercem, (por. Ps 85, 9)
dlatego przychodzimy na Eucharystię chcąc otwierać swoje wnętrze, swoje serca, aby zaczerpnąć ze źródła
prawdziwej miłości i pokoju. W świecie pełnym niezrozumienia i podziałów, stajemy jako uczniowie Pana,
aby dać świadectwo jedności. Szczególnie u schyłku obecnego roku liturgicznego, który skłania nas do
refleksji nad swoją własną kondycją duchową, prośmy naszego Zbawiciela, aby pobudził w nas chęć
wyciągnięcia ręki do zgody i dążenia do pojednania oraz jedności z naszymi bliźnimi ilekroć wobec nich
zawinimy.
A tymczasem rozpoczynając nasze dzisiejsze Święte Zgromadzenie, prośmy Pana o przebaczenie i
miłosierdzie dla nas…

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.

MATERIAŁ HOMILETYCZNY:
Chrystus wykorzystując zachwyt swoich uczniów nad okazałością jerozolimskiej świątyni, chce zwrócić ich
uwagę na fakt, że wreszcie przyjdzie taki dzień, kiedy wszystko co ziemskie przeminie. Można by
powiedzieć, że Jezus nie ma skrupułów i jest mało delikatny. To tak, jakbyśmy wybrali się na wakacje i
podziwiali piękną architekturę budynków, malownicze krajobrazy, a raptem mielibyśmy usłyszeć, że: to i
tak będzie zniszczone. Zapowiedź Jezusa rzeczywiście się wypełniła, ponieważ kilkadziesiąt lat później
Rzymianie zburzyli tę świątynię i do dziś jej nie odbudowano.
Ewangelia dzisiejsza odczytywana w kontekście kończącego się roku kościelnego, gdzie liturgia
zaprasza nas do wejścia w perspektywę ostateczności bytu ludzkiego, przemijalności tego świata, końca
czasów, może nasuwać takie same pytania, jakie zadawali Chrystusowi uczniowie: Kiedy to nastąpi? I jaki
będzie znak, gdy się to dziać zacznie? (Łk 21, 7) Jak wypatrywać tego „końca czasów”? Wielu już było
takich w historii świata, którzy twierdzili, że Sąd Boży zbliża się nieubłaganie. Podawano nawet konkretne
daty. Jednak jak widać, nadal żyjemy… Również i dzisiaj zauważa się tendencję do przepowiadania końca
czasów. Ilość wojen, konfliktów na tle rasowym, etnicznym, czy co raz częstsze kataklizmy i klęski
żywiołowe współczesnego świata, dodatkowo działają na ludzką wyobraźnię stając się symptomem
rychłego zakończenia ziemskiej cywilizacji. Często takie, czy podobne teorie, budowane są na lęku, strachu,
na przedstawianiu wszystkiego w czarnych barwach. Jednak musimy pamiętać, że to, co Boże nigdy nie
wzbudza lęku, czy strachu, który ma sparaliżować, powodować w człowieku jakiś stan beznadziejności.
Jezus przestrzega przed takimi ludźmi, którzy pod Jego imieniem będą mówić: To Ja jestem oraz: Nadszedł
czas! Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To musi się stać
(por. Łk 21, 8-9).

Potrzeba nam uwierzyć, że nawet to, co nieraz trudne i bolesne jest również elementem Bożego
planu. I to od poziomu naszego zaufania Panu, zależy nasz wewnętrzny pokój. A nie zaczerpniemy go
skądinąd jak tylko od Chrystusa. To jest taki rodzaj pokoju, który nie gwarantuje nam braku cierpienia i
trudności, ale taki pokój, który w obliczu tego co musi się stać pozwoli nam w wolności i bez lęku przetrwać
trudne chwile. Chrystus, który jest Księciem Pokoju (por. Iz 9,6) i posiada ten pokój w całej pełni, sam
poniósł wielkie cierpienia dla naszego zbawienia. W czasie każdej Eucharystii przekazujemy sobie
nawzajem pokój Chrystusowy. Słyszymy słowa: Przekażcie sobie znak pokoju! Tu nie chodzi o sam znak
(gest skinienia głową, podania ręki, uśmiech), lecz o przekazanie sobie pokoju. Przekażcie sobie pokój –
czyli tę moc i siłę, jaką udziela Pan w obliczu lęku, strachu i trwogi, tego co się ma wydarzyć a co jest
niejednokrotnie wielkim cierpieniem. Dlatego pośród tego wszystkiego, co często napawa nas lękiem
niewiadomej staje dziś Chrystus i mówi: Nie trwóżcie się! Nie bójcie się! Chociaż to, co ziemskie przemija,
to jednak to, co Boże trwa na wieki! I to, co nieprzemijające, wieczne, ma stać się Waszym udziałem! Bądź
wierny aż do śmierci, a dam Ci wieniec życia (Ap 2, 10c)! Prośmy Pana o taką łaskę wierności, która może
doprowadzić nas do wiecznych radości z Nim.

