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Pomoc duszpasterska: 
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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 
 

 

                      Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Ez 34, 11-12. 15-17 (Chrystus zna swoje owce) 

Psalm responsoryjny: Ps 23, 1-3. 5-6 

Drugie czytanie: 1 Kor 15, 20-26. 28 (Królestwo Boże) 

Ewangelia: Mt 25, 31-46 (Chrystus będzie sądził z uczynków miłości) 

 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 
W ostatnich godzinach życia Chrystus powiedział: " Tak, jestem królem. Ja się na to 

narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z 

prawdy, słucha mojego głosu" (J 18, 37). Za kilka godzin umierał na krzyżu jak przestępca, a 

nad głową miał "winę" wypisaną w trzech językach: "To jest król..." . Ci, co stali pod krzyżem 

wyśmiewali się z tego tytułu. Tymczasem całe życie Jezusa od kołyski, stajenki aż po śmierć 

znaczone było tajemnicą godności królewskiej. Narodził się w Betlejem. Przybyli do Niego 

uczeni mędrcy, chodzący w glorii królów. Jako królowi, złożyli Mu dary. A kiedy schodził ze 

świata, też miał koronę na głowie, ale ta była koroną boleści, udręczenia, męki. Nawet ostatni 

fizyczny ślad przybity do krzyża - zawiera tę tajemnicę wyrażoną w słowach zapisanych na 

polecenie Piłata: "Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski" Korona jest symbolem władzy. 

Niekoniecznie kojarzy się dobrze. Często przypieczętowywała ona niejedną niegodziwość, 

masakrę niewinnych i krzywdę wielu. Królem 

czterech stron świata kazał się nazywać w XXIII w. 

przed Chrystusem władca Akkadu - Sargon I. 

Faraonów egipskich mianowano królami 

Południa i Północy i synami bogów. Władcy 

starożytnej Asyrii, a później Persji nosili tytuły króla 

królów. Pamiętamy też długie tytuły 

nowożytnych cesarzy i królów. Kiedy spojrzeć 

na nie z odległości wieków, wszystkie wydają się 

małe, śmieszne i puste. Chrystus przