
Mk 13, 14 - 27 

 

(14) A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna - kto 

czyta, niech rozumie - wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry.  

(15) Kto będzie na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi do domu, żeby coś zabrać.  

(16) A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz.  

(17) Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni.  

(18) A módlcie się, żeby to nie przypadło w zimie.  

(19) Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia 

Bożego aż dotąd i nigdy nie będzie.  

(20) I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał. Ale skróci te dni z powodu 

wybranych, których sobie obrał. 

(21) I wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz, oto tam: nie wierzcie.  

(22) Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, 

żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe, wybranych.  

(23) Wy przeto uważajcie! Wszystko wam przepowiedziałem.  

(24) W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku.  

(25) Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte.  

(26) Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego                            

w obłokach z wielką mocą i chwałą.  

(27) Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od 

krańca ziemi aż do szczytu nieba. 

 

 

 

 



Przyjście Chrystusa - (Mk  13, 14-27) 

Ks. Dr Robert Głuchowski, "Krąg biblijny nr 37" Wyd. Biblos 

 

(...) fragment Ewangelii (Mk 13,14-27) stanowi drugą część mowy eschatologicznej 

Jezusa, którą ewangelista Marek zawarł w 13 rozdziale swojej księgi. (...) Zakończenie 

mowy (13,23-27) jest zdominowane przez temat paruzji, czyli powtórnego przyjścia 

Chrystusa na ziemię, bo jest to ostateczne wypełnienie ziemskiej historii.  

Jezus mówi, że koniec świata nie będzie zapadnięciem się wszystkiego w nicość, ale 

spełnieniem się nadziei przewyższającym wszystkie ludzkie oczekiwania w sposób tak 

doskonały, że nikt nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. 

Na końcu czasów wypełnia się prośba uczniów Chrystusa: "Maranatha" - przyjdź, 

Panie! (1 Kor 16,22). Dlatego koniec świata nie jest czymś strasznym. Przeciwnie, jest 

końcem bardzo upragnionym. Paweł Apostoł miał nadzieję, że nadejdzie  jeszcze za jego 

życia (por. 2 Kor 5,1-5). 

Słowa Jezusa w mowie eschatologicznej przedstawiają końcowy obraz losów 

kosmosu. W centrum znajduje się przyjście Syna Człowieczego (w.26), które oznacza 

koniec starego świata z jego złem (w.24-25) i początek świata nowego, zjednoczonego z 

Nim (w.27).  

Pierwotna Wspólnota chrześcijańska widziała w zburzeniu świątyni znak końca 

świata. Żarliwie oczekiwała powrotu Jezusa. nie brakło fałszywych mesjaszy i 

proroków,  którzy zapowiadali bliskie nadejście końca. 

 Nie wolno jednak dać się zwieść. Chrześcijanie zachowali ewangeliczne przekonanie, 

że koniec nastąpi dopiero po całej historii ucisków i przyniesie ze sobą coś 

zupełnie nowego:  odnowienie świata w Chrystusie. 

 Tajemnica Chrystusa zabitego i zmartwychwstałego to Jego pierwsze przyjście. 

Kontynuowane jest ono w codziennym życiu ucznia, które stanowi jakby Jego drugie 

przyjście,  uprzedzenie i gwarancję trzeciego, ostatecznego. 

 Przyjście Pana w chwale posiada więc trzy poziomy:  

 pierwszy,  przeszły - poziom paschy Chrystusa, gdzie dokonało się wszystko 

(J 19,30);  

 drugi, obecny - to poziom naszego naśladowania; i  

 trzeci, przyszły - gdy dopełni się we wszystkich to, co jest już w Nim                           

i w tym, który Go naśladuje. 



 Uczeń Chrystusa dzięki Jego słowu zna Sędziego i Jego sąd.  Żyje więc               

z ufnością i nadzieją,  biorąc jako kryterium życie Syna, który kocha Ojca 

i braci. 

 Tak więc Chrystus ukazuje uczniom znak czasów ostatecznych. Jest to ”ohyda 

spustoszenia” (w.14).  

“A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna”               

(por. Dn 9,27; 12,11). Jest to wskazanie na największe zło. Chodzi bowiem o 

pogańskiego bożka ustawionego w świątyni, a więc miejscu zamieszkania Jahwe.              

Jest to znak niezwykle wymowny. Znak - symbol  panowania zła, bo nie można sobie 

wyobrazić gorszego zbezczeszczenia najświętszego miejsca. 

   Szatan zajmuje miejsce Boga,  przybiera cechy Jego bytu 

doskonałego,   absolutnego.  Grzech dokonuje się przez przypisywanie Bogu cechy zła              

i złu  cech   Boga. 

Podkreślając wagę tego znaku, Jezus dodaje: “ Kto czyta,  niech rozumie”                       

Mk 13,14”. 

 Każdy powinien rozumieć i przeżywać to misterium zagłady i zbawienia we własnej 

epoce. Świadom, że te słowa dotyczące  rzeczy ostatecznych mogą być łatwo 

przekręcone, Marek zachęca czytelnika, aby starał się zrozumieć, a potem dobrze je 

wyjaśniał, nie wprowadzając nikogo w błąd. 

“ Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry” (w.14). Jest to zachęta 

Jezusa skierowana do pierwotnej wspólnoty, by opuściła Jerozolimę, która będzie 

zniszczona. 

 W przypadku wojny ufortyfikowane miejsce jest najbardziej bezpieczne, bo jeśli 

twierdza wpadnie w ręce nieprzyjaciela, staje się śmiertelną pułapką. Należy opuścić 

miasto, jak Sodomę i Gomorę, nie oglądając się wstecz. Również podczas prześladowań 

lepiej jest ukryć się, dopóki nie nadejdzie godzina dawania świadectwa. 

 Jednocześnie Jezus objawia swoje kochające i współczujące serce, gdy mówi: “ Biada 

zaś przemiennym i karmiącym w  owe dni”(Mk 13,17).  Jest to współczucie Jezusa dla 

tych, które rodzą życie w sytuacji śmierci. Ponadto kobieta w stanie błogosławionym nie 

ma możliwości ucieczki. 

“ A módlcie się, żeby nie wypadło to w zimie” (Mk 13,18). Wtedy bowiem pada 

deszcz, wzbierają potoki uniemożliwiając ucieczkę.  Tymi słowami Jezus radzi uczniom, 

by uciekli z Jerozolimy. 



 Wiemy z historii, że uczniowie Jezusa żyjący w Jerozolimie dobrze odczytali te 

słowa. Gdy  nadciągała wojna i oblężenie świętego miasta przez Rzymian, chrześcijanie 

schronili się za Jordanem miejscowości Pella i tak przetrwali zagładę. 

 Ewangelista Marek zachęca równocześnie chrześcijan w Rzymie, by uchylili się spod 

cesarskich prześladowań końcem pierwszego wieku,  aby  uniknęli  niebezpieczeństwa  i 

nie narazili się na działanie bestii. 

 Działanie szatana zmaga się w tym czasie niezmiernie: ”Albowiem dni one będą 

czasem ucisku,  jakiego nie było od początku stworzenia” (Mk 13,19). Zarówno 

śmierć Jezusa, jak i zniszczenie Jerozolimy i świadectwo uczniów są wielkim uciskiem, 

wąską bramą do owego życia. 

“I gdyby Pan nie skrócił owych dni,  nikt by nie ocalał.   Ale skróci te dni                         

z powodu wybranych,  których sobie obrał” (w.20).    

 Nic jednak nie wymyka się z ręki Boga.   Dopuszcza on prześladowania                 

i inne zło,  ale wszystko jest pod Jego panowaniem. To wielka tajemnica. 

 Z jednej strony Bóg uwalnia działanie szatana, a z drugiej ma nad wszystkim pieczę. 