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 LITURGII:
Msza Święta, sprawowana we wspólnocie Kościoła, jest wspaniałą szkołą życia religijnego. W tej szkole
sam Chrystus jest Nauczycielem, który dzięki swej miłości ofiaruje się nam każdego dnia. Pan zastawia dla
nas stół Słowa i Eucharystii, abyśmy mogli zaczerpnąć ze zdrojów zbawienia i doznać wzmocnienia siły
wewnętrznego człowieka. Bóg sam zaprasza, abyśmy doświadczyli, że On nas pierwszy umiłował i w
Eucharystii uobecnia w sposób bezkrwawy Mękę i Zmartwychwstanie swojego Syna, który staje się Ofiarą
przebłagalną za nasze grzechy. Zgromadzeni prośmy o to, byśmy zrozumieli i doznali, jak wielka jest Boża
miłość ku nam i jak bardzo jest to zobowiązujące dla każdego z nas. Przeprośmy na początku tej Mszy
świętej Boga za to, że tak często brakuje w naszych słowach i czynach miłości.

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.

MATERIAŁ HOMILETYCZNY:
Przed ostatnią niedzielą roku liturgicznego i uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Kościół
proklamuje naukę Zbawiciela o czasach ostatecznych: końcu świata, powtórnym przyjściu Mesjasza i
tęsknocie wierzących za światem wiecznym i nieprzemijającym. Usłyszany dzisiaj fragment Ewangelii
stanowi część mowy eschatologicznej Jezusa, zapowiadającej zburzenie świątyni jerozolimskiej, początek
prześladowań uczniów, zapowiedź nadejścia Syna Człowieczego a także wezwanie do czuwania i modlitwy.
Chrystus w swojej dzisiejszej nauce nie ma zamiaru nikogo straszyć ani tym bardziej zniechęcać do
życia na tym świecie. Wypowiedź Jezusa jest swoistym testamentem duchowym, mową pożegnalną, w
której poucza swoich uczniów, jaką postawę powinni przyjąć po Jego odejściu w obliczu trudnych prób,
których będą doświadczali.
Nauczyciel mówi, że nawet wobec tych straszliwych chwil chrześcijanie nie mogą zdezerterować ani
też zrezygnować z daru wiary. Zapowiada srogie prześladowania, rozprawy sądowe i wyroki więzienia ze
względu na Jego imię, mówi o wojnach, katastrofach, zamieszkach i okropnych zjawiskach naturalnych
przekonując, że one nieuchronnie nadejdą. Uczniowie ze wszystkich stron są otoczeni wrogością i
nienawiścią. Prześladowania wywoływane będą nie tylko przez pojedyncze osoby, lecz także przez oficjalne
władze żydowskie i pogańskie: przewodniczących synagog, królów lub ich namiestników (por. F.
Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 12-24, NKB III/2, Częstochowa 2012, s. 397).
Chrystus jednakże przekonuje, że te wszystkie cierpienia powinni znieść dla Jego imienia i zachęca, by
próby te znosili z pokorą, kontynuując swoją misyjną pracę. Bóg będzie przy nich i będzie ich wspierał (zob.
1 Sm 12,22; Dn 3,34). Uczniowie doświadczą tej pomocy w niezwykły sposób zaraz po wylaniu Ducha
Świętego, przez którego Chrystus da swoim uczniom mądrość i zdolność obrony. Obowiązkiem wierzących
jest zatem zapewnienie bezpieczeństwa nieśmiertelnej duszy dzięki cierpliwości chrześcijańskiej.
Nadchodzące czasy to sposobność do dawania świadectwa. Uczniowie będą mieli wiele okazji do
zaświadczenia, zarówno przed królami jak i wielkimi ludźmi, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, że Jego
królestwo nie jest z tego świata i że prawdziwi uczniowie nie dbają o to, by oczekiwać ziemskiej
szczęśliwości. Będą też świadczyć o tym, że nie oczekują udziału i szczęścia w tym, ale w innym życiu.

