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UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
2 Sm 5, 1-3; Kol 1, 12-20; Łk 23, 35-43

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i przyglądał się. Przełożeni
zaś drwili sobie z Niego: „Innych wybawiał, niech uratuje samego siebie, jeśli On jest tym wybranym, Chrystusem Boga”.
Także żołnierze szydzili z Niego. Podchodzili, podawali Mu
ocet i mówili: „Jeśli jesteś królem Żydów, wybaw samego siebie”. Był też nad Nim napis: „To jest król Żydów”. Jeden z powieszonych na krzyżu złoczyńców bluźnił Mu, mówiąc: „Czy Ty
nie jesteś Chrystusem? Wybaw siebie i nas!”. Drugi natomiast,
upominając go, powiedział: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż ponosisz tę samą karę? My przecież sprawiedliwie zostaliśmy ukarani. Zasłużyliśmy na to. Ale On nic złego nic zrobił”.
I dodał: „Jezu, wspomnij o mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa”. Odpowiedział mu: „Zapewniam cię: Dzisiaj ze Mną będziesz w raju”.

On króluje przez miłość
Każde ziemskie królestwo przemija i każda ziemska potęga upada, a Chrystus Król żyje i wszystko w Nim istnieje. On króluje przez
miłość, a nie przez rozkazy i ustawy. Dlatego pragnie, aby wszyscy byli w Jego królestwie i swoim słowem wprowadza tego, kto
szczerze się nawraca. Jezus ma więc władzę, ale objawia ją jako
niewolnik ofiarowany za każdego z nas, bo królestwo Jego nie
jest z tego świata. Dowodem Jego władzy i miłości są słowa: Zapewniam cię: Dzisiaj ze Mną będziesz w raju. Chrystus Król czeka
na nas cierpliwie na krzyżu, abyśmy zapragnęli Jego panowania.
Cierpliwie, bo jest innym królem niż pozostali władcy. Jeszcze
w godzinie śmierci daje On każdemu z nas szansę na nawrócenie.
Chryste, nawet w obliczu śmierci szukasz zabłąkanej owcy
i przyprowadzasz ją do owczarni. Taka jest Twoja pełna
miłości królewska władza. To dzięki niej otwierasz bramy
królestwa.

I NIEDZIELA ADWENTU
Iz 2, 1-5; Rz 13, 11-14; Mt 24, 37-44

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Z przybyciem Syna Człowieczego będzie podobnie, jak było za dni Noego. W tamtych
dniach przed potopem jedli i pili oraz żenili się i były wydawane
za mąż aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli
się, kiedy przyszedł potop i wszystkich pochłonął. Tak również
będzie, gdy przyjdzie Syn Człowieczy. Wówczas dwóch będzie
na roli: jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Dwie będą
mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga pozostawiona.
Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, którego dnia przyjdzie wasz
Pan! Zważcie na to, że gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze
nocy przyjdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby mu
włamać się do swego domu. Dlatego też i wy bądźcie gotowi, bo
w chwili, kiedy się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Czujność naszą cnotą
Ile dobra może dokonać nasza czujność? Kto wie! Gdyby wyka-

zywali się nią współcześni Noemu, to może nie nastałby najbardziej znany kataklizm w dziejach ludzkości... Jednak cykliczność
pór roku i naszych czynności wprowadza nas w duchowe odrętwienie, a nawet uśpienie. Ewangelia, w której nie brakuje wezwań do zachowania czujności, chce nas z tego stanu wyrwać.
Dlatego stawia nas w obliczu spotkania z Chrystusem zarówno
u kresu drogi adwentowej, jak i naszego życia. My, Jego uczniowie, nie możemy być tymi, którzy nie spostrzegli się. Czujność jest
więc naszą chrześcijańską cnotą, czyli stałym nastawieniem na
czynienie dobra. Ona pomaga uporządkować sprawy tego świata, aby nam właściwie służyły.
Panie, rozpoczynam nowy rok od szczerego przejęcia się
Twoim słowem. Muszę nie tylko pamiętać, że ponownie
przyjdziesz, ale być zawsze dobrze przygotowanym na
spotkanie z Tobą.

