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Przewielebnemu Księdzu Kazimierzowi Szalaście, Księdzu Profesorowi Antoniemu 
Dreji, służbie liturgicznej, Panu Organiście Janowi Cyganowi, sąsiadom, wszystkim 
za modlitwy, złożone życzenia i kwiaty z okazji moich urodzin składam serdeczne 
podziękowania - Bóg zapłać. 

Stefania Podleśny 
 

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata –  Rok A 
23 listopada 2014 r. Refleksja  

Kim jest Chrystus Król? Jak sam o sobie powiedział, jest sługą, który: życie swoje 
oddaje za drugiego człowieka, leczy słabości ludzkiego ducha i ciała, z litością po-
chyla się nad biednymi, chorymi, cierpiącymi i nikogo nie odrzuca. Jest sługą całko-
wicie posłusznym swojemu Ojcu. Chrystus jest także władcą. Ma władzę nad ludz-
kim grzechem, nad szatanem, nad śmiercią. Absolutna władza Chrystusa nad grze-
chem, śmiercią i szatanem objawia się w dniu Zmartwychwstania, kiedy to zostają 
ostatecznie pokonane. 
Królestwo, które przynosi Mesjasz, jest królowaniem prawdy i życia, łaski i sprawie-
dliwości, miłości i pokoju. Nie jest jedynie dla wybranych, nie realizuje się gdzieś w 
zaświatach czy też w doskonałej rzeczywistości nieba. Królestwo Boże jest tu, i każ-
dy z nas jest zaproszony do realizacji tegoż królestwa. Chrystus wstępując do nieba, 
przekazuje uczniom, a przez nich każdemu z nas, godność królewską i władzę. 
Co na początku XXI wieku może oznaczać uczestnictwo każdego chrześcijanina w 
królewskim urzędzie Chrystusa? W wymiarze chrześcijańskim panować znaczy 
przede wszystkim służyć. Jednak służba, jak zauważa św. Jan Paweł II, domaga się 
duchowej dojrzałości. „Aby umiejętnie i skutecznie służyć drugim, trzeba umieć pa-
nować nad samym sobą, trzeba posiadać cnoty, które to panowanie umożliwiają”. W 
praktyce władza powinna oznaczać przezwyciężanie w sobie i w otaczającym nas 
świecie grzechu i zła oraz kierowanie się we wszystkich decyzjach głosem sumie-
nia”.                              Ewa Porada 

Rodzinny święty – Abraham  
Abraham pochodził z chaldejskiego Ur, z aramejskiego plemienia nomadów, którzy 
przebywali w pobliżu metropolii, aby w niej dokonywać wymiany i w panteonie mia-
sta oddawać cześć bogu-księżycowi. Jego ojciec, Terach, wędrował do Kanaanu, ale 
zatrzymał się w Charanie, w północnej Syrii, gdzie też w podeszłym wieku zmarł. 
Bóg żąda od Abrahama, by opuścił wszystko, a w zamian za to udziela mu obietnic, 
które zgodnie z tym, co później głosić będą prorocy Izraela, rozciągnięte zostaną na 



wszystkie narody świata. Abraham przyjmuje obietnice z wiarą, która staje się jego 
cechą charakterystyczną i którą sławić będą potomni (por. Hbr 11, 8). Przybywszy do 
Kanaanu, żyje nadal jak nomada, ale tu i ówdzie (Sychem, Betel) tworzy ośrodki kul-
tu. Głód zmusza go jednak do emigracji. Jak wielu późniejszych beduinów, zstępuje 
do doliny Nilu. Pozoruje wtedy, że Sara to nie jego żona, ale siostra. Po powrocie do 
Kanaanu rozstaje się z Lotem, który osiada nad Morzem Martwym. Sam przebywa w 
pobliżu Mamre. Sam Bóg potwierdza dane obietnice. Potem zgodnie z praktyką pier-
wotnego społeczeństwa, uznaną m.in. przez Kodeks Hammurabiego, Hagar, służeb-
nica jego żony Sary, rodzi mu Izmaela. 
Niebawem rodzi mu się drugi syn, Izaak. Jego zamierzona ofiara stanowi szczytowe 
osiągnięcie duchowe ojca. W sposób heroiczny Abraham powierza się Bogu. Jest 
posłuszny, toteż w miejsce syna może potem ofiarować baranka. Po śmierci Sary 
nabywa teren w Makpela na grób dla siebie. Tam złożą jego szczątki w grocie, nad 
którą krzyżowcy wzniosą kościół, po ich upadku zamieniony na meczet. Przed 
śmiercią zobowiąże jeszcze sługę do poszukania małżonki dla syna. Odnajdzie ją 
wśród krewnych. Jemu to przekaże dziedzictwo, gdy tymczasem synom zrodzonym 
przez konkubiny przeznaczy hojne dary. 
Wspomnienie świętego męża przypada w kalendarzu liturgicznym 9 października. 