Zbawiciel zapewnia, że prześladowania nie tylko nie stłumią wiary chrześcijańskiej, ale stworzą
okazję do rozpowszechniania słowa Bożego. Prawdziwi czciciele będą mogli swoim życiem przekonująco
potwierdzić „prawdę Ewangelii” (zob. Ga 2,5). Odwaga i męstwo w wyznawanej wierze jest najlepszym
narzędziem głoszenia nauki Jezusa.
Pan Jezus obiecuje każdemu wierzącemu nadzwyczajne dary mądrości. Tak jak w przeszłości
pozwalał mówić Mojżeszowi, który był „ustami Boga” (zob. Wj 4,12.15) czy Ezechielowi, któremu
„otworzył usta, aby przemawiał w imię Jahwe” (zob. Ez 3,27), tak teraz obiecuje uczniom „usta i mądrość”,
to znaczy taką zdolność, jaką powinni posiadać w chwili, w której mają być wezwani do dawania
świadectwa: „Nie będą mogli zaprzeczyć twojej mowie ani oprzeć się twojej mądrości” (zob. Łk 21,15).
Uczniowie Jezusa uczniowie muszą być gotowi zapłacić każdą cenę za dar przyjaźni z nim, nawet
ofiarę życia domowego i wewnętrznego pokoju. Jak często w kronikach pierwszych chrześcijan pojawiają
się straszne cierpienia, które są dodawane do publicznych prześladowań! Dla Jezusa wielu musiało bardzo
często zrezygnować z miłości matki, ojca, przyjaciół.
Zapowiedź prześladowań Jezus kończy zapewnieniem, że uczniowie ocalą swe życie „przez swoją
wytrwałość” (zob. Łk 21,19). Kto przestrzega słowa Bożego i okazuje wierność wydaje dobry owoc (zob.
Łk 8,15), nabywa cnoty umacniające nadzieję (zob. Rz 5,4), uzyskuje życie wieczne (zob. Rz 2,7) oraz
końcową nagrodę od Pana (zob. Jk 5,11).
Przyjrzyjmy się teraz pierwszemu czytaniu, zaczerpniętemu z Księgi Daniela. To jeden z najbardziej
znanych fragmentów tego dzieła. Autor opisuje w niej ucztę, którą wystawił swoim dostojnikom ostatni król
babiloński, Baltazar (555-539 przed Chr.). Z badań naukowych wynika, że historia, zapisana na kartach
Księgi Daniela, powstała mniej więcej 170 roku przed Chrystusem (a zatem w okresie machabejskim). Pod
postacią Baltazara i jego dworu należy dopatrywać się niedwuznacznych aluzji do Antiocha IV Epifanesa i
okresu panowania Seleucydów i Lagidów w biblijnej Ziemi Obiecanej. Dzięki temu zabiegowi autor
przedstawia swym czytelnikom duchowy komentarz do wydarzeń jemu współczesnych.
Nić narracji przebiega następująco: podczas uczty wystawionej przez Baltazara, w której nie
zabrakło akcentów bałwochwalczych, ukazała się nagle biesiadnikom tajemnicza ręka piszącą na pałacowej
ścianie słowa: mene, mene, tekel ufarsin. Nikt ze znanych królowi mędrców nie potrafił odczytać ich
znaczenia. O wyjaśnienia więc poproszono Daniela, Hebrajczyka uprowadzonego do niewoli babilońskiej
około 606 roku przed Chr., który cieszył się sławą proroka. Daniel interpretuje inskrypcję jako zapowiedź
upadku króla Baltazara i jego dworu. Te prorocze słowa spełniły się jeszcze tej samej nocy. Pod osłoną
mroku Persowie zdobyli dumną stolicę starożytnego świata.
Uczta Baltazara to metafora mrocznej biesiady, poprzedzającej tragiczne wydarzenia. W nocy
Babilończycy hucznie świętowali ku czci Isztar i Marduka, zakrapiając obficie winem swoje domniemane
zwycięstwo. Babilon upadł, Baltazara zabito, a władza przeszła w ręce Medów i Persów. Z czasem jego
pałace popadły w ruinę, stając się siedliskiem ptactwa, szakali i wszelkiego dzikiego zwierza. Wielka stolica
świata stała się przestrogą i pośmiewiskiem dla narodów.
Jakie refleksje można wysnuć z przeczytanych świętych tekstów? Jaka nauka czy też raczej
przestroga płynie z dzisiejszych lektur? Jako chrześcijanie żyjemy pośród świata i w świecie, który nie
zawsze jest nam życzliwy, przyjazny, nastawiony pokojowo. Często, a teraz chyba coraz częściej, zmagamy
się z prześladowaniami, drwinami, wyszydzeniem naszych przekonań i naszego wyboru drogi wiary. Z
naszej strony musimy uczynić wszystko, by wiarę zachować, strzec jej depozytu i głosić, niezależnie od
okoliczności.
W perspektywie wieczności nawet największe potęgi, najpotężniejsze królestwa i najwięksi władcy
upadają przed majestatem Boga. Nie ma na tym świecie takiej siły, która sprzeciwiłaby się wszechmocy
Bożej, potędze i mocy Mesjasza Pańskiego!
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 LITURGII:
To już jeden z ostatnich dni roku liturgicznego. Przebiega on troszeczkę inaczej niż rok kalendarzowy. Za
kilka dni rozpoczniemy nowy czas, nowy okres liturgiczny w Kościele. Gromadząc się na Eucharystii trzeba
wzbudzać postawę wdzięczności za okazane nam przez Boga dobro i łaski tego czasu. Sama
Eucharystia jest przecież dziękczynieniem zanoszonym Bogu przez Jezusa w Duchu Świętym. Swoim
życiem takiej postawy uczył nas Zbawiciel. Za jakie sprawy i wydarzenia mijającego roku kościelnego
chcielibyśmy Mu podziękować?
Za to, co było złego w tym czasie, za naszą grzeszność i brak współpracy z Panem Bogiem
zechciejmy Go na początku tej Mszy Świętej przeprosić.

