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XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg. Świętego Łukasza(Łk 21,5-19)
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami
i darami, Jezus powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie
kamieo na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to
nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziad zacznie? Jezus odpowiedział: Strzeżcie się,
żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówid: »Ja
jestem« oraz »nadszedł czas«. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o
wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stad, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy
mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą
silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie
znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was
prześladowad. Wydadzą was do synagog i do więzieo oraz z powodu mojego imienia
wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobnośd do składania
świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślad naprzód swej obrony. Ja bowiem
dam wam wymowę i mądrośd, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się
mógł oprzed ani się sprzeciwid. A wydawad was będą nawet rodzice i bracia, krewni i
przyjaciele i niektórych z was o śmierd przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie
w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałośd
ocalicie wasze życie.
___________________________________________________________________________________________________

Czy napawa nas lękiem świadomośd, że oto na naszych oczach wypełniają się słowa
Jezusa, zapowiadające koniec świata? Prześladowania chrześcijan na Bliskim Wschodzie, w
tym wydawanie uczniów Chrystusa i wtrącanie do więzienia, zadawanie śmierci dzieciom
przez rodziców, a także rodzicom przez ich dzieci oraz nienawiśd żywiona do chrześcijan,
toprzykładowy serwis informacyjny.
Przed koocem roku liturgicznego Jezus zwraca naszą uwagę na koniec świata. Mówi
jednak o tym nie po to, aby wzbudzad lęk, lecz przeciwnie - wielką nadzieję. Zapewnia On, że
wśród najgorszych kataklizmów nie zginie nawet włos z waszej głowy. Mamy byd wytrwali, bo
dzięki temu zyskamy życie.

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH____________
PONIEDZIAŁEK – 18.11.2019 – bł. Karoliny Kózkówny
7.00- Za † Danutę Kozik (int. od szwagierki Grażyny i Genowefy)
18.00- Za † Edwardę Czarną w 30 d. p. ś.
- Za † mamę Jadwigę Bykowską w 2 r. ś., tatę Waldemara i †† z pokr.
- Za † o. kapucyna Bogusława Piechutę
WTOREK – 19.11.2019
7.00- Za † męża Jerzego w 6 r. ś., rodz. z o. s., zięcia Wilhelma, †† z rodz. i pokr.
18.00- Za † Krystynę Bioczyk w 3 r. ś.
- Za † męża Franciszka Kubik w k. r. ś., córkę Ilonę, brata Antoniego Kubik, ich †† rodz., ks. pr.
Antoniego Jokiel, †† z rodz. Kubik, Moczygęba i Chudalla
ŚRODA – 20.11.2019 – św. Rafała Kalinowskiego
7.00-Za † Edwardę Czarną (int. od przyjaciółki)
18.00- Za †† rodz. Annę i Feliksa Krupa, †† z rodz. Krupa, Styra i Biernat
- Za † mamę Stefanię w 5 r. ś., jej †† rodz., rodzeo. i d. w c.
CZWARTEK – 21.11.2019 – Ofiarowanie NMP
7.00- Do B. Op. p.w. MB Fat. w int. Konrada z ok. 60 r. ur. i o bł. B. w rodz.
18.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Adama z ok. 18 r. ur. i o bł. B w rodz.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w pew. int. z ok. ur.
PIĄTEK – 22.11.2019 – św. Cecylii
7.00- Do B. Op. p.w. MB Fat. w int. Anny z ok. ur. i o bł. B. w rodz.
15.00-Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † ojca Piotra Kamioskiego z ok. ur. i w 8 r. ś., †† dziadków z o. s. i d. w c.
- Za † ciocię Władysławę Czerwioską w k. r. ś., jej †† rodz., rodzeo. i d. w c.
SOBOTA – 23.11.2019 – św. Andrzeja Dung-Lac i tow.
7.00- Za † Romana Kamioskiego i Adelajdę Steindor
18.00- Za † mamę Annę Demczyna w k. r. ś., tatę Piotra, braci Floriana, Kazimierza, †† z
rodz.Demczyna, Kłosowskich, Młodzianowskich i d. w c.
- Za † córkę Justynę, męża, ojca i dziadka Augustyna, †† rodz., teś., dziadków i †† z pokr.
- Do B. Op. p. w. św. Cecyli w int. żyjąc. i ††czł. zesp. Viva La Musica
UROCZYSTOŚD JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA – 24.11.2019
7.00- Za † Łucję Tausznik w 30 d. p. ś.
8.30- Za † mamę Anielę Paluszczak w 9 r. ś., ojca Andrzeja, †† dziadków i z pokr.
- Za †† rodz. Genowefę i Władysława, teś. Marię i Jana, braci Jerzego, Józefa i Kazimierza
10.00- Za † Gintra Bauman w 3 r. ś., syna Jana, matkę Annę, siostrę Erykę, brata Rudolfa, synową
Małgorzatę, bratową Łucję i †† z rodz.
-Za † ojca, teścia i dziadka Leszka Szymanek w 4 r. ś., †† z rodz. i pokr.
11.15-Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. córki Katarzyny z ok. ur. i im., wnuka Bartka, synów z rodz., o zdr.
i bł. B. w rodz.
- Za † męża Bogdana w k. r. ś., †† rodz. †† z rodz. i d. w c.
15.00- Za † Krzysztofa Opala z ok. ur.
- Za † Edwarda Czapla w 15 r. ś., †† z rodz. i pokr.

_________OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ________
1. XXXIII Niedziela Zwykła.
Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzieo Ubogich. Tegoroczne hasło brzmi: Ufnośd
nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie.O godz. 16.00 Nieszpory Niedzielne
2. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna i nowenna do św. Ojca Pio.
3. W poniedziałek 18 listopada o godz. 18.30 parafia św. Wawrzyoca organizuje
spotkanie z panem Jackiem Pulikowskim nt. Jednośd Małżeoska a wychowanie.
4. W środę wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera.
5. W czwartek obchodzimy wspomnienie Ofiarowania Najśw. Maryi Panny.
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 wspomnienie św. Cecylii, patronki śpiewu i muzyki kościelnej.
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 Najświętszego Sakramentu i okazja do
spowiedzi świętej
8. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystośd Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Mija
trzy 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
dlapotrzebujących, polecamy tą sprawę dobroci naszych parafian. Zespół Caritas
organizuje także zbiórkę ciepłej, zimowej odzieży dla najuboższych.
10. Od I niedzieli adwentu czyli od 1 grudnia zapraszamy do kącika sprzedaży w domu
katechetycznym. Do nabycia będą: świece wigilijne, kartki świąteczne, dewocjonalia
i opłatki.
11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, polecamy Gośd Niedzielny i prasę dla dzieci.
12. W przyszłą niedzielę kolekta specjalna przeznaczona na pokrycie kosztów związanych
z wymianą oświetlenia w obiektach sakralnych na energooszczędne. 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.

UROCZYSTOŚD JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
Uroczystośd Chrystusa Króla, którą obchodzimy w ostatnią
niedzielę roku kościelnego, przypomina o wielkiej godności
Chrystusa jako Władcy i Pana. Jego królestwo jest wieczne
i powszechne, które trwad będzie wiecznie. Dziś w większości
paostw sami obywatele wybierają panującego; inaczej jest
w królestwie Chrystusa, nie my wybieramy, lecz Chrystus wybiera
sobie swój lud: Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem
(J 15,16). Tytułem króla nazywa Chrystusa już Pismo Święte. Sama
idea kultu Chrystusa Króla rozpowszechniła się w IV w. na Soborze
Nicejskim, który zajmował się m.in. Boską i ludzką naturą
Chrystusa. To stwierdzenie znalazło odbicie w liturgii i sztuce.
Najpopularniejszym przedstawieniem wsztuce jest ukazanie Chrystusa jako władcy,
Pantokratora – w pozycji siedzącej lub stojącej z uniesioną prawą ręką (gest
błogosławieostwa) i ze zwojem pisma w lewej dłoni. Okres romaoski wytworzył odrębny
układ tronującego Zbawiciela siedzącego i błogosławiącego prawą ręką, w lewej
trzymającego księgę, na której widnieją greckie litery alfa i omega – początek i koniec. Od
Boga wszystko bierze swój początek i w Bogu wszystko się kooczy. Często ukazywano
Chrystusa w towarzystwie słooca i księżyca, z zastępami aniołów czy między czterema
Ewangelistami lub ich symbolami. Pasyjny nurt w sztuce wytworzony w średniowieczu
ukazywał Chrystusa jako triumfatora nad śmiercią przez krzyż.
Najstarszy polski ślad kultu Chrystusa Króla znajdujemy w modlitewniku Gertrudy –
wnuczki Bolesława Chrobrego. Chrystus ukazany jest tam na tronie, w stylu bizantyjskim,
gdyż Gertruda była żoną księcia kijowskiego. U stóp tronu zostały przedstawione postacie
książąt, którym Chrystus Król nakłada koronę w obecności świętych.
Sztuka gotycka ukazuje też aspekt władzy królewskiej – król jako władca i sędzia.
Powstaje w tym czasie wiele malowideł ukazujących Sąd Ostateczny. W następnych wiekach
prądy w sztuce poszerzały znane już akcenty. Dopiero wiek XIX połączył kult Chrystusa Króla
z rozwijającym się nabożeostwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W 1925 r. za pontyfikatu Piusa XI, zgodnie z jego hasłem przewodnim Odnowa
wszystkich w Chrystusie, ustanowiono święto Chrystusa Króla, które stało się najważniejszym
świętem Akcji Katolickiej, potężnego ruchu apostolstwa świeckich; Stolica Apostolska
upatrywała w nim sposób przezwyciężenia laicyzacji. W wieku XX zaczęto także czcid
Chrystusa jako Króla Miłosierdzia. Pan Jezus, objawiając się św. s. Faustynie Kowalskiej,
powiedział: Mów światu, że jestem Królem Miłosierdzia. Zanim przyjdę jako sprawiedliwy
Sędzia, daję ludziom czas miłosierdzia.

