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XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. (Mt 25,14-30)
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego
zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je
w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie
dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego
pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas
przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: »Panie, przekazałeś
mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo dobry i
wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego
pana«. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: »Panie, przekazałeś mi
dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo dobry i wierny.
Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana«.
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: »Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek
twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc,
poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność«. Odrzekł mu pan jego:
»Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem
nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie
byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu,
który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć
będzie.Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na
zewnątrz
w
ciemności;
tam
będzie
płacz
i
zgrzytanie
zębów«”.

ZACHŁANNY BÓG
Za każdym razem, kiedy Bóg porównuje się
do kogoś zachłannego, do kogoś, kto zbiera
tam, gdzie nie posiał, kogoś, kto ma wielkie
oczekiwania wobec ludzi, być może chce
nam powiedzieć: Jestem zachłanny na
człowieka, jestem zachłanny na to dobro,
które może stać się jego udziałem. Jestem

spragniony tego dobra, które rodzi się tam,
gdzie pojawia się człowiek. Jestem
spragniony człowieka. Może to chce nam
powiedzieć Bóg w tej niezwykłej Ewangelii.
Boże Ojcze, spraw, abym na wzór Jezusa
pragnął pełnić Twoją wolę, aby nastało
Twoje królestwo miłości i prawdy.
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PONIEDZIAŁEK – 20.11.2017 – św. Rafała Kalinowskiego
7.00 - Za †† z rodz. i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 - Za † mamę Stefanię Włodek w 3 r. śm., jej †† rodz., rodzeństwo
- Za †† z rodziny z obu str.
WTOREK – 21.11.2017 – Ofiarowanie NMP
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Marii z ok. ur. oraz o bł. B. dla dzieci, wnuków,
prawnuków.
18.00 - Za † Kazimierza Lendzioszek (od sąsiadów)
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Renaty z ok. 80 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
ŚRODA – 22.11.2017 – św. Cecylii
7.00 - Do B. Op. przez wst. św. Cecylii z podz. za całoroczną opiekę z prośbą o bł. B. dla zespołu Viva
la musica oraz ich rodzin, a także za †† członków zespołu
18.00- Za † ojca Piotra Kamińskiego z ok. ur. i w 6 r. śm., † mamę Augustynę, †† dziadków z obu str.,
†† z rodziny.
- Za † mamę Annę Demczyna, matkę chrzestną Olgę, chrześniaka Marcina, tatę Piotra, braci
Kazimierza i Floriana, †† z rodz. Kłosowski, Demczyna, Młodzianowski
CZWARTEK – 23.11.2017
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. męża Adama z ok. ur., syna Artura z ok. ur. oraz o bł. B.
w rodzinie
16.30- Msza szkolna
18.00- Za † ciocię Władysławę Czerwińską w k. r. śm., jej †† rodz. i rodzeństwo
- Za † Edwarda Czapla w 13 r. śm., †† rodz. z obu str., †† z rodz. Kapica, Mandok, Cichoń, Ploch,
d. w c.
19.00- Spotkanie biblijne
PIĄTEK – 24.11.2017 – św. Andrzeja Dung-Lac i towarzyszy
7.00 - Za † Joannę Żurek w 30 dz. po śm.
15.00- Godzina Miłosierdzia
18.00- Za † córkę Justynę, męża, ojca i dziadka Augustyna, rodziców, teściów, dziadków, †† z pokr.
- Za †† rodz. Stanisława i Katarzynę Grędusz w k. r. śm., siostrę Lidię, †† z rodziny.
SOBOTA – 25.11.2017 – USTANOWIENIE NOWYCH MINISTRANTÓW
7.00 - Za † Jana Siemek w 30 dz. po śmierci.
18.00 - Do B. Op. w int. Lektorów i Ministrantów oraz ich rodziców, rodzeństwa i dziadków
- Za † mamę Marię z ok. ur., córkę Magdę, †† rodz., teściów, †† z rodz.
- Za † męża Jerzego Marek w 4 r. śm., zięcia Wilhelma, †† z rodz. Marek, Kerkhoff
NIEDZIELA – 26.11.2017 – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Krystyny i Huberta Stach z ok. 40 r. śl. oraz o bł. B. w rodzinie
8.30 - Za † mamę Anielę Paluszczak w 7 r. śm., ojca Andrzeja, †† dziadków, †† z pokr.
- Za † męża Zdzisława w 12 r. śm., †† z rodziny, d. w c.
10.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Alicji i Aleksandra z ok. 40 r. śl. oraz o bł. B. w rodz.
- Do. B. Op. przez wst. MB Fat… w int. córki Katarzyny, jej męża Mariusza i ich dzieci
11.15 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Aliny z ok. ur. oraz o bł. B. w rodzinie.
- Za † ojca Leszka Szymanka w 2 r. śmierci.
15.00 - Za †† rodz. Jana i Annę Wróbel, Bertę i Wiktora Popanda, brata Alfreda, †† z rodz., d. w c.
- Za † mamę Katarzynę Oliwiak, ojca Albina, brata Ludwika, kuzyna Wacława, †† teściów Janinę
i Włodzimierza, †† z rodziny Czaczkowskich, Oliwiak, Skakój.
16.00- Nieszpory niedzielne