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.

MATERIAŁ HOMILETYCZNY:
Jakże często przychodzą do naszego życia sytuacje trudne i niezwykle wymagające. Z niektórymi radzimy
sobie świetnie, bez pomocy innych ludzi. Ale są i takie wydarzenia, kiedy załamujemy ręce i nie wiemy co
począć dalej. Sprawy które zwalają nas z nóg i trudno jest się w nich pozbierać, nie mówiąc o tym, by
natychmiast je rozwiązać. Przykładów nie trzeba wymyślać, ponieważ mamy je na wyciągnięcie ręki.
Wystarczy włączyć telewizję, uruchomić stronę w internecie czy kupić pierwszą z brzegu gazetę: tu zawalił
się dom, tam przeszła nawałnica, a jeszcze w innym miejscu ktoś został okradziony ze wszystkiego, co
posiadał. Ilu ludzi, tyle różnych historii i problemów. Dla wielu z nich to jest swego rodzaju koniec świata,
to są dla nich wydarzenia, w których zatrzęsła się ziemia.
Dzisiejsza liturgia Słowa traktuje o podobnych sprawach. Słowo Boże jest do nas, ale jest także i o
nas. Jeden z moich znajomych mówi, że nie ogląda godzinami telewizji, przełączając z kanału na kanał, ale
wolny czas lubi zagospodarować czytaniem Biblii, bo tam są tragedie jak w horrorze, tam są perypetie
miłosne jak w romansach, tam są historie na kształt opowiadań czy bajek, w których możemy się
odnajdywać. To wszystko w JEDNEJ KSIĘDZE.
Dzisiejsze Słowo Boga traktuje o proroku Danielu, który zanosi modlitwy do swojego Boga wbrew
zakazowi królewskiemu. Za taką postawę zostaje szybko ukarany zostaje wrzucony do jaskini pełnej lwów,
wprost na pożarcie. Sytuacja mogłaby wydawać się beznadziejna, ale szybko pojawia się nadzieja: Twój
Bóg, któremu tak wytrwale służysz, uratuje Cię - słyszy Daniel z ust króla. Myślę, że znamy obraz
przedstawiający tą biblijną scenę, jak to Daniel w jaskini groźnych zwierząt spaceruje z rękoma założonymi
za siebie. Spokojny, opanowany, bez obaw, ufający Bogu. Co doprowadziło Daniela do takiej
postawy? Skąd czerpał siłę w chwili niebezpieczeństwa? Ufał Bogu, że Bóg wybawi go z opresji, w jakiej
się znalazł: Mój Bóg posłał swojego anioła on zamknął paszcze lwom; nie wyrządziły mi one krzywdy,
ponieważ On uznał mnie za niewinnego; a także wobec ciebie nie uczyniłem nic złego (Dn 6, 23) - mówi
Daniel.
Wojny i kataklizmy, trudne doświadczenia od zawsze towarzyszą człowiekowi. Są nie tylko okazją
do większej ufności Panu Bogu, ale także okazją to tego, by dawać świadectwo swojej wiary, nadziei i