Opowiadanie Kwestia charakteru? 
Uciekając przed straszliwym pożarem, jaki ogarnął sawannę, lew i skorpion spotkali 
się na brzegu rzeki. Wystraszone płomieniami zwierzęta rzuciły się do wody, aby 
przepłynąć rzekę i ujść z życiem. 
Niestety, skorpion nie potrafił pływać. Utonąłby zaraz po wejściu do wody. Natomiast 
lew w wodzie radził sobie całkiem dobrze. Nie miał wyjścia. Tak więc skorpion pokor-
nie poprosił Iwa, aby przeniósł go na drugi brzeg i ocalił przed spaleniem. 
- O, nie! - oburzył się lew - wiem na co cię stać: ukłujesz mnie swym trującym żą-
dłem i umrę! 
Skorpion jednak nalegał: 
- Pomyśl rozsądnie! Nie ukłuję cię. A to z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że 
nie jesteś moim wrogiem. Mało tego, ratujesz mi życie, czyli jestem winien ci 
wdzięczność. Po drugie, gdybym cię otruł, utonąłbyś, a skoro ja nie umiem pływać, 
to utonąłbym, poszedłbym za tobą na dno. Dlatego proszę cię, abyś się zastanowił i 
przestał się bać. 
Argumentacja przekonała lwa, który zgodził się w końcu oddać przysługę skorpiono-
wi i przenieść do na drugi brzeg. Kazał mu wskoczyć na swój grzbiet i rozpoczął 
przeprawę. Kiedy dopłynęli do połowy rzeki, bystry nurt zmusił Iwa do bardziej ener-
gicznego poruszania łapami, aby pokonać prąd wody. Zaczęło to niepokoić skorpio-
na, który straszliwie zaczął denerwować się, panikować. I w pewnej chwili tracąc pa-
nowanie nad sobą wbił swoje trujące żądło w potężny grzbiet króla zwierząt, który 
sparaliżowany bólem - tonąc - zdołał jeszcze zawołać: 
- I gdzie tu rozsądek? 
Na co skorpion wystawiwszy usta z wody zdążył odpowiedzieć: 

− To nie logika, to kwestia charakteru! 



● Dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Odmawiając pobożnie 
Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi i spełniając zwykłe warunki, 
można uzyskać odpust zupełny. 
● Także dzisiaj w katowickiej Katedrze odbywa się odpust.  
● W poniedziałek odwiedziny chorych. Zgłoszenia przyjmowane są w Zakrystii. 
● Również w poniedziałek - po Mszy św. wieczornej - zebranie Zespołu Charytatyw-
nego. 
● We wtorek - 25 listopada - Dzieci przygotowujące się do I Komunii i ich Rodziców 
zapraszam do kościoła na godz. 1800. Na Mszy św. poświęcę dzieciom Książeczki 
do nabożeństwa.  
● Msza św. szkolna w środę o godz. 800.  
● W czwartek po Mszy św. porannej Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
● Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  
● W najbliższą niedzielę - 1. niedzielę Adwentu - rozpoczynamy Nowy Rok Liturgicz-
ny. Niedziela ta jest niedzielą trzeźwości. Można dokonać wpisu do Parafialnej Księ-
gi Trzeźwości, która znajduje się w zakrystii. 
● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 
- anioł na każdy miesiąc roku, czyli kalendarz ścienny z aniołami na rok 2015. 
Ponadto w Gościu: 
- co musi zrobić Kościół, żeby nawrócić świat do Jezusa? 
- codziennie przy prognozie pogody słyszymy o hektopaskalach. Mało kto wie, że 
wybitny francuski fizyk Pascal, od którego pochodzi nazwa jednostki ciśnienia, był 
również mistykiem i człowiekiem głębokiej wiary. 
W Małym Gościu Niedzielnym: 
- wyjątkowy lampion do własnoręcznego sklejenia, nawiązujący do tegorocznych ro-
rat pod nazwą „Bóg sam wystarczy”; 
- kartka pocztowa z życzeniami świątecznymi do sióstr karmelitanek w Ávila w Hisz-
panii, gdzie pięćset lat temu żyła św. Teresa Wielka, bohaterka tegorocznych rorat. 
● Odwiedziny Duszpasterskie w tym roku, ze względu na późny termin ferii zimo-
wych dla dzieci z województwa śląskiego rozpoczną się dopiero od 20 grudnia, czyli 
od soboty poprzedzającej IV Niedzielę Adwentu. Plan wizyt kolędowych podany zo-
stanie w najbliższym czasie. 
● W przedsionku kościoła przed cały Adwent sprzedawane będą świece wigilijne i 

