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XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 13,24 – 32)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słooce
się zadmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padad z nieba i moce na
niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w
obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich
wybranych z czterech stron świata, od kraoca ziemi aż do szczytu nieba. A od
drzewa figowego uczcie się przez podobieostwo. Kiedy już jego gałąź nabiera
soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to
się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie
przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale
moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie
w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.
Schyłek roku kościelnego przypomina nam o powołaniu do wieczności oraz
o przemijalności tego świata. Myśl o koocu świata budzi w wielu przerażenie, dlatego niechętnie o
tym mówią. Z drugiej strony niektórzy twórcy filmowi lubują się w fantastycznych wizjach na ten
temat. Niektóre sekty na zapowiedziach kooca świata budują ideologię zastraszania swoich
wyznawców.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus zachęca do czujności i umiejętnego odczytywania znaków Jego
nadejścia. Słyszymy najpierw o zakłóceniu sił natury, ale zaraz potem o porównaniu kooca świata
do nadchodzącego lata. Tak jak obserwujemy świat przyrody i wyciągamy wnioski o czasie plonu,
zbioru owoców, zmianie pór roku, podobnie mamy obserwowad dokonujące się w świecie
wydarzenia.
Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej
służbie, albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym
oddaniu się Tobie, Stwórcy wszelkiego dobra. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
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PONIEDZIAŁEK – 19.11.2018
7.00 - Za † Annę Czwodzioską w 30 dzieo po śm.
18.00 - Za † Ingę Grzesik, siostrę Hankę, męża Herberta, szwagra Jana, †† rodzic. Helenę i Teofila
Pawełek
- Za † Krystynę Bioczyk w 2. r. śm.
WTOREK – 20.11.2018 – św. Rafała Kalinowskiego
7.00 - Za † Emila i †† z rodziny
18.00 - Za † mamę Stefanię Włodek w 4. r. śm., jej †† rodzic. i rodzeostwo
- Za † ciocię Władysławę Czerwioską w kol. r. śm., jej †† rodzic. i rodzeostwo
ŚRODA – 21.11.2018 – Ofiarowanie NMP
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Marii z ok. 90 r. ur. oraz o bł. B. dla dzieci, wnuków
i prawnuków
18.00- Za † Zbigniewa Jankowskiego w 30 dzieo po śm.
- Za † syna Adama Biedrzyckiego w 30 dzieo po śm.
CZWARTEK – 22.11.2018 – św. Cecylii
7.00 - Za †† z rodziny i †† z pokrewieostwa
18.00- Za † mamę Annę Demczyna, tatę Piotra, braci Kazimierza i Floriana, †† z rodziny
Kłosowskich, Młodzianowskich i Demczyna
- Za † ojca Piotra Kamioskiego z ok. ur. i w 7 r. śm., †† dziadków z obu str. i d. w c.
PIĄTEK – 23.11.2018
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † córkę Justynę, męża, ojca i dziadka Augustyna, rodzic., teściów i dziadków i †† z pokr.
- Za † Edwarda Czapla w 14 r. śm., †† z rodzic. z obu str., †† z rodzin Kapica, Mandok, Cichoo,
Ploch i d. w c.
SOBOTA – 24.11.2018 – św. Andrzeja Dung-Lac i towarz.
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Elżbiety i jej męża Horsta
18.00 - Za † Jana Korzeniec w 3 r. śm. oraz †† z rodz. Korzeniec i Rakoczy
- Za †† rodzic. Genowefę i Władysława, braci Jerzego i Józefa, teściów Marię i Jana, brata
Kazimierza, †† z rodziny i d. w c.
NIEDZIELA – 25.11.2018 – UROCZYSTOŚD JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
7.00 - Za † Gertrudę Winkler, †† rodzic., braci, †† z rodzin Rotter, Kurpiela, Niepala
8.30 - Za † mamę Anielę Paluszczak w 8 r. śm., ojca Andrzeja, dziadków i †† z pokrew.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Karola z ok. 17 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
10.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Katarzyny z ok. 40 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za †† ojców Marcina i Jana, mamę Rozalię, siostry Annę i Leokadię, szwagrów Stefana
i Jana i d. w c.
11.15 - Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio w int. Aliny z ok. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za †† rodzic. Stanisława i Katarzynę Grędusz, † ciocię Lidię, †† z rodziny Grędusz i Hajda
15.00 - Za † męża Jerzego Marek w r. śm., rodziców, zięcia Wilhelma, teściów †† rodzin z obu str.
- Za ojca Jana, brata Adama, szwagra Bogdana, Jerzego Borowskiego, †† z rodzin Winiarskich,
Ołubców i Wąsik
16.00- Nabożeostwo do Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 18 - 25.11.2018
1. XXXIII Niedziela Zwykła.
Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzieo Ubogich. Tegoroczne hasło brzmi: Biedak zawołał, a Pan go
wysłuchał. Te słowa Psalmisty stają się naszymi wtedy, gdy stykamy się z różnymi formami
cierpienia doświadczanymi przez tych, których zazwyczaj określamy ogólnym terminem
ubodzy.
O godz. 16.00 Nieszpory Niedzielne
2. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna i nowenna do św. Ojca Pio.
3. We wtorek wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera.
4. W środę obchodzimy wspomnienie Ofiarowania Najśw. Maryi Panny.
5. W czwartek wspomnienie św. Cecylii, patronki śpiewu i muzyki kościelnej.
O godz. 18.00 Msza św. wieczorna – szkolna, zapraszamy dzieci, rodziców, a także dorosłych.
Po Mszy św. spotkanie z rodzicami dzieci Komunijnych.
6. W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo
w godzinie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
O godz. 19.00 modlitewne spotkanie dla młodzieży.
7. 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.
8. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystośd Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Mija dwa lata od
proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. W uroczystośd
Chrystusa Króla Wszechświata, na nabożeostwie popołudniowym, nastąpi odnowienie
Jubileuszowego Aktu.
9. Dzisiaj przed kościołem Zespół Caritas organizuje zbiórkę do puszek na pomoc dlabiednych i
ubogich, polecamy tą sprawę dobroci naszych parafian. Zespół Caritas organizuje także zbiórkę
ciepłej, zimowej odzieży dla najuboższych.
10. W niedzielę 2 grudnia (tj. za dwa tygodnie) rozpoczyna się w Kościele czas adwentu. Niech będzie
przeżywany w naszych rodzinach z głęboką wiarą i chrześcijaoską miłością. Zachęcamy do pielęgnowania w
domach i rodzinach pięknych zwyczajów adwentowych.
Zespół CARITAS organizuje w pawilonie handlowym KAUFLAND, w dniach od 25 listopada do 9
grudnia, zbiórkę żywności na świąteczną pomoc dla osób ubogich i potrzebujących pomocy.
Zakupione dary można będzie składad do specjalnie przygotowanego i oznaczonego kosza.
11. Od przyszłej niedzieli zapraszamy do kącika sprzedaży w domu katechetycznym.
Donabycia będą: świece wigilijne, kartki świąteczne, dewocjonalia i opłatki.
12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, a szczególnie polecamy Gośd Niedzielny i prasę dla
dzieci.
13. W przyszłą niedzielę kolekta specjalna przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z
remontem obiektów sakralnych. Dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład
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.

JEZUS CHRYSTUS KRÓLEM WSZECHŚWIATA
Słowo
Bóg
wskazuje
na
Tego,
od
którego
wszystko
zależy,
a który sam nie podlega nikomu. Bóg jest Stwórcą, to znaczy,
że stworzył wszystko, co istnieje. Filozofowie powiedzą, że
Bóg to najwyższy Byt nieskooczony, który istnieje
wiecznie; nie ma przyczyny, sam będąc przyczyną
wszystkich bytów skooczonych. Bóg jest Panem historii,
która zmierza, mimo naszych grzechów, do
przewidzianego przez Opatrznośd spełnienia. Biblia
wyraża te prawdy, używając różnych określeo, w tym
m.in. Król, Władca. Panowanie Jego jest wiecznym
panowaniem – stwierdza prorok Daniel. Twój tron niewzruszony na wieki – woła psalmista. W
Apokalipsie św. Jana czytamy: Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który był i który przychodzi,
Wszechmogący. Bóg nie jest Despotą, lecz Wspólnotą Trzech Boskich Osób. Jezus Chrystus,
którego czcimy jako Króla Wszechświata, nie wziął sam sobie władzy, ale ją otrzymał. Od kogo? Od
Boga Ojca, który nie zatrzymuje niczego dla siebie, ale wszystko daje Synowi. Ta ciągła wymiana
między Ojcem i Synem dokonuje się w Duchu Świętym, który jest miłością Ojca i Syna. Królowanie
Chrystusa musi byd zatem widziane w perspektywie miłości i miłosierdzia. Bóg jest odwieczną
miłością w sobie i nieodwołalną miłością do nas. Jezus potwierdza, że jest Królem, w sytuacji, w
której bynajmniej nie wygląda na króla. Wszak zostaje oskarżony i grozi mu śmierd. Jednak słowa:
królestwo moje nie jest z tego świata nie oznaczają, że Chrystus nie ma władzy nad światem, ale że
sprawuje ją w sposób całkowicie inny niż władcy ziemscy. Ów sposób został nam objawiony w
męce krzyżowej i zmartwychwstaniu. Grzesznicy krzyżują Syna Bożego, drwią z Niego. Jezus zaś
modli się do Ojca: Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem umiera, ale zmartwychwstaje. Tym
samym pokazuje swą nieogarnioną królewską moc. Moc miłości i miłosierdzia.

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 książce wywiadzie „Światłośd świata” przekonuje nas
o „konieczności, aby Bóg znowu znalazł się na pierwszym miejscu, by słowa Boga uznad za
coś realnego i pozwolid im oświecad nasze życie”. Innymi słowy, przekonuje nas do
osobistego, egzystencjalnego przeżywania prawdy o Chrystusie Królu.
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