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SPOTKANIA ZE SŁOWEM 

Ostatni czas dla większości z nas był czasem zadumy, refleksji i 

wspomnień związanych z tymi, których już nie ma pomiędzy nami. 

Postarajmy się w najbliższych dniach podjąć refleksje nad naszym 

życiem. Czy wystarczająco staramy się dbać o nasze relacje z Bogiem i 

innymi ludźmi? 

EWANGELIA 06.11.2022  

Wersja dłuższa (Łk 20, 27-38) - Uduchowione życie 

zmartwychwstałych 

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie 

ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, 

Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a 

był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi 

Franciszkańskie       
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potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę 

i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, 

nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy 

zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu 

bowiem mieli ją za żonę». Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata 

żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych 

udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić 

nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są 

równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami 

zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz 

zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem 

Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem 

umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją». 

 

 

EWANGELIA 13.11.2022 

(Łk 21, 5-19) - Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców 

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». 

 

EWANGELIA 20.11.2022 

(Łk 23, 35-43) - Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 

królestwa 

 

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie 

Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, 



jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem». Szydzili z Niego i żołnierze; 

podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś 

Królem żydowskim, wybaw sam siebie». Był także nad Nim napis w 

języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski». Jeden 

ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie 

jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, 

rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My 

przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze 

uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na 

mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: 

«Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju». 

 

 

EWANGELIA 27.11.2022 

(Mt 24, 37-44) - Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście 

Chrystusa 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, 

tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie 

przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy 

Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął 

wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 

Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. 

Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. 



Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A 

to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy 

nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do 

swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie 

domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». 

Opr. Marlena Sasuła 

 

WIZYTACJA KANONICZNA 

W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy następujące 

słowa: „Biskup diecezjalny poprzez swoją posługę utwierdza lud wierny 

w wierze, nadziei i miłości. Biskup realizuje te cele w szczególnym 

wymiarze w ramach wizytacji kanonicznej. Biskup ma obowiązek 

przeprowadzić taką wizytację zgodnie z normą prawną Kodeksu Prawa 

Kanonicznego, raz na pięć lat, osobiście lub przez swojego biskupa 

pomocniczego”. (por. kan. 396 – 397 KPK). 

  

Wizytacja biskupia (kanoniczna, pasterska) – potocznie 

odwiedziny, w Kościele katolickim – czynność apostolska, swoisty znak 

łaski oraz działalności Ducha Świętego. Pierwsze wizytacje odbywały 

się za pośrednictwem Apostołów, którzy odwiedzali gminy 

chrześcijańskie. Biskup ma obowiązek przynajmniej raz na pięć lat 

wizytować parafię w swojej diecezji, jeśli zachodzą uzasadnione 



przeszkody wizytacja może się nie odbyć lub może być odbyta za 

pośrednictwem wysłannika, specjalnie oddelegowanego przez biskupa. 

Wysłannikiem takim, może być biskup pomocniczy, biskup koadiutor, 

wikariusz generalny albo inny prezbiter. Przed każdą wizytacją do 

parafii muszą przyjechać wizytatorzy, którzy sprawdzają poziom 

nauczania dzieci i młodzieży. Wizytacji kanonicznej podlegają 

wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i 

administracyjno-gospodarczego (stan i potrzeby kościoła parafialnego, 

kaplic, sal katechetycznych, spisy inwentarza kościoła, cmentarza, 

budynków gospodarczych, kancelarii parafialnej). Takie słowa możemy 

przeczytać w Wikipedii. 

  

Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie osobiście wizytowali 

Apostołowie. Święty Paweł wiele razy wspominał takie wizyty, a w 

swoich listach także je zapowiadał i wyznaczał im cel. Ich śladem 

podążają dziś biskupi jako następcy Apostołów. Także papieże, którzy 

jako biskupi Rzymu wizytują swoją diecezję. Ojciec Święty Jan Paweł 

II w po synodalnej adhortacji apostolskiej Pastores gregis wskazywał na 

wielką wagą wizytacji pasterskiej, nazywając ją autentycznym czasem 

łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w 

zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi. Wizytacja pasterska 

jest jakby duszą biskupiego posługiwania w diecezji i rozszerzeniem 

duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. 

  



Jan Paweł II przypominał, że Biskup właśnie w takich chwilach 

najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, 

uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej 

bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i 

oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup 

powinien wówczas nawiązywać bez-pośredni kontakt przede wszystkim 

z osobami najuboższymi, starszymi i chorymi. Przeprowadzona w ten 

sposób wizyta pasterska objawia się w swojej prawdziwej istocie, czyli 

jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu 

pokój (Pastores gregis, p. 46). Wizytacji biskupiej podlegają wszystkie 

dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i 

administracyjno-gospodarczego parafii. 

 

 

PORZĄDEK WIZYTACJI KANONICZNEJ 

 W NASZEJ PARAFII 

 13 listopada 

 

07:45 – Uroczyste powitanie Księdza Biskupa. 

Gromadzimy się przed wejściem do kościoła, a potem w procesji 

wejście do kościoła. 

 

08:00 – Msza św., a po niej w kościele spotkanie z 

Członkami Żywego Różańca naszej parafii. 



10:00 – Msza św. z udziałem dzieci szkół podstawowych 

klasy I – VI z rodzicami, a także Członków Różańca Rodziców. 

Po Mszy św. spotkanie z rodzicami i dziećmi z klas III oraz 

Członkami Różańca Rodziców. 

 

12:00 – Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

młodzieży klas I szkół średnich. W tej Mszy św. uczestniczą także 

uczniowie klas VII i VIII z rodzicami. Po zakończeniu Mszy św. 

krótkie spotkanie z Księdzem Biskupem uczniów klas VII i VIII z 

rodzicami, a także Lektorów Świeckich i Chóru Parafialnego. Tą 

Mszą św. kończy się pierwszy dzień wizytacji. 

 

W poniedziałek – Ksiądz Biskup odwiedzi domy zakonne 

Księży Paulistów i Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. Następnie 

odwiedzi 3 chore osoby w parafii i złoży wizytę w Szkole 

Podstawowej Nr 29 oraz podpisze księgi parafialne. 

 

 


