
ROK B  XXXIII TYDZIEŃ OKRES ZWYKŁY

EWANGELIA (Mk 13, 24-32) 
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».


	 


„DZIENNICZEK” ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (Dz. 154) 
Kiedy była adoracja u sióstr rodziniarek , wieczorem poszłam z jedną z naszych sióstr na 
tę adorację. Zaraz kiedy weszłam do kapliczki, obecność Boża ogarnęła moją duszę. 
Modliłam się tak, jak w pewnych momentach, bez słowa mówienia. Nagle ujrzałam Pana, 
który mi powiedział: Wiedz o tym, że jeżeli zaniedbasz sprawę malowania tego obrazu i 
całego dzieła miłosierdzia, odpowiesz za wielką liczbę dusz w dzień sądu. Po tych 
słowach Pana jakaś bojaźń wstąpiła w duszę moją i lęk. Nie mogłam się uspokoić sama w 
sobie. Brzmiały mi te słowa: Tak, to mam nie tylko za siebie odpowiadać w dzień sądów 
Bożych, ale i za inne dusze. Te słowa głęboko wryły mi się w serce moje. Kiedy wróciłam 
do domu, weszłam do małego Jezusa, upadłam na twarz przed Najświętszym 
Sakramentem i powiedziałam Panu: Wszystko uczynię, co będzie w mej mocy, ale Cię 

proszę, Ty zawsze bądź ze mną i daj mi moc do spełnienia woli Twojej świętej, bo Ty 

wszystko możesz, a ja nic sama z siebie. 

➡ Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, mówi miłosierny Pan. Czy ufam 
Mu na tyle, aby żyć dniem dzisiejszym bez lęku o jutro?
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➡ Jezus pragnie mojego zbawienia i szczęścia wiecznego. Pragnie też, bym do Niego 
przyprowadzał także inne osoby, według Jego woli. To, co najważniejsze w życiu, to 
wypełnić plan miłości jaki Bóg ma wobec mnie. Czy pytam o Jego wolę w mojej 
codzienności?


➡ Będę prosił Ducha Świętego, by zawsze był ze mną i dał mi moc do spełnienia woli 
Bożej.
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