miłości. Chrześcijanin zachęcony jest do świadczenia o swojej wierze nie tylko w chwilach
pomyślnych, ale także wtedy, kiedy pojawiają się momenty trudne do zniesienia. Jezus doświadczał
momentów, w których był podziwiany, słuchany i przyjmowany, ale i takich, kiedy Go nie rozumiano i
czyhano na Jego życie. Chrześcijanie winni nieustannie prosić o Jego łaskę, szczególnie na czas,
którego nie rozumiemy, albo który jest dla nas trudny.
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam katastrofalne wydarzenia: miasto otoczone przez wojska,
chaos, pośpiech, ucisk, niewola, znaki na słońcu i księżycu, nawałnice, ale obok tego opisu słowa Jezusa
dające nadzieję i wsparcie: A gdy to się dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ
zbliża się wasze odkupienie (Łk 21, 28). Słowa, które wypowiada Jezus, to proroctwo odnoszące się do
upadku Jerozolimy (w roku 70 n.e.). Wydarzenie to oznaczało nadejście końca czasów jeszcze za życia
pokolenia, które słuchało słów Jezusa wypowiedzianych około roku 30 lub 33.
Beatyfikowany we wrześniu kardynał Stefan Wyszyński mawiał: Wszystko, co nas spotyka – zdrowie
czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek –
wszystko to w ręku Boga może działać ku dobremu. Kiedy znajdziemy się w sytuacjach po ludzku
niemożliwych do rozwiązania, potrzeba interweniować u Pana Boga i u Niego szukać ratunku i światła. On
uratuje wtedy, gdy pojawi się chaos, bałagan i niepowodzenia, bo jest Bogiem mocnym.
Prośmy podczas dzisiejszej Eucharystii, by Pan był z nami w każdym momencie naszego życia.
Prośmy o silną wiarę do przetrwania chwil, których po ludzku nie rozumiemy.
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 LITURGII:
Zgromadzeni na świętej wieczerzy wyrażamy chęć celebrowania ofiary Jezusa Chrystusa: jednej,
doskonałej, przewyższającej wszystkie ofiary Starego Prawa. Nasze zgromadzenie, więc nie może ani jej
powtórzyć, ani udoskonalić, ani zmienić. Eucharystia jest pamiątką doskonałej ofiary Chrystusa – świadczą
o tym słowa wypowiadane w czasie każdej Mszy świętej: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane”
i „Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (por. L. Szewczyk, XXXIII
niedziela zwykła, w: Zeszyt homiletyczny., s.166).
Na początku tej Mszy świętej wyraźmy pragnienie zjednoczenia się z Jezusem Chrystusem i przeprośmy Go
za nasze grzechy:
Panie, Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj
się nad nami.
Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami.
Panie, Synu Jednorodzony Ojca przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się
nad nami. Zmiłuj się nad nami.

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 świetego Łukasza. Autor
natchniony poprzez przykład figowca zwraca uwagę na umiejętność odczytywania znaków. Słuchajmy
słowa Bożego z uwagą.

