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XXXIV Niedziela Zwykła

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Dn 7,13-14 (Królestwo Syna Człowieczego)
Psalm responsoryjny: Ps 93,1.2 i 5
Drugie czytanie: Ap 1,5-8 (Chrystus jest władcą królów ziemi)
Ewangelia: J 18,33b-37 (Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata)

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
W liturgii Kościoła w ostatnią niedzielę Roku Kościelnego przeżywamy uroczystość
Pana Jezusa jako Króla Wszechświata. Ma nam ona uświadomić, że Chrystus jest
Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z dokonań, z
wybrania
czy
z
wywalczenia
tej
godności.
On
jest
Królem, bo jest BogiemCzłowiekiem,
Stworzycielem
i
Odkupicielem. Z tego
właśnie
tytułu
ma
absolutną
władzę. W
liturgii
Kościoła
w
ostatnią niedzielę Roku
Kościelnego
przeżywamy
uroczystość
Pana
Jezusa jako Króla
Wszechświata. Ma nam
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Chrystus jest Królem
całego stworzenia –
wszechświata.
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wywalczenia
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godności.
On
jest
Królem, bo jest BogiemCzłowiekiem,
Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną
władzę. Uroczystość Chrystusa Króla wprowadził Pius XI encykliką Quas primas, 11
grudnia 1925 r. W odnowionej liturgii uroczystość jest obchodzona w ostatnią, XXXIV
niedzielę w ciągu roku, dla zaznaczenia, że Chrystus Król zamyka – jako Pan historii
– ludzkie dzieje i do Niego należy „ostatnie słowo” w sprawach świata. Uroczystość
Chrystusa Króla jest doskonałą okazją do refleksji nad przemijaniem ludzkiego życia i
świata oraz nad wartościami, które są wieczne. Upadały wielkie cywilizacje,
monarchie, despoci, którzy próbowali stworzyć własny porządek i budować swoje
królestwo na fundamencie przemocy, niesprawiedliwości, nienawiści i zachłanności.
Niezmienne zaś pozostaje w człowieku pragnienie miłości, pokoju, sprawiedliwości,
czyli szczęścia, które nie przemija. Chrystus – Król wszechświata, służąc całej
ludzkości i każdemu człowiekowi z osobna, zostawiając naukę o swoim Królestwie,
popartą swoim konkretnym życiem, daje pewność, że upragnione przez człowieka
królestwo istnieje naprawdę.
/opr. mm/
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Kancelaria parafialna:
poniedziałek - środy, piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
W czwartek kancelaria
nieczynna

Msze św.
Niedziela
* w kaplicy w Czachówku:
8.30
* w kościele: 10.00, 12.00,
13.15
Dni powszednie
18.00(17.00 –1X-1IV)
W czwartki o godz. 7.30

Nabożeństwa stałe:
*Godzinki o NP NMP –
I sobota miesiąca o 7.10
*Nowenna do MBNP środa o 17.30
*Nabożeństwo do Niep.
Serca NMP I sobota miesiąca
o 7.30
*Adoracja Najśw.
Sakramentu:
- I niedziela miesiąca po
Mszy św. o godz. 10.00

Spowiedź św.
- podczas każdej Mszy św.
- w 1. piątek miesiąca
od godz. 17.00

Odwiedziny chorych
1. piątek m-ca od godz. 9.30

Chrzest św.
w każdą niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 12.00

