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PODZIĘKOWANIE 

Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Józefowi Krakowskiemu za odprawie-
nie Mszy św. i ceremonii pogrzebowej, p. organiście, służbie liturgicznej, rodzi-
nie, sąsiadom, znajomym, wszystkim biorącym udział w pogrzebie + Bibianny 
Kurpanik za wyrazy współczucia, modlitwy i kwiaty serdeczne podziękowania 
składa  

mąż z rodziną. 
       KRÓL 

 Słowo „Bóg” wskazuje na Tego, od którego wszystko zależy, a który sam 

nie podlega nikomu. Bóg jest Stwórcą, to znaczy, że stworzył wszystko, co ist-

nieje. Bóg jest także Panem historii, która zmierza – pomimo naszych grze-

chów – do przewidzianego przez Opatrzność spełnienia. Biblia wyraża te praw-

dy, używając różnych określeń, w tym m.in. „Król”, „Władca”. „Panowanie Jego 

jest wiecznym panowaniem” – stwierdza prorok Daniel. „Twój tron niewzruszo-

ny na wieki” – woła psalmista. W Apokalipsie św. Jana natomiast czytamy: 

„Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który był i który przychodzi, Wszech-

mogący”. Bóg nie jest jednak absolutnym Despotą, lecz Wspólnotą Trzech Bo-

skich Osób. Jezus Chrystus, którego czcimy jako Króla Wszechświata, nie 

wziął sam sobie władzy, ale ją otrzymał. Od kogo? Od Boga Ojca, który nie za-

trzymuje niczego dla siebie, ale wszystko daje Synowi. Ta ciągła wymiana mię-

dzy Ojcem i Synem dokonuje się w Duchu Świętym, który jest miłością Ojca i 

Syna w Osobie. Królowanie Chrystusa musi być zatem widziane w perspekty-

wie miłości i miłosierdzia. Bo Bóg jest odwieczną miłością w sobie i nieodwołal-

ną miłością do nas. Jezus potwierdza, że jest Królem, w sytuacji, w której by-

najmniej nie wygląda na króla. Wszak zostaje oskarżony i grozi mu śmierć. 

Jednak słowa: „królestwo moje nie jest z tego świata” nie oznaczają, że Chry-

stus nie ma władzy nad światem, ale że sprawuje ją w sposób całkowicie inny 

niż władcy ziemscy. Tym samym pokazuje swą nieogarnioną królewską moc. 

Moc miłości i miłosierdzia.  W dzisiejszą uroczystość warto postawić sobie py-

tanie:  



 Czy rzeczywiście uznaję, że Jezus Chrystus jest Królem mojego życia? 

Nie królem abstrakcyjnym, ale takim, którego panowanie dotyczy konkretnie 

mojej osobistej historii, moich życiowych wyborów. Benedykt XVI w swej zna-

komitej książce wywiadzie „Światłość świata” przekonuje nas o „konieczności, 

aby Bóg znowu znalazł się na pierwszym miejscu, by słowa Boga uznać za coś 

realnego i pozwolić im oświecać nasze życie”.        
  O. Dariusz Kowalczyk SJ 

Król Eucharystii 

 Pewna zakonnica pisała kiedyś o swoim znajomym księdzu, pracującym 

na misji w Afryce. Opowiadał on taką historię: "Na początku mojego pobytu na 

misji miałem dotrzeć do pewnej wioski, dość mocno oddalonej od mojego no-

wego domu. Kiedy w końcu przeprawiłem się przez zarośla i dotarłem do tej 

wioski, spotkałem się z ogromną życzliwością ze strony mieszkańców. Otwo-

rzyłem kościół i odprawiłem Mszę św. Kiedy udzielałem Komunii św. wiernym 

nagle zobaczyłem jak pewna staruszka, która przez całą Mszę siedziała przy-

cupnięta w tylnej części kościoła, idzie na kolanach do ołtarza. Kiedy podnio-

słem Pana Jezusa i powiedziałem "Ciało Chrystusa" zobaczyłem na jej twarzy 

uśmiech, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem i błysk w jej oczach. Po przyję-

ciu Komunii kobieta wróciła na kolanach na swoje miejsce. Nikogo ta sytuacja 

nie dziwiła. Nikt nie zwracał uwagi na staruszkę. Kiedy wróciłem do domu, w 

czasie rozmowy z moim bratem, kapłanem powiedziałem mu o tej staruszce. 

Spytał: "I tak się uśmiechała?". Odpowiedziałem: "Tak. Właśnie po tym ją po-

znałem". Wtedy odrzekł: "Wiesz, ta kobieta nie ma stóp. Pamiętam, 15 lat temu 

kiedy chrzciliśmy tę wieś, przyszła do kościoła, a raczej przyczołgała się. Od-

tąd zawsze, ilekroć zobaczyła księdza idącego w kierunku kościoła czołgała 

się na kolanach po drodze wysypanej żwirem". Wtedy wspólnie wpadliśmy na 

pewien pomysł. Może ta kobieta nie wie, że ksiądz mógłby przychodzić z Pa-

nem Jezusem do jej domu. Postanowiłem przy najbliższej okazji zapropono-

wać jej taki układ. 