MATERIAŁ HOMILETYCZNY:
Określenie „wizja nocna”, którego użyto we fragmencie Księgi Daniela, może kojarzyć się negatywnie.
Słownik Języka Polskiego na pierwszym miejscu podaje, że „wizja to obraz pojawiający się w czyjejś
wyobraźni pod wpływem natchnienia, szaleństwa, wysokiej gorączki lub środków odurzających”. Gdy
czytamy tę perykopę możemy odnieść wrażenie, że dzieje się coś mrocznego: cztery wichry, które
wzburzają wielkie morze, trochę tak jakby budziły chaos i nieład. Wychodzące z morza kolejne bestie mogą
wzbudzić lęk i niepewność: pierwsza ma wygląd lwa ze skrzydłami orła, druga podobna jest do
niedźwiedzia, trzecia do pantery z czterema skrzydłami i czterema głowami, a ostatnia, czwarta, jest
„okropna i przerażająca”. Czego spodziewać się po takim opisie? Ucisku, zniszczenia, śmierci?
Nie ma tego w odczytanym fragmencie. Wprowadzony chaos i strach poprzez obraz bestii pozostaje
tylko obrazem, wizją nocną. Autor natchniony wskazuje, że bestie te wychodzą z morza, aby stanąć przed
Przedwiecznym, który zajmuje swoje miejsce, miejsce na tronie. Chaos ustępuje przed Bogiem, który jest
ponad wszelką władzą, który jest ponad wszelkim stworzeniem. O władzy Boga w tym fragmencie świadczy
nie tylko ognisty tron, ale i księgi, które przed nim zostały otwarte: Sąd zasiadł i otwarto księgi. W
starożytności w takich księgach prowadzono rejestr codziennych czynności. Króla słucha o czynach bestii i
wydaje na nią wyrok skazujący bestie, ale także wyrok przekazujący panowanie, chwałę i władzę królewską
Synowi Człowieczemu.
Nawiązując do Księgi Daniela w Ewangelii sam Jezus mówi o znakach, które będą świadczyły o
przyjściu Syna Człowieczego na obłoku z mocą i chwałą. Dziś słyszymy przypowieść o drzewie figowym.
Jezus nie pozostawia uczniów ze znakami, które mogą być niezrozumiałe, ale odwołuje się do
doświadczenia swoich uczniów. Znali oni doskonale drzewo figowe, których wiele w Izraelu. Na zimę

drzewo figowe traciło więcej liści niż inne drzewa. Patrząc na nie uczniowie potrafili rozpoznać porę roku.
Patrząc na znaki i wydarzenia, które mają się wydarzyć powinni rozpoznać bliskość Królestwa Bożego.
Jest w dzisiejszej liturgii fragment biblijny, który pozornie nie pasuje do pozostałych. Jest nim psalm
responsoryjny, który zaczerpnięty został z „Pieśni trzech młodzieńców”. Śpiewali go Szadrak, Meszak i
Abed-Nego, gdy Nabuchodonozor kazał wrzucić ich do ognistego pieca. Byli w jego środku, ale ogień ich
nie dosięgnął (zob. Dn 3, 13. 46. 50). Uwielbiają Boga, wyśpiewują radosną pieśń błogosławieństwa.
Liturgia słowa zachęca nas, abyśmy skierowali wzrok na nasze zgromadzenie, które ma miejsce
pośrodku świata. Wchodząc na nie nikt z nas nie porzucił swojej codzienności i po błogosławieństwie do
niej wróca. Josef Jungmann, dwudziestowieczny teolog liturgii, wskazywał, że pierwsi chrześcijanie mimo
prześladowań dbali o swoje zgromadzenia eucharystyczne. Nadawali im wielkie znaczenie duchowe i
eklezjalne. Obecność na Eucharystii była dla nich czymś oczywistym i najważniejszym (zob. J.
Królikowski, Zgromadzenie liturgiczne – podstawy biblijne i patrystyczne, Zeszyt teologiczno-pastoralny,
s.34.). Usłyszane dziś lekcje mszalne powinny więc skłonić do refleksji nad naszą obecnością na
zgromadzeniu liturgicznym. Może i wokół chaos, a znaki, które bardziej przypominają koniec świata niż
trwanie, to jednak chrześcijanie, którzy uczestniczą w zgromadzeniu na świętej uczcie mają pewność, że
„panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”
(Dn 7,14).
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 LITURGII:
Rozpoczynając celebrację mszy św. uświadamiamy sobie, że wchodzimy w doświadczenie połączenia
dwóch rzeczywistości: świata naturalnego i nadprzyrodzonego, świata stworzeń i Stwórcy. Jeszcze
ważniejsze jest to, że doświadczamy prawdziwego zbawienia: Syn Człowieczy oddaje się w zbawczej
ofierze za grzechy świata i dla jego zbawienia. Jest to niezasłużony dar, dlatego w duchu wdzięczności i
pokory stańmy przed Bogiem. Z nadzieją prośmy Dobrego Boga, by jego łaska uczyniła nas godnymi
uczestniczenia w tych tajemnicach wiary:
Panie Jezu, który jesteś Zbawicielem posłanym przez Ojca zmiłuj się nad nami,
Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych zmiłuj się nad nami,
Panie Jezu, który siedzisz po prawicy Ojca zmiłuj się nad nami,

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 ostatenigo 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 niszczać
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.