Retrospekcje z Radecznicy
I znów wróciły niezapomniane chwile i
przeżycia związane z pielgrzymką do
Radecznicy i na Roztocze. Ale od
początku. W dniu 10 listopada o godz.
17.00 uczestnicy pamiętnego wyjazdu
do Bazyliki Mniejszej w Radecznicy,
wzięli udział w kościele parafialnym w
Sobikowie,
we
Mszy
Św.
sprawowanej
w
intencji
jej
uczestników przez księdza proboszcza, dziekana Włodzimierza
Czerwińskiego. Okolicznościową homilię wygłosił ks. wikariusz
Mariusz Białęcki. Po Mszy Św. wszyscy przejechali do Cendrowic.
Przed oczyma kilkudziesięciu osób biorących udział w spotkaniu
popielgrzymkowym w cendrowickiej remizie strażackiej, jak w
starym filmie, przewijały się klatka po klatce kadry z Lublina,
Zamościa, Zwierzyńca i innych zwiedzanych miejsc.
Wspomnieniom nie było końca. Dla poprawienia animuszu, na
początku zaserwowano znakomity gorący rosół z makaronem
własnej roboty przygotowany przez: Jolę Górzyńską, Bożenkę
Gostkowską i Kasię Olizarowicz, smakowite schabowe i mielone
Jadzi Jeziorskiej, pieczone skrzydełka i udka z kurczaka Teresy
Pietranik. Na stole znalazło się też miejsce dla szerokiego
asortymentu wędlin i ogórków Zdzisia Tywonka oraz specjalnego
domowego smalcu ze skwarkami również p. Zdzisia, pasztetu
Bogusi Duszy, pieczeni-rolady Gabrysi Rotuskiej i wspaniałej
pieczonej karkówki Krysi Sychel. Nie mogło również zabraknąć
tradycyjnie już kabanosów i tatara z łososia Bogusi Duszy.
Uzupełnieniem rybnego menu były również: ryba po grecku
Małgorzaty Piechnik, przystawka śledziowa w pierzynce Eli
Talarek, koreczki śledziowe Dorotki Olczak i pyszna sałatka Marysi
Fiejki, faszerowane i w majonezie jajka Basi Wrotek, Jadzi Konopki,
Kasi Olizarowicz i Joli Górzyńskiej, wędliny i ogórki Heni
Oliszewskiej a także bigos Gosi Pacholskiej. Pielgrzymi z naszej
parafii jak widać to zdyscyplinowana i dobrze zorganizowana grupa
nie tylko na samej trasie pielgrzymki. Z racji zdolności kulinarnych
mogliby z powodzeniem znaleźć zatrudnienie w 5-cio gwiazdkowej
hotelowej restauracji. Trzeba podkreślić, że przy tak suto
zastawionych stołach, pokrytych białymi obrusami, udział mieli
wszyscy obecni, a o kolorową oprawę stołu i całość zadbała
inspirator i „dusza towarzystwa” - Bogusia Dusza. Początkowo w
remizie było chłodno, dlatego z przyjemnością sięgnięto po
przygotowane: gorącą herbatę, kawę, soki i różne napoje
dostarczone przez panów. Nie brakowało też smacznych i to kilku
rodzajów ciast własnego wyrobu „babci” Zosi Antosiewiczowej i
Kazi Przyczki oraz czekoladowych ciasteczek Eli Talarek. Bardzo
miłym akcentem spotkania były niekończące się śpiewy
pielgrzymkowych i patriotycznych pieśni, a nawet tańce przy
dźwiękach muzyki płynącej z płyt CD, dla co odważniejszych i
uzdolnionych tancerek. Na „parkiecie” w remizie brylowały m.in.:
Ela Talarek, Bożenka Gostkowska, Kasia Olizarowicz i Jola
Górzyńska i tancerze: niezmordowany senior Jan Sychel, Zbigniew
Talarek, Zbyszek Jeziorski i Krzysztof Gugała. Po godzinie 21.00,
spotkanie popielgrzymkowe zaszczycił swoją obecnością ks.
proboszcz, po przyjeździe z Góry Kalwarii, gdzie jako dziekan brał
udział w uroczystościach gminnych z okazji Dnia Niepodległości.
Podsumowaniem wieczoru i niekwestionowaną atrakcją udanego
spotkania było chóralne odśpiewanie przez wszystkich, ułożonego
przez Kazimierza we współpracy m.in. z: Jolą Górzyńską, Gabrysią
Rotuską i Marią Fiejką „Hymnu pielgrzymkowego”. W hymnie
odniesiono się nie tylko do atrakcji i przeżyć duchowych w
Radecznicy, związanej z kultem św. Antoniego, ale i osobiście do
każdego z uczestników pielgrzymki. Co niektórzy wysłuchali nawet
kilku zwrotek na temat swoich cech osobistych, wad i zalet.
Podsumowując ks. proboszcz celnie podsumował opisaną w
hymnie atmosferę pielgrzymki: „Jak widzę, nie musiałem jechać na
tę pielgrzymkę, bo i tak wiem wszystko, co się działo po
wysłuchaniu tego hymnu”. I tak miłym akcentem obszernego i

dowcipnego hymnu, który jak ktoś wcześniej z humorem powiedział
napisany „na 102” (ostatecznie miał 112 zwrotek), spotkanie
popielgrzymkowe zakończyło się już po północy. Dla zobrazowania
charakteru wyśmienitej zabawy, poniżej kilkanaście początkowych
zwrotek śpiewanego hymnu dotyczących sanktuarium, na znaną
ludową melodię:
1. Ksiądz proboszcz pożegnał i pobłogosławił
I księdza Mariusza, w pielgrzymkę wyprawił.
Ref. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana,
oj dana, oj dana pielgrzymka udana.
2. Ksiądz wikariusz z przodu, obok mówi mama,
Zacznij od godzinek, by była udana. Ref.
3. Pielgrzymka w tę stronę, a wycieczka w drugą,
Sobików nas żegna, mżawką i szarugą. Ref.
4. Różańce wyjmują, wszyscy oprócz Zenka,
Szofer musi jechać i patrzeć w lusterka. Ref.
5. Cztery wieki temu, objawienie było,
Dzisiaj z Sobikowa, wielu nas przybyło. Ref.
6. Wnet św. Antoni, Roztocze polubił,
Szymon Tkacz Go ujrzał, mało nie zamówił. Ref.
7. Odtąd sławna jest ta, piękna Radecznica,
Łaskami słynąca – Boska tajemnica. Ref.
8. Ojców Bernardynów, to zakon wspaniały,
Bo od fundamentów, klasztor zbudowali. Ref.
9. Z Łysej Góry patrzy, w dół na okolicę,
U podnóża, której, leży Radecznica. Ref.
10. W Radecznicy klasztor, Ojców Bernardynów,
Przyjmuje codziennie, zgłodniałych pielgrzymów. Ref.
11. Bazylika Mniejsza i klasztor jak nowy,
W nim św. Antoni, pomoc nieść gotowy.
Ref.
12. Barokowy fronton i takie ołtarze,
dwie wieże i loggia, i ładne witraże. Ref.
13. Bazylika Mniejsza, najnowsza przygoda,
Gwardian, proboszcz - Oskar, więc jest i nagroda. Ref.
14. Ojciec Zenon wita, zaraz mówić zacznie,
Już jest bardzo późno, spałoby się smacznie. Ref.
15. Ale w pierw obiadek i razem kolacja,
Mimo, że to zakon, prawie jak libacja. Ref.
16. Grochówka i kurczak, na każdego łebka,
By nie brakowało, z kuchni ktoś tam zerka. Ref.
17. Ryżu pod dostatkiem, nie ma alkoholu,
mimo to jak jeden, siadamy do stołu. Ref.
18. Ojciec Zenon prosi i obraz odsłania,
Wszyscy idą grzecznie, nawet bez pytania. Ref.
19. Historię nam głosi, bardzo dynamicznie,
Kilkadziesiąt minut, żwawo i fertycznie. Ref.
20. Nie dało się przysnąć, wszyscy zasłuchani,
A ks. Zenon ciągle – „tak moi kochani”. Ref.
21. Końca by nie było, przyszedł czas podzięki,
Kazimierz dziękował, głośno i od ręki. Ref.
22. Radeczniccy bracia, w refektarzu służą,
Pyszny żur gotują, strudzonym podróżą. Ref.
23. W niedzielę o siódmej, godzinki śpiewamy
Wielkiego patrona, głośno wysławiamy. Ref.
…
111.Jeszcze do proboszcza, apel powtarzamy,
Jedź z nami pasterzu, bo Cię też kochamy. Ref.
112.O kolejną nową, pielgrzymkę prosimy,
A jak się nie zgodzisz, to Cię udusimy. Ref.
Kończąc, dziękujemy p. Mirkowi Masnemu, komendantowi OSP w
Cendrowicach za udzieloną gościnę w remizie, niezastąpionym
kapłanom sprawującym duchowy nadzór nad pielgrzymami, za
Mszę Św. w intencji pielgrzymów i obecność na spotkaniu: ks.
Prałatowi Włodzimierzowi i ks. Wikariuszowi Mariuszowi oraz
niezawodnemu „technikowi” druhowi Zbyszkowi Jezierskiemu za
muzyczną oprawę. Pozostaje tylko powiedzieć tym, którzy z
różnych powodów nie dotarli na udane spotkanie popielgrzymkowe
– żałujcie!
/Kazimierz Dusza/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata. Ostatnia niedziela
roku liturgicznego. Po Mszy św. o godz.
10.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i
Akt Poświęcenia, za którego publiczne
odmówienie
można uzyskać Odpust
zupełny na zwykłych warunkach. O godz.
12.00 PZC zaprasza na Uroczystą Mszę
Św. w intencji wszystkich darczyńców i
ofiarodawców
naszego
Parafialnego
Caritas. Jak zwykle w IV niedzielę
miesiąca PZC zbierać będzie ofiary do
puszek dla swoich podopiecznych.
2. W piątek 27 listopada o godz. 18.00
zapraszamy członków Parafialnej Rady
Ekonomicznej na spotkanie w Sali
parafialnej.
Omówimy
program
inwestycyjny na kolejne tygodnie i
miesiące.
3. W przyszłą niedzielę już I niedziela
Adwentu.
Szczegóły
nabożeństw
adwentowych podamy w przyszłą
niedzielę. Taca zbierana podczas Mszy św.
przeznaczona
będzie
na
nasze
Metropolitalne Seminarium Duchowne.
4. Od I Niedzieli Adwentu przy bocznym
ołtarzu znajdować się będzie Drzewko
adwentowe, na którym zawieszone są
zapotrzebowania ubogich rodzin na święta.
Zachęcamy do wsparcia tej szlachetnej
inicjatywy. Prosimy o zgłaszanie rodzin,
które znajdują się w potrzebie do PZC.
Również
przy
bocznym
ołtarzu
wystawiony jest kosz, gdzie możemy
składać trwałe produkty żywnościowe do
paczek świątecznych dla potrzebujących z
naszej parafii.
5. Parafialny Zespół Caritas zwraca się z
uprzejmą prośbą do właścicieli sklepów i
firm o wsparcie tegorocznej akcji
”Mikołaj” dla dzieci, która odbędzie się na
początku grudnia. Dary w postaci słodyczy,
przyborów szkolnych, ofiary pieniężne itp.
prosimy o dostarczenie do końca listopada

do kancelarii parafialnej lub zakrystii. W
dniu
dzisiejszym
również
PZC
rozprowadza znicze, z których dochód
tradycyjnie przeznacza na potrzeby swoich
podopiecznych.
6. Nasz organista p. Tomasz rozpoczął
roznoszenie opłatków na stół wigilijny.
Zostały one poświęcone 15 listopada na
Mszy św. o godz. 12.00. Prosimy o
życzliwe przyjęcie p. Tomasza. W naszej
parafii opłatki roznosi tylko on.
Przestrzegamy przed oszustami.
7.
Zakończyliśmy
inwentaryzację
cmentarza. Prosimy osoby będące
dysponentami grobów nieoznaczonych lub
pustych o kontakt w celu ich
umiejscowienia. Zachęcamy do opłacania
pokładnego przedłużającego prawo do
grobu na kolejne 20 lat.
8. Rozpoczęliśmy prace nad wykonaniem
drewnianego,
malowanego
krzyża
nadołtarzowego. Jego projekt wywieszony
jest w przedsionku kościoła. Mamy
nadzieję,
że
poświęcimy
go
w
przyszłoroczny
odpust
parafialny
Podwyższenia Krzyża św. Czas wykonania
go to bowiem 10 miesięcy a koszt to ok.
25 000,- zł.
9. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do nabycia
„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Dziś do
„Gościa Niedzielnego” dołączony jest
kalendarz ścienny na 2016 r. z papieżem
Franciszkiem. Na stoliczku pod chórem
wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.