Akcja Katolicka zaprasza!
Uroczystość Chrystusa Króla to patronalne Święto Akcji Katolickiej. Jako
członkowie AK chcemy przybliżyć naszą
działalność i oczywiście zachęcić do poszerzenia naszego grona.
Po pierwsze Akcja Katolicka jest powołana, aby działać w swojej parafii w jedności z Kapłanami.
Jest otwarta na współpracę z wszelkimi grupami, ruchami czy
stowarzyszeniami bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości. Akcja Katolicka wzywa świeckich, by dawali świadectwo
o Chrystusie w życiu codziennym, rodzinnym, zawodowym.
Nie jest to możliwe bez osobistego rozwoju – dlatego jako
członkowie pogłębiamy swoją osobistą codzienną relację
z Bogiem poprzez uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych,
adoracjach, rekolekcjach, dniach skupienia…
W życiu parafialnym angażujemy się między innymi:
- w przygotowania dekoracji czy to na Boże Narodzenie,
czy Wielkanoc,
- organizujemy wyjazdy, spotkania,
- aktywnie uczestniczymy w Mszach św. oraz nabożeństwach,
- organizujemy akcje charytatywne, które dotychczas zawsze kończyły się powodzeniem dzięki waszej ofiarności;
- w miarę możliwości wspieramy bieżące inicjatywy parafialne,
- aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach parafialnych
czy diecezjalnych, jak na przykład ostatnio w Światowych
Dniach Młodzieży, czy wiosną w tygodniu ewangelizacyjnym zakończonym koncertem „Czas Chwały”.
Aktywny udział w życiu parafialnym wnosi w nasze życie
poczucie wspólnoty, dużo radości, a rozwój osobisty pozwala
być lepszymi świadkami Chrystusa.
Papież Franciszek w trakcie wspomnianych Dni Młodych
mówił, że Jezus nie jest Panem komfortu i wygody. Aby pójść

za Jezusem trzeba mieć trochę odwagi, trzeba się zdecydować na zamianę kanapy na parę butów, aby we wszystkich
środowiskach, jakich jesteśmy, nieść Dobrą Nowinę.
Duński terapeuta rodzinny i pedagog o światowej renomie Jesper Juul powiedział: „Nie da się być członkiem żadnej
wspólnoty (czy to rodziny, czy w pracy, czy w parafii) bez jakiegoś wkładu własnego. Bo kiedy człowiek niczego nie wnosi, traci poczucie własnej wartości”.
Każdy z nas otrzymał jakieś talenty, którymi należy się
dzielić. W szeregach Akcji Katolickiej potrzebni są członkowie,
którzy wzajemnie się uzupełniają, nie jest tak, że każdy robi
wszystko:
- jedni są dobrymi organizatorami,
- inni mają ciekawe pomysły,
- ktoś inny może czytać Słowo Boże, czy aktywnie uczestniczyć w adoracjach, nabożeństwach,
- ktoś inny ma talenty plastyczne,
- ktoś inny może wspierać od strony technicznej różne akcje,
- ktoś inny ma czas, który może poświęcić...
Możliwości jest nieskończenie wiele…
To, co dotychczas robimy w trakcie roku, to zaledwie mała
część naszych pomysłów, gdyż w niewielkim gronie nie jesteśmy w stanie podjąć większej ilości inicjatyw.
Zatem, jeżeli zależy Ci na własnym rozwoju, poczuciu realnej więzi ze wspólnotą parafialną, jeżeli zależy Ci na żywej,
aktywnej parafii – to schodź z kanapy i do dzieła!
Nasze najbliższe spotkanie odbędzie się już jutro po Mszy św.
wieczornej. Jeżeli zastanawiasz się z kim w czasie spotkania
zostawić dzieci – zapraszamy wspólnie z nimi – będą zorganizowane atrakcje dla dzieci, tak aby wszyscy mogli uczestniczyć w spotkaniu.
Zapraszamy!
Beata Dudek
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Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
Myśl o potrzebie aktu intronizacyjnego została zapoczątkowana w związku
z wszczęciem w archidiecezji krakowskiej w 1996 roku procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Rozalii Celakówny, krakowskiej pielęgniarki i mistyczki, zmarłej
w czasie II wojny światowej. Wówczas
światło dzienne ujrzały jej zapiski i można było poznać treść udzielonych jej
objawień prywatnych, w których Jezus
domaga się m.in. aktu intronizacyjnego
od narodu polskiego. Świadczy o tym
choćby ten zapis: „Jest ratunek dla Polski:
jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana
w zupełności przez intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale
w całym państwie z rządem na czele. To
uznanie ma być potwierdzone porzuce-