opłatki. Dochód ze sprzedaży świec przeznaczony jest na działalność Akcji Charyta-

tywnej Caritas. 

 
Dzielnicowy Ośrodek Kultury w  Zabrzu – Pawłowie  

oraz Rada Dzielnicy 
zapraszają dzieci na tradycyjne spotkanie ze św. Mikołajem, 

który wraz ze swoją świtą przybędzie do DOK – u  
 5 XII 2014  o godz. 17.00 

Zapewniamy wspaniałą zabawę i liczne niespodzianki!!!  
Zapisy w Dzielnicowym Ośrodku Kultury  

w Zabrzu – Pawłowie ul. Sikorskiego 114  do 28 XI 2014 r.    

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 24 do 30 listopada 2014 r. 

24 XI 

Poniedziałek 
Wsp. św. św.  

męczenników  

Andrzeja Dung-Lac  

i towarzyszy 

g. 1800 Koncelebra 

- Za + Wernera Klopek w 2. rocznicę śmierci 

- Za + Elżbietę Muekler w 1. rocznicę śmierci 

25 XI 

Wtorek 
Wsp. bł. Marii od  

Pana Jezusa  

Dobrego Pasterza, 

św. Katarzyny  

Aleksandryjskiej 

g. 700 

 

g. 1800 

- Dziękczynno-błagalna w pewnej intencji oraz za ++ rodzi-

ców Marię i Antoniego i ++ z rodziny 

-  Za ++ rodziców Marię i Henryka Ćwieczkowskich oraz 

Lidię Kłyk 

26 XI 

Środa 

g. 700 

 

g. 800 

 

- W pewnej intencji 

Msza Św. szkolna 

- Z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Księdza Probosz-

cza Józefa Krakowskiego z okazji urodzin od dzieci szkol-

nych oraz rodziców 

27 XI 

Czwartek 

 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za + Zygmunta Krafczyk od sąsiadów  

po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za ++ rodziców Midor i Jonecko 

28 XI 

Piątek 
 

g. 700 

 

 

g. 1800 

- Za + Siostrę Mariettę - Otylię Owedyk w 2. rocznicę 

śmierci i w dniu urodzin, ++ współsiostry oraz dusze  

w czyśćcu cierpiące 

- Za + Romualdę Wita w 1. rocznicę śmierci 

29 XI 

Sobota 

 

g. 700 

g. 1800 

- Za ++ rodziców Teodora i Wiktorię Niemiec 

- Za + Emę Głowa w rocznicę śmierci oraz męża Alfreda  

 

30 XI 

1. Niedziela 

ADWENTU 

 

NIEDZIELA 

TRZEŹWOŚCI 

 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Zygfryda Bieniek oraz rodziców Bieniek 

- Z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Księdza Probosz-

cza Józefa Krakowskiego z okazji urodzin od parafian 

Nieszpory 

- Za ++ Marię i Symforiana Miłek, ++ z rodzin Miłek, Her-

met i Cyprys 