 Czas cierpienia ma  swoje znaczenie w dziejach. Pan pragnie nas zbawić                                

i dostosowuje zawsze doświadczenia do naszych sił (1 Kor 10,13), skracając je z miłości 

do prześladowanych uczniów. 

 Jak w pierwszej części mowy, tak też wersecie 21  powracają Jezusowe ostrzeżenia 

przed fałszywymi mesjaszami i nauczycielami. ”I wtedy jeśliby wam kto powiedział: 

Oto tu jest Mesjasz, albo tam: Nie wierzcie”. 

 W owym wielkim ucisku staje się bardziej natarczywe pragnienie powrotu Pana                    

i łatwo dać się zwieść, chcąc  Go zobaczyć tu czy tam.  Nie jest to jednak jeszcze Jego 

powrót, ale to, co ten powrót poprzedza. 

“Powstaną bowiem fałszywi mesjasze”. Są to głosiciele zbawienia, które nie 

dokonuje się przez krzyż Jezusa. To antychryści, którzy nie uznają Jezusa, który                      

”przyszedł w ciele”, czyli w słabości (1J 4,2).  

Powstaną też ”fałszywi prorocy”.  To ci, którzy mówią o Jezusie (w.6), głosząc 

jednak to, czego On nie powiedział, to znaczy podając terminy nadejścia końca świata. 

Mogą to być osoby religijne, które - nawet w dobrej wierze - zaspokajają ciekawskie 

pytania zamiast wzywać do zaufania i wierności Panu. 

“Wy przeto uważajcie”(w.23). Lękowi, który w konsekwencji prowadzi do 

zwodniczej  łatwowierności, Jezus przeciwstawia rozeznanie. 



“Wszystko wam przepowiedziałem” (w.23). Jedynym kryterium rozeznania jest to, 

co powiedział Jezus.  

On jest jedynym i pełnym słowem Ojca:” Jego słuchajcie!”(9,7). 

 

Końcówka mowy eschatologicznej odnosi się wprost do powtórnego przyjścia 

Chrystusa na ziemię na końcu czasów. Wszystko, co dokonało się w historii świata, i 

wszystkie znaki, o których była mowa powyżej (tzn. do 23 włącznie), zmierzały do tego 

punktu:  

"Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego 

w obłokach z wielką mocą i chwałą" (w.25). 

 

 To wyjątkowa obietnica Jezusa.  

 Na to spotkanie z Nim prowadzona jest mądrą i cierpliwą 

ręką Boga cała historia. 

 Bóg zachowuje dla siebie ostatnie słowo.  

 Do Niego, który wypowiedział pierwsze słowo, należy także ostatnie. 

 

Stanie się to wszystko "w owe dni" - czyli podczas wielkiego ucisku, oznaczającego 

śmierć Jezusa i zniszczenie Jerozolimy. Te dni przedłużać się będą w prześladowaniu 

uczniów aż do "tego dnia i tej godziny", którą zna tylko Ojciec (w.32). 

Słowa "po tym ucisku" mówią, że Syn Człowieczy objawi się "później", to znaczy, 

gdy dopełni się wszelki ucisk - tak dla Jezusa i Jerozolimy, jak i dla każdego z nas oraz 

całej ziemi.  

Koniec świata nastąpi "po" wszystkich wydarzeniach światowych: 

jest czymś późniejszym w stosunku do tego, co było wcześniej.  

Nie można więc wnioskować o nim z żadnego wydarzenia, bez względu na to, jak 

byłoby katastrofalne. 

Powracają jeszcze jedne apokaliptyczne obrazy wskazujące panowanie Boga nad 

całym wszechświatem: "Słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku" (w.24). 

Są to obrazy. Słońce i księżyc są zegarem kosmicznym. Psują się i zatrzymuje się 

czas. Gwiazdy, wraz ze swym ruchem, określają wszechświat. Spadają i unicestwia się 

przestrzeń. Jest to sposób na oznaczenie chaosu, punktu zerowego wszechświata. 

 



Na końcu świata zdarzy się to, co miało miejsce podczas śmierci Jezusa, gdy 

zaćmiło się słońce w południe (15,33), a sama Światłość Świata zgasła i pogrążyła się w 

ciemnościach. Również "Moce niebieskie zostaną wstrząśnięte" (w.25). Tak więc walą 

się fundamenty ziemi: to co było w górze, spada w dół. 

"Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego z wielką mocą i chwałą" 

(por. Dn 7,13). Nie będzie to jakaś rzecz sekretna, ale łatwa do zauważenia. Zdarzy się 

to, co miało miejsce podczas śmierci Jezusa, gdy setnik zobaczył i rozpoznał Boga 

(15,39). 

Te słowa Jezusa, które były przyczyną skazania Go na śmierć (14,62), zrealizowały się 

właśnie podczas Jego zmartwychwstania. Na końcu czasów urzeczywistni się to, co 

miało miejsce u stóp krzyża: Syn Człowieczy ukaże się w swojej chwale i zostanie 

uznany za Pana, który przybywa na swój sąd. 

Ostatni werset wzbudza dalszą nadzieję wśród uczniów Jezusa rozproszonych po całek 

ziemi: "Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, 

od krańca ziemi aż do szczytu nieba" (w.27). 

 

"Posłany" w języku greckim oznacza apostoła, a anioł - głosiciela. 

 

Apostołowie są posłani jako głosiciele chwały Bożej - aniołowie Jego sądu nad 

historią. Celem ich misji jest zgromadzenie wokół Ukrzyżowanego wszystkich 

wybranych. Jego wybranymi są uczniowie. Kresem historii jest zjednoczenie z Nim, 

Synem, który rozlewa na wszystkich miłość Ojca. 

 

 

"Gdy ujrzycie ohydę spustoszenia" (Mk 13,14) 

Miejscem świętym pojmowanym rozumowo jest każde wyrażenie Pisma Świętego, 

wypowiedziane przez świętych proroków, Mojżesza i po nim innych; ale nie tylko, 

również słowa ewangelistów lub apostołów Jezusa Chrystusa.  

W tym "miejscu świętym" wszystkich Pism, tak Starego, jak i Nowego Testamentu, 

Antychryst, to jest fałszywe słowo, stawał często, a przez to właśnie, że wydaje się 

stać w boskich Pismach, dowodzi, że jest Bogiem, podczas gdy jest on "ohydą 

spustoszenia" (Orygenes, "Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza" 42, tłum.                                  

S. Kalinkowski). 

 

 

 



"Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni" (Mk 13,17) 

       Kim są brzemienne i karmiące? Brzemiennymi nazwane są dusze, które mają 

nadzieję doczesną. Te natomiast, które już zdobyły to, czego się spodziewały, 

określone zostały jako karmiące. Na przykład ktoś, kto chce kupić willę. Jest on 

brzemienny, gdyż jeszcze  się to nie stało. Łono nadyma się nadzieją; kupił; urodził, a 

więc karmi to, co kupił. "Biada brzemiennym i karmiącym". Biada tym, którzy 

pokładają nadzieję w świecie, biada tym, którzy przylgnęli do tych rzeczy, które 

zrodzili poprzez doczesne nadzieje [...] 

       W czasie swego ostatniego przyjścia, przyjdzie on sądzić żywych i umarłych. 

Najpierw przyszedł w obłokach. Wtedy też zabrzmiał Jego głos w Ewangeliach: 

"Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach z wielką mocą". 

Co znaczy "Odtąd?". 

       Czyż zatem Pan nie przyjdzie, kiedy będą płakać wszystkie pokolenia ziemi? 

Najpierw przyszedł poprzez swoich głosicieli i napełnił cały okrąg ziemi.                         

Nie opierajmy się pierwszemu przyjściu, żebyśmy nie lękali się drugiego                          

(św. Augustyn, "Objaśnienia Psalmów" 95,14, tłum. J. Sulowski). 

 

 

"Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy" (Mk 13,22) 

     Jeśli chodzi o rodzaj, jest jeden Antychryst, gatunków zaś jego jest wiele, tak 

jakbyśmy powiedzieli: Kłamstwo, jeśli chodzi o rodzaj, jest jedno, ze względu jednak 

na różnice między fałszywymi naukami, kłamstw jest wiele [...]. Wszelkie słowa 

podające się za prawdę, chociaż prawdą nie są, czy to u pogan, czy to u barbarzyńców, 

są w pewien sposób Antychrystem, chcącym zwodzić, jakby to było prawdą i odłączyć 

od Tego, który rzekł: "Ja jestem prawdą" (Orygenes, "Komentarz do Ewangelii 

według św. Mateusza' 47, tłum. S. Kalinkowski). 

 

"Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą               

i chwałą" (Mk 13,26) 

    Gwiazdy w dzień sądu będą wydawały się ciemne, jednak nie z powodu 

zmniejszenia się ich wcześniejszego blasku, ale na skutek większej jasności 

prawdziwego światła, czy Najwyższego Sędziego, który przyjdzie w swoim 

majestacie" (św. Beda Czcigodny, "Komentarz do Ewangelii Marka" 4,13, za: 

"Ojcowie Kościoła komentują Biblię"). 

 



1.     Jako uczniowie Chrystusa żyjemy ze świadomością, że świat miał swój 

początek w stworzeniu i będzie miał swoje wypełnienie w Chrystusie na końcu 

czasów.  

    Świat, czy to dostrzega, czy nie, zmierza ku Bogu, który ostatecznie 

zatriumfuje.  

    Choć mamy nieraz wrażenie, że zło i grzech biorą górę, ta zawsze pamiętamy 

o ostatecznym zwycięstwie Chrystusa, które już się dokonało, a objawi się na 

końcu czasów. 

 

2.     Największym  zwycięstwem szatana jest takie wciągnięcie człowieka w zło, 

aby nie dostrzegł on zastawionej na siebie pułapki. Więcej, aby był przekonany, 

że postępuje dobrze i zgodnie z Bożą wolą.  

    Paruzja będzie czasem, kiedy wszystkich nas oświeci blask prawdy Bożej. 

Wtedy poznamy z całą jasnością każdy czyn naszego życia w Bożym świetle.  

    Nasz codzienny duchowy wysiłek to w dużej mierze trud odsiewania, 

rozeznawania, co w naszym życiu pochodzi od Boga, a do czego, często pod 

pozorem dobra, chce nas zwieść szatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 – 1994 

  Większość ludzi, w tym także chrześcijan, nie myśli zbyt często o powtórnym 

przyjściu Jezusa. Przeraża nas bowiem myśl o śmierci, o czekającym nas ucisku, o 

cierpieniach, jak również o tym, że Jezus pojawi się niespodziewanie, aby nas sądzić. 

 Jezus zacytował słowa proroka Daniela, mówiąc, że ludzie „ujrzą Syna 

Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą” (Mk 13,26; Dn 7,13).  

Dla wszystkich tych, którzy wierzą w Jezusa i ufają Mu, powtórne Jego przyjście będzie 

czasem radości i wesela. Będzie to czas, kiedy powróci nasz Król i Władca, by raz na 

zawsze wyzwolić nas od łez, smutku i zniszczenia, jakie sprowadził na nas grzech.  

Jezus wprowadzi wszystkich wiernych do nieba, abyśmy przebywali razem z Nim, 

ciałem i dusza, przez całą wieczność. O to właśnie modlimy się za każdym razem, kiedy 

mówimy w Modlitwie Pańskiej: „Przyjdź królestwo Twoje”. 

Świadomość istnienia życia po tym życiu powinna być dla nas źródłem wielkiej 

nadziei. 

W przeciwnym razie nasze życie na ziemi byłoby pasmem bezsensownych, daremnych 

wysiłków zaznania tak wiele, jak to tylko możliwe, ziemskich przyjemności – a potem … 

już tylko nicością.  

Psalmista wyraża tę nadzieję w słowach: „Dlatego się cieszy moje serce, dusza się 

raduje, a ciało moje będzie spoczywać z ufnością, bo nie pozostawisz mej duszy                       

w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu” (Ps 16,9-10). 

Kluczem do nadziei, oczekiwania i radości związanej z powtórnym przyjściem Jezusa 

jest postawa otwarcia na działanie Ducha Świętego. Duch pozwala nam spożywać 

pierwsze owoce życia, jakie ma przyjść (Rz 8,23; Ga 5,22-23).  

Jeśli każdego dnia będziemy starać się żyć w obecności Boga, uczestniczyć w Jego 

życiu, kochać Go i kochać bliźniego, to z pewnością rozpali się w nas pragnienie, by Jezus 

powrócił i dopełnił tego wszystkiego, co już w nas zapoczątkował. 

 U tych, którzy nie znają Jezusa i nie zasmakowali życia Bożego, myśl o 

powtórnym Jego przyjściu rodzi niepokój i lęk;  

 dla tych, którzy wierzą, którzy poznali przedsmak tego, co ma przyjść, powtórne 

przyjście Jezusa jest wielką, z upragnieniem oczekiwaną chwilą. 

Trwajmy w zjednoczeniu z Bogiem, byśmy byli gotowi na godzinę, w której 

przyjdzie Jezus, aby nas zabrać do swojej chwały. 

      



66 – 1997 

Kiedy Jezus mówił o końcu świata, zwracał uwagę słuchaczy nie tyle na ucisk, który ma 

nastąpić, ile na chwalebne objawienie się Syna Człowieczego, który powróci, aby 

zgromadzić wybranych. Kościół potwierdza ten punkt widzenia, ilekroć sprawuje 

Eucharystię: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje 

zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. 

Jezus nie chciał przestraszyć swoich uczniów ponurymi obrazami dnia sądu. Ostrzegał 

ich raczej, prosząc, aby trwali blisko Niego i w ten sposób byli gotowi na nadejście tego 

dnia. Wiedział, że im bliżej będą Niego, tym bardziej będą pragnęli Jego powrotu w 

chwale. 

Czasem wyobrażamy sobie historię jako linię obrazującą upływ czasu. Wiemy, jak 

rozwijały się wydarzenia w przeszłości, śledzimy na bieżąco najnowszą historię świata, 

snujemy plany na przyszłość. Często właśnie przyszłość, której nie znamy, najbardziej 

przyciąga nasza uwagę. Pewnych wydarzeń oczekujemy z radością, innych z niepokojem i 

lękiem, a czas oczekiwania często wydaje się nam nie do zniesienia. 

W odróżnieniu od nas Bóg nie jest ograniczony naszym „liniowym” postrzeganiem 

czasu.  

Jako Stwórca czasu i przestrzeni, ogarnia całą historię jednym spojrzeniem              

i przewiduje koniec, zanim się jeszcze cokolwiek zaczęło. 

W swej niezmierzonej mądrości Bóg od dawna przewidział nasze zbawienie                      

w Chrystusie. Dokonanie się planu zbawienia i zaproszenie nas do objęcia dziedzictwa 

dzieci Bożych było tylko kwestią czasu.  

Pewność, że Bóg nigdy nie przestaje realizować swojego planu, powinna napawać nas 

wielką otuchą. W całym naszym życiu nie było ani jednej chwili, w której Bóg nie 

pamiętałby o nas albo odmienił plan zbawienia względem nas! 

 

„Ojcze, Ty jesteś Stworzycielem nieba i ziemi, Początkiem wszelkiego życia i 

Panem czasu. Pokładamy nadzieję w Twoim planie zbawienia. Panie Jezu, Ty jesteś 

Arcykapłanem, który ofiarował swoje życie, abyśmy my mogli radować się życiem 

wiecznym w niebie. Duchu Święty, ty prowadzisz nas do Jezusa, napełniając nas 

wszystkimi dobrymi darami z nieba. Boże w Trójcy Jedyny, otwórz nasze oczy, 

abyśmy mogli oglądać Twoją chwałę.” 

 