niem grzechów i całkowitym zwrotem
do Boga”.
Wieść o tego typu żądaniach Jezusa w objawieniach danych Celakównie
szybko się rozniosła. Pojawiło się wiele
inicjatyw oddolnych, których celem było
doprowadzenie do aktu intronizacyjnego. Konferencja Episkopatu Polski powołała w 2004 roku Zespół ds. Społecznych
Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla.
W 2013 roku biskupi powołali do
istnienia Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych. Owocem dialogu i współpracy
Zespołu z przedstawicielami różnych ruchów intronizacyjnych jest zatwierdzony
przez Konferencję Episkopatu Polski Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Przyjęcie panowania Jezusa, uznanie Go swym Panem, ma
znaczenie zbawcze. Jest pragnieniem serc Polaków rozumiejących, że od największych zagrożeń doczesnych nieskończenie groźniejsza jest utrata zbawienia. Współcześnie zagraża
ona coraz większej liczbie ludzi na skutek odrzucenia prawdy – na skutek odrzucenia Chrystusa, który jest Prawdą i na
skutek odrzucenia Jego prawa miłości. Stąd pragnienie, aby
powszechnej w świecie detronizacji Chrystusa Polska przeciwstawiła Jego intronizację.
Przyjęcie panowania Jezusa Chrystusa ma być z założenia
aktem wiary narodu. Celem tego aktu nie jest zapewnienie
doczesnej władzy czy dostatku, ale poddanie osobistego,
rodzinnego i narodowego życia Chrystusowi i życie według
praw Bożych. Akt ten powinien wpłynąć na rzeczywistość doczesną, ale nie może stanowić nadużycia Najświętszego Imienia Jezusa do osiągania celów doczesnych. Jest wyrazem posłuszeństwa Bogu, czyli odpowiedzią człowieczej miłości na
Miłość Bożą, jest też aktem sprawiedliwości, czyli oddaniem
Bogu tego, co Jemu należne.
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla
i Pana nie jest zwieńczeniem, lecz początkiem dzieła introni-
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zacji Jezusa Chrystusa w Polsce i w narodzie polskim. Przed
nami wielkie i ważne zadanie.
Jego realizacja zakłada szerokie otwarcie drzwi Jezusowi, oddanie Mu swego życia, przyjęcie tego, co nam oferuje
i dzielenie się Nim z innymi. Chodzi o umiłowanie Jezusa do
końca, zawierzenie Mu naszych rodzin, podejmowanie posługi miłości miłosiernej oraz realizację Ewangelii we wszelkich
wymiarach życia, nie wykluczając jego aspektu ekonomicznego, społecznego i politycznego.
Od Maryi, naszej Pani i Królowej, trzeba się uczyć spoglądania na wszystkie wymiary życia oczyma wiary, szukając
światła w prawdzie objawionej. Nie wolno przy tym zagubić
świadomości, że w realizacji tego wszystkiego potrzeba Bożego wsparcia. Dlatego ważne jest powierzanie Duchowi Świętemu całego dzieła i poszczególnych przedsięwzięć. Potrzeba
wiele modlitwy i ofiary w dziele odnowy oblicza Kościoła i naszej Ojczyzny.
Oprac. na podstawie:
„Komentarz do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Niedziela, 20 listopada, to ostatnia niedziela roku liturgicznego, uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
Ustanowiona przed ponad 90 laty encykliką papieża Piusa XI
Quas primas, stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas
którego przeżywamy całe misterium zbawcze. Uwielbiamy
Pana Boga i dziękujemy Mu za dzieło stworzenia i odkupienia. Uwielbiamy i składamy dzięki za Jego wcielenie, śmierć
i zmartwychwstanie. Przez chrzest święty uczestniczymy
w tym misterium i poddajemy się królewskiej władzy Jezusa
Chrystusa, który pragnie nas wszystkich zjednoczyć w swoim
królestwie prawdy, pokoju i zbawienia. We wszystkich świątyniach Kościoła katolickiego w Polsce ma miejsce proklamacja
Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana.
2. W trzecią niedzielę miesiąca, 20 listopada – ofiary składane
na tacę przeznaczone są na prace przy kościele.
3. We wtorek, 22 listopada, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlić się za wstawiennictwem św. Rity z Cascia, orędowniczki spraw najtrudniejszych. W czasie Mszy św. zostaną
poświęcone róże, możemy składać karteczki z prośbami i podziękowaniami.
4. Niedziela, 27 listopada, to pierwsza niedziela Adwentu –
rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Hasłem tego roku będą
słowa z nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście”. Będziemy więc wezwani do świadczenia o Panu Jezusie i przemieniania tego świata na bardziej Boży.
5. Na naszej Adwentowej drodze szczególną patronką będzie
Maryja, jest Ona dla nas wzorem przygotowania się na przyjście Pana Jezusa. Zachęcamy do licznego udziału w roratach,
adwentowych Mszach św., które w naszym kościele będą codziennie o godz. 18.00. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie
dzieci (z lampionami i karteczkami, na których będą wypisywać swoje adwentowe dobre uczynki!), które będą otrzymywać każdego dnia specjalne obrazki.

6. Tradycyjnie w czasie Adwentu możemy włączyć się w dzieło „Caritas” – „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, kupując
świece na stół wigilijny.
7. W okresie Adwentu będziemy mogli wesprzeć potrzebujących z naszej parafii, składając do kosza wystawionego w kościele różnego rodzaju dary żywnościowe.
8. Pierwszy czwartek miesiąca, 1 grudnia, po Mszy św. o godz.
18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwy za
kapłanów i osoby zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne i adoracja do godz. 21.00; zakończenie adoracji
Apelem Jasnogórskim.
9. Pierwszy piątek miesiąca, 2 grudnia, szczególna okazja do
pojednania się z Bogiem. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej od godz. 16.45. Prosimy też zgłaszać chorych na
pierwszy piątek, których kapłan odwiedzi w domu z Najświętszym Sakramentem.
10. Pierwsza sobota miesiąca, 3 grudnia, dzień poświęcony
Niepokalanemu Sercu Maryi.
11. W niedzielę, 4 grudnia, po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie Żywego Różańca a po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie
Kręgu Biblijnego – serdecznie zapraszamy.
12. Druga niedziela adwentu, 4 grudnia, jest Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Modlimy
się w intencji naszych braci i sióstr, zwłaszcza z krajów dawnego Związku Sowieckiego. Po każdej Mszy św. można ich wesprzeć materialnie, wrzucając ofiary do puszek.
13. Pan Leszek Kołodziejczyk – tak jak w latach poprzednich
– roznosi do naszych domów opłatek wigilijny. Ofiary składane przy tej okazji zostaną przeznaczone na dalsze prace przy
parafii.
14. Został wydany kalendarz na 2017 rok z okazji stulecia objawień w Fatimie. Cena 7 zł.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• w poniedziałek, 21 listopada, wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Choć odwołuje się ono do VI w. i do pamiątki poświęcenia kościoła ku czci Matki Bożej zbudowanego
obok świątyni jerozolimskiej, to ma nam ukazywać wielkość
i znaczenie życia ofiarowanego całkowicie Bogu. Dlatego w tym
dniu modlimy się szczególnie za siostry w zakonach klauzurowych i do tej modlitwy zachęcamy wszystkich parafian;
• we wtorek, 22 listopada, św. Cecylia, dziewica i męczennica,
patronka muzyki kościelnej;

• w czwartek, 24 listopada, święci męczennicy wietnamscy:
Andrzej Dung-Lac z towarzyszami, którzy za wiarę ponieśli
śmierć w XVIII i XIX wieku;
• w środę, 30 listopada, św. Andrzej Apostoł, brat św. Piotra.
Tradycja mówi, że ewangelizował tereny, na których dziś dominuje prawosławie; jest też bardzo uroczyście czczony w Kościołach wschodnich;
• w sobotę, 3 grudnia, św. Franciszek Ksawery (1506-1552),
prezbiter, jezuita, uważany za jednego z największych misjonarzy w dziejach Kościoła.

