
Sunday33-B7 homily by Fr. Gabor 

Alleged prophecies about the imminent great warning appear around this 

time. This is the usual pattern when we are coming to the end of a year. 

Yet, Jesus says in today’s Gospel reading that nobody will know the day 

and the time of His final coming, not even He himself, but only the Father. 

The only value of these alleged ‘prophecies’ is that they do remind us, just 

like today’s readings that we should always be ready for Jesus’ return on 

judgment day, because it can happen in any moment. 

How can you be always prepared? 

I have already mentioned to you that each of us will be judged on the basis 

of whether you have practiced the corporal and spiritual works of mercy 

that you see on these two posters, and not on the basis of how many 

prayers you have said and how many times you went to church. Going to 

Church only makes sense if you take the loving sacrifice of the Lord into 

your daily life and extend it towards fellow Christians and those who do 

not know Christ yet, otherwise Mass will become a religiosity without 

much effect on your daily life.  

Going to confession is also very important, because it shows how willing 

you are to be reconciled with God the Father. At the end of time we will 

live in perfect peace with the Holy Trinity and all the heavenly beings, but 

each of us has to show a desire to be reconciled with God already here on 

earth, because our peace with Him doesn’t start in Heaven, but here on 

earth, because Jesus has already died for our peace with the Father as St. 

Paul reminds us in the second reading. Through confession you also 

receive grace for your ongoing conversion and for the healing of your 

relationship with God and neighbour. Through confession you also can be 

assured that it is not you who forgive your own sins, but a third party, 

namely God, whose words of forgiveness are channelled through the 

words of the priest as he absolves sinners. 

So to be always prepared we have to arrange and build up our life around 

Christ, in other words we need to put Him back into the centre of our lives, 

just as the beautiful gigantic window of Notre Dame Cathedral is centred 

and arranged in a circular shape around a window which shows Mary and 

Christ. Christ for a true follower cannot be on the periphery of your vision; 

He has to be in the centre of your vision, because if He is in the centre 

everything in your life will fall into place and you will experience His 

peace inside you, and in addition it will not be burden to carry out the 

works of mercy, but a natural consequence of your relationship with Christ 

who obviously wants to carry out these works of mercy through you and 

so draw others into the centre, to Himself. 



Domniemane proroctwa o zbliżającym się wielkim ostrzeżeniu pojawiają się 

mniej więcej w tym czasie. To zwykły schemat, gdy zbliżamy się do końca 

roku. Jednak Jezus mówi w dzisiejszym czytaniu Ewangelii, że nikt nie pozna 

dnia i czasu Jego ostatecznego przyjścia, nawet on sam, ale tylko Ojciec. 

Jedyną wartością tych rzekomych „proroctw” jest to, że przypominają nam, 

podobnie jak dzisiejsze czytania, że zawsze powinniśmy być gotowi na powrót 

Jezusa w dzień sądu, ponieważ może się to zdarzyć w każdej chwili. 

Jak możesz być zawsze przygotowany? 

Wspomniałem już wam, że każdy z nas będzie sądzony na podstawie tego, czy 

praktykował uczynki miłosierdzia względem ciała i ducha, które widzicie na 

tych dwóch plakatach, a nie na podstawie tego, ile odmówiliście modlitw i jak 

wiele razy chodziłeś do kościoła. Chodzenie do kościoła ma sens tylko wtedy, 

gdy przyjmujesz kochającą ofiarę Pana do swojego codziennego życia i 

rozszerzasz ją na współchrześcijan i tych, którzy jeszcze nie znają Chrystusa, w 

przeciwnym razie Msza stanie się religijnością bez większego wpływu na twoje 

codzienne życie. 

Bardzo ważne jest również spowiadanie się, ponieważ pokazuje, jak bardzo 

chcesz pojednać się z Bogiem Ojcem. Na końcu czasów będziemy żyć w 

doskonałym pokoju z Trójcą Świętą i wszystkimi niebiańskimi istotami, ale 

każdy z nas musi wykazywać pragnienie pojednania z Bogiem już tu na ziemi, 

ponieważ nasz pokój z Nim nie zaczyna się w Niebie, ale tu na ziemi, bo Jezus 

już umarł za nasz pokój z Ojcem, jak przypomina nam św. Paweł w drugim 

czytaniu. Poprzez spowiedź otrzymujesz także łaskę nieustannego nawrócenia i 

uzdrowienia relacji z Bogiem i bliźnim. Poprzez spowiedź możesz być również 

pewien, że to nie ty odpuszczasz własne grzechy, ale trzecia osoba, czyli Bóg, 

którego słowa przebaczenia są przekazywane przez słowa kapłana, który 

rozgrzesza grzeszników. 

Aby więc być zawsze przygotowanym, musimy organizować i budować nasze 

życie wokół Chrystusa, innymi słowy, musimy umieścić Go z powrotem w 

centrum naszego życia, tak jak piękne, gigantyczne okno katedry Notre Dame 

jest wyśrodkowane i ułożone w okrągły kształt wokół okna, które przedstawia 

Maryję i Chrystusa. Chrystus dla prawdziwego wyznawcy nie może znajdować 

się na peryferiach twojej wizji; On musi być w centrum twojego widzenia, bo 

jeśli jest w centrum, wszystko w twoim życiu się ułoży i doświadczysz w sobie 

Jego pokoju, a na dodatek nie będzie ciężarem wypełniania uczynków 

miłosierdzia ale naturalną konsekwencją twojej relacji z Chrystusem, który 

oczywiście chce przez ciebie dokonywać tych dzieł miłosierdzia i w ten sposób 

przyciągać innych do centrum, do Siebie. 