     Kiedy powiedziałem jej o moim pomyśle, staruszka popatrzyła na mnie bła-

galnym wzrokiem i powiedziała: "Ojcze! Ponad 50 lat mojego życia byłam po-

ganką. Czciłam słońce i inne bóstwa. Gangrena odjęła mi stopy. Ale czy to jest 

naprawdę powód, dla którego nie miałabym przychodzić do Tego, który za 

mnie umarł i daje mi siebie, a którego tak późno poznałam? Moje kolana niech 

krwawią, ale niech ojciec pozwoli mi spotykać się z Jezusem na Mszy Świętej". 

Pomyślałem wtedy - jestem księdzem, ale czy czołgałbym się 300 metrów, jak 

ta staruszka na Eucharystię?"  



● Dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Odmawia-

jąc pobożnie Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi i speł-

niając zwykłe warunki, można uzyskać odpust zupełny. 

● W poniedziałek odwiedziny chorych. Zgłoszenia przyjmowane są w Za-

krystii. 

● Również w poniedziałek - po Mszy św. wieczornej - zebranie Zespołu 

Charytatywnego. 

● 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 Liturgiczny. Niedziela ta jest niedzielą trzeźwości.  

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

Wstrząsające świadectwa byłych muzułmanów, którzy przyjęli chrzest. Za 

przyznanie się do Chrystusa grozi śmierć z rąk najbliższych osób. Repor-

taż prosto z Paryża. 

Ponadto w Gościu: 

Kalendarz ścienny z papieżem Franciszkiem na 2016 rok 

Czy nowy minister zdrowia uleczy polską służbę zdrowia? 

W Małym Gościu Niedzielnym: 

Płyta CD „Czekamy, śpiewamy”, czyli jedenaście wyjątkowych piosenek, 

które śpiewane były na roratach przez ostatnie jedenaście lat. Także pio-

senka na tegoroczne roraty 

Gdzie i kiedy zaczęła się Polska – ślady chrztu Mieszka na Ostrowie Led-

nickim 

O tym, jak Pan Bóg kazał pisać hymn na Światowe Dni Młodzieży 

● W przedsionku kościoła przed cały Adwent sprzedawane będą świece 

wigilijne i opłatki. Dochód ze sprzedaży świec przeznaczony jest na dzia-

łalność Akcji Charytatywnej Caritas. 

● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na potrzeby naszej pa-

rafii. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 
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IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 23 do 29 listopada 2015 r. 

23 XI 

Poniedziałek 
Wsp. św. Klemensa I 

i św. Kolumbana 

g. 1800 - Dziękczynno - błagalna w pewnej intencji  

24 XI 

Wtorek 
Wsp. św. św.  

męczenników  

Andrzeja Dung-Lac  

i towarzyszy 

g. 700 

 

 

 

 

g. 1800 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bo-

żą i zdrowie dla Tomasza Jankiewicza z okazji 18. rocznicy 

urodzin oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Stani-

sława i Krzysztofa Jankiewicz z okazji urodzin 

- Za + Gertrudę Madejski w dniu urodzin 

25 XI 

Środa 
Wsp. św. Katarzyny  

Aleksandryjskiej 

g. 700 

g. 800 

 

- Za + Helenę Grodzińską 

Msza św. szkolna 

- Za ++ rodziców Engelberta i Helenę Kuczera, Bernarda  

i Alicję Tułaj oraz Alojzego Mierzwa 

26 XI 

Czwartek 

 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za + Alinę Iwaniuk 

po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za ++ Martę i Alfreda Kowolik, Stefana i Hilarię Potrzeba 

oraz Jana Kańduła 

27 XI 

Piątek 
 

g. 700 

 

 

g. 1800 

- Za + Siostrę Mariettę - Otylię Owedyk w rocznicę śmierci 

oraz w dniu urodzin, ++ Współsiostry oraz dusze  

w czyśćcu cierpiące 

- Za + Romana Olesz w rocznicę śmierci 

28 XI 

Sobota 

 

g. 700 

g. 1800 

- Za ++ rodziców Teodora i Wiktorię  

- Za + Renatę Małek w dniu urodzin oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące  

29 XI 

1. Niedziela 

ADWENTU 

 

NIEDZIELA 

TRZEŹWOŚCI 

 

g. 630 

g. 700 

 

 

 

 

g. 1000 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Różańcowej z po-

dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę 

Bożą i zdrowie dla Gerdy Szczendzina z okazji 75. rocznicy 

urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny     

Te Deum 

- Z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Księdza Proboszcza 

Józefa Krakowskiego z okazji urodzin od parafian 

Nieszpory 

- Za + Marię Golak w rocznicę śmierci 