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 19-26.11.2017
1. XXXIII Niedziela Zwykła. Dzisiaj o godz. 16.00 różaniec za zmarłych, serdecznie zapraszamy. Po różańcu,
o godz. 16.45 spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych. Po spotkaniu będą do nabycia książeczki „Droga do
nieba”.
2. W poniedziałek wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do
św. Ojca Pio.
3. W poniedziałek i środę o godz. 19.00 spotkanie dla uczniów kl. VII przygotowującej się do bierzmowania.
4. W poniedziałek i wtorek spotkanie dla uczniów III kl. gimn. Przygotowującej się do bierzmowania.
5. We wtorek obchodzimy wspomnienie Ofiarowania Najśw. Maryi Panny.
6. W środę wspomnienie św. Cecylii, patronki śpiewu i muzyki kościelnej. O godz. 7.00 uroczysta Msza św. w
intencji zespołu Viva la musica z okazji święta patronalnego.
7. W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna, zapraszamy serdecznie dzieci i rodziców.
 Po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce katechetycznej.
8. W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeństwo w godzinie męki
i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
 O godz. 19.00 modlitewne spotkanie dla młodzieży.
9. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów, kandydatów i Dzieci Maryi.
 Od godz. 17.00 do 17.45 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
 Wieczorna Msza św. ofiarowana będzie w intencji lektorów, ministrantów i kandydatów do LSO z naszej
parafii oraz ich rodzin. W czasie Mszy św. przyjęcie nowych ministrantów.
10. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Mija rok od proklamacji
Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. W uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata, 26 listopada, nastąpi odnowienie Jubileuszowego Aktu w polskich kościołach i kaplicach.
Przygotowaniem do tego wydarzenia jest rozpoczęta 17 listopada w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Krakowie - Łagiewnikach nowenna.
 Zespół Caritas organizuje zbiórkę do puszek na przedświąteczną pomoc dla biednych i ubogich, polecamy tą
sprawę dobroci naszych parafian.
11. W niedzielę 3 grudnia (tj. za dwa tygodnie) rozpoczyna się w Kościele radosny czas adwentu. Niech będzie
przeżywany w naszych rodzinach z głęboką wiarą i chrześcijańską miłością. Zachęcamy do pielęgnowania w domach i
rodzinach pięknych zwyczajów adwentowych.
12. Zespół CARITAS organizuje w pawilonie handlowym KAUFLAND, w dniach od 26 listopada do 10 grudnia,
zbiórkę żywności na świąteczną pomoc dla osób ubogich i potrzebujących pomocy. Zakupione dary można
będzie składać do specjalnie przygotowanego i oznaczonego kosza.
13. Od przyszłej niedzieli zapraszamy do kącika sprzedaży w domu katechetycznym. Do nabycia będą: świece
wigilijne, kartki świąteczne, dewocjonalia i opłatki.
14. Zapraszamy serdecznie do udziału w samolotowej pielgrzymce do Rzymu i San Giovanni Rotondo
z okazji 50 rocznicy śmierci Św. Ojca Pio. W programie: Rzym – Watykan - San Giovanni Rotondo - Monte
Sant Angelo - Pompeje – wyspa Capri – Neapol. Pielgrzymka odbędzie się na przełomie czerwca i lipca.
Całkowity koszt wynosi 3250 zł. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w II Niedzielę Adwentu o godz. 16.30.
15. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, a szczególnie polecamy Gość Niedzielny i prasę dla dzieci.
16. Dzisiaj kolekta specjalna przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z remontem obiektów sakralnych.
Dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary duchowe
i materialne. Dziękujemy także za okazaną życzliwą pomoc i troskę o naszą parafię. Życzymy błogosławionej
niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.

UROCZYSTOŚĆ
CHRYSTUSA KRÓLA
Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież
Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na
zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we
wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie
przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić
litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt
poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu.
Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma
soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Pius XI,
uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.:
Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa
znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza
wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje
w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam
jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować;
mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko
nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do
najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami
swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie
uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego „przewyższającej naukę miłości” i dla
łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i
nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus.
Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego słowa znaczeniu
imię i władzę króla należy przyznać Chrystusowi jako Człowiekowi, albowiem tylko o
Chrystusie jako Człowieku można powiedzieć, iż otrzymał od Ojca „władzę i cześć,
i królestwo”; Chrystus bowiem, jako Słowo Boga, będąc współistotnym Ojcu, wszystko
ma wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe i nieograniczone władztwo nad wszystkim
stworzeniem.
Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku berła
i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu się należy.
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