Opłatki na stół
wigilijny
Od soboty 14 listopada nasz
Organista p. Tomasz Żaczek
roznosi opłatki na stół wigilijny.
Przyjmijmy Go z życzliwością, dziękując w ten sposób
p. Tomaszowi za całoroczną posługę w naszej parafii.
/Duszpasterze/

Intencje Mszalne 22 XI – 29 XI
Niedziela 22.11.
8.30 (Czachówek) + Eugeniusza Bednarka w 5 rocz.
Refleksja na
śmierci
UROCZYSTOŚĆ
8.30 (Czachówek) + Cecylii i Jana Dębskich, Stanisława i
CHRYSTUSA KRÓLA
Krzysztofa Przepiórka
10.00 + Zygmunta w 3 rocz. śm. , Krystyny Głowackich,
WSZECHŚWIATA
zm. z rodz. Głowackich i Jaroszów
„Poddani Króla
10.00 + Pawła Strzyżewskiego
są bezpieczni”
12.00 + Zdzisława w 33 rocz. śm, Jana, Andrzeja
Szóstkiewiczów
Jezus miał problem z odpowiedzią na pytanie
12.00 W intencji Parafialnego Zespołu Caritas
czy jest królem. Nie dlatego, że nim nie jest,
CHRZEST: Liliana Rytel
albo że nie chciał się do tego przyznać, ale
13.15 + Janiny Gwiazdowskiej, Krystyny Adamskiej
dlatego, że ludzie (w tym Piłat) nie rozumieją
13.15 + Agaty Adamuszewskiej
co znaczy być królem. My mamy dziwne
Poniedziałek, 23.11.
pojęcie o królowaniu. Polega ono na
17.00 O zdrowie i szczęśliwą operację dla Joanny
Wtorek 24.11.
okazywaniu wyższości i na wymaganiu, by ją
17.00 + Leokadii Rosłon w 30 dni po śmierci
respektowano.
Tymczasem
królowanie
Środa, 25.11.
(panowanie) w oczach Boga to coś zupełnie
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
innego - to troska o poddanych. Zresztą termin
Za parafian, + Stanisława Szturemskiego w 8 rocz. śm.,
"poddany" nie oznacza "uległy", "zależny",
Stanisławy, Franciszka, Stefana Szymańskich, O Boże bł.
czy coś w tym rodzaju. Oznacza "poddany
i opiekę dla rodziny Mrozów, + c.r. Mrozów i Fabisiaków
opiece". Jeśli nie poddamy się Bogu, On nie
Piątek, 27.11.
będzie mógł troszczyć się o nas. Jeśli chcemy
17.00 + Aleksandra w 28 rocz. śm. , Zenona
czuć się bezpieczni, uznajmy Chrystusa za
Anuszewskich, zm. z rodz. Kucińskich
swojego króla i słuchajmy Jego głosu.
Sobota, 28.11.
/Mieczysław Łusiak SJ/
16.30 + Feliksy Szymańskiej
17.00 + Pawła Pęczka

Niedziela 29.11.
Weekly tweet - wpis tygodnia
8.30 (Czachówek) Dziękcz.-błag. dla syna Artura w 47
rocz. ur. i dary Ducha Św. dla jego rodziny
Królestwo ziemskie ma prawa
8.30 (Czachówek) + Zofii i Stefana Pieniążków
stanowione,
10.00 + Kazimierza W. Karaśkiewicza w 31 rocz. śm.
10.00 + Andrzeja Rosłona (im.)
a my wierzący, jeszcze prawa –
12.00 + Zdzisława Chmielewskiego (im.)
objawione,
13.15 + Barbary Gdeczyk
bowiem «Królestwo moje nie jest z tego
13.15 + Heleny w 1 rocz. śm. , Edwarda, Bogdana,
świata»,
Mariana Augustyniaków
intencje spisano 16.11.15

mówi Jezus. To godziwa za życie
zapłata
i dodaje: « kto jest z prawdy, słucha
mojego głosu»,
więc nie płyń z prądem tego świata
chaosu.

Parafialnemu Zespołowi Caritas w dniu ich Święta
Patronalnego składamy serdeczne
podziękowanie i zaangażowanie
w służbie i pomocy najuboższym z
naszej parafii. Niech Dobry Bóg
obdarza Was swoimi łaskami a Maryja
otacza swoją opieką
/Duszpasterze/

Kazimierz
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