5 INTENCJE MSZALNE

Niedziela 20.11. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata
9.00. 1) † Jana Janinę Freus; Stanisława Serafin
		 2) † Helenę Surmik, gregorianka 20
10.30.		 Chrzty: Gabriela Witkowska, Amelia Bubak
12.00. † Wincentynę Pogoda, od swatowej Zenony
			 Jachimowskiej
18.00. † Krystynę, Józefa Helferów; Zofię Aleksandra
			 Kostrzów
Poniedziałek 21.10. Ofiarowanie Najświętszej Maryi
Panny
17.00. † Janusza, Janinę, Edwarda Rajkowskich
18.00. † Helenę Surmik, gregorianka 21
Wtorek 22.11. Św. Cecylii
7.00. † Helenę Surmik, gregorianka 22
18.00. 1) † Annę Szymańską
		 2) † Władysławę w 9. r. śmierci, Kazimierza Gryszko;
			 Dariusza Niedopytalskiego; Kazimierza Jędryszka
			 w 9. r. śmierci
Środa 23.11
17.00. † Gertrudę Grabaż
18.00. 1) † Helenę Surmik, gregorianka 23
		 2) W intencji Panu Bogu wiadomej
Czwartek 24.11. Św. Andrzeja Dung-Laca i Towarzyszy
17.00. † Czesława Olszewskiego, od cioci z rodziną;
		 † Mieczysławę Szymczyk, od swatowej
18.00. † Helenę Surmik, gregorianka 24
Piątek 25.11.
17.00. 1) † Mariannę Goska w 7. r. śmierci
		 2) † Katarzynę Kurzydło, od koleżanek i kolegów
			 z Przewozów Regionalnych
18.00. 1) † Janusza Perzanowskiego w 19. r. śmierci
		 2) † Helenę Surmik, gregorianka 25
Sobota 26.11.
7.00. † Helenę Surmik, gregorianka 26
18.00. 1) † Janinę, Zdzisława Kisielewskich
		 2) † Annę, Romana, Józefa Korbów; Marcina,
			 Zdzisława Wilk; Katarzynę Grabjas od córki
			 i siostry z rodziną;
I Niedziela Adwentu 27.11.
9.00. † Albina Cioka w rocznicę śmierci, od rodziny

10.30. † Helenę Surmik, gregorianka 27
12.00.		 Roczki: Milena Mendakiewicz, Emilia Rojek,
			 Zuzanna Habrajska
18.00. † Aurelię w 4. r. śmierci, Bronisława Gniewek, od córki
			 z rodziną
Poniedziałek 28.11.
17.00. † Helenę Surmik, gregorianka 28
18.00.		 W intencji ks. Proboszcza, od Żywego Różańca
Wtorek 29.11.
7.00. † Helenę Surmik, gregorianka 29
18.00. 1) † Bronisławę Majcherczyk, od córki Marii z rodziną
		 2) † Waleriana Wcisło, od syna z rodziną
Środa 30.11 Święto św. Andrzeja Apostoła
17.00. † Stanisława Korzec w 20. r. śmierci, od córek
			 z rodzinami
18.00. 1) † Helenę Surmik, gregorianka 30
		 2) † Michała Mazurek w 3. r. śmierci, od rodziców
			 i brata z rodziną
Czwartek 01.12.
17.00. † Zofię Olechowską
18.00. † Pelagię, Jana Curyło, gregorianka 1
Piątek 02.12.
17.00. † Pelagię, Jana Curyło, gregorianka 2
18.00. 1) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Barbary
		 2)† Barbarę Korpak, od syna z rodziną
Sobota 03.12.
7.00. 1) † Pelagię, Jana Curyło, gregorianka 3
		 2) W intencji ojczyzny
18.00. 1) W intencji wynagradzającej, od Żywego Różańca
		 2) † Damiana Koniecznego w 1. r. śmierci, od żony,
			 mamy i rodziny
II Niedziela Adwentu 04.12.
9.00. 1) Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
		 2) † Pelagię, Jana Curyło, gregorianka 4
10.30. † Stanisława Jakubasa w 6. rocznicę śmierci, od żony
			 i córek
12.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Katarzyny z okazji 18. r. urodzin, od
			 rodziców
18.00. † Aleksandra, Marię, Stanisława Szymskich
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