MATERIAŁ HOMILETYCZNY:
Jednym z najbardziej dokuczliwych problemów ludzi jest niesprawiedliwe cierpienie. To, które spada na
przestępcę jest w oczach ludzi akceptowalne, a nawet pożądane: „należy mu się”. Ale dlaczego ktoś niszczy
świat człowiekowi spokojnemu? Dlaczego zniszczona została świeżo odrestaurowana elewacja? Dlaczego
grupa chuliganów znęca się nad bezbronnym przechodniem? Dlaczego demoralizuje się dzieci, zmusza do
akceptacji zachowań, które uważamy za zboczenie? Dlaczego odbiera się nam prawo do życia zgodnie z
naszymi zasadami równocześnie głośno krzycząc o potrzebie tolerancji? Innymi słowy: dlaczego nie
pozwala się nam spokojnie żyć zgodnie z zasadami naszej wiary? Tak pytali też Izraelici w czasach reformy
religijnej króla Antiocha: dlaczego nie pozwala nam się żyć według Prawa Mojżesza, ale narzuca się nam
inne zwyczaje, dlaczego się nas prześladuje? Na te pytania odpowiada Księga Daniela.
Wizje czterech bestii – poza symbolicznym przedstawieniem czterech imperiów starożytności – mają
jeszcze jedno znaczenie: ukazują duchowy, niewidzialny wymiar rzeczywistości. Odsłaniają istnienie w
historii świata sił wrogich Bogu, które nie chcą się Jemu podporządkować, walczących przeciw Niemu. To
one inspirują ludzi do przeciwstawiania się Bogu i stawianiu się w Jego miejsce.
Apokaliptyczne wizje objawiają też cierpienia i trudy Izraela, które wynikają z wierności Bogu i
Jego Przymierzu. Nie są one zamierzone przez Boga, ale są konsekwencją buntu przeciw Niemu. Czciciele
Boga mogą się czuć zagubieni lub przerażeni wobec królów, państw lub systemów religijnych tak bardzo

potężnych, silnych, dysponujących bogactwem, wspaniałymi formami kultu i majestatycznymi świątyniami.
Mogą odczuwać pokusę odrzucenia Boga i przyłączenia się, by służyć innym bogom.
Jaki jest jednak sens tych wizji? Mają one przede wszystkim dawać nadzieję i umacniać wiarę. Bóg
pragnie dla nas spokojnego życia, jednak musimy być gotowi na konfrontację. Wyobrażenie, że
opowiedzenie się po stronie Boga jest gwarancją dostatku i bezpieczeństwa jest niebezpieczną iluzją. Nie
powinniśmy ulegać ani lękowi, ani pokusie opuszczenie Boga. Walka jest nieunikniona, ale jej wynik
pewny – Bóg zatriumfuje.
Być może i nas spotka cierpienie, trud, odrzucenie z powodu wierności Bogu i Jego prawu. Dlatego
tak bardzo potrzebujemy modlitwy i postawy czujności, o której dziś poucza nas Chrystus. Pan nie skupia
się na doczesnym triumfie, ale kieruje nasze serca na spotkanie z Nim w Jego Dniu. Ostrzega nas przed
popadnięciem w bezczynność i duchowy letarg; życie skupione na doczesności bez perspektywy
wieczności. Stanie się tak, gdy bez modlitwy, bez stawania codziennie w obecności Bożego Majestatu
popadniemy w pułapkę lenistwa serca. Zaczniemy szukać pełni szczęścia w doczesności. Tymczasem
chrześcijanin musi być gotowy do walki i przygotowany na dzień zwycięstwa Boga. Stanie się tak, jeśli
zachowa właściwą hierarchię wartości stawiając na czele Chrystusa i życie wieczne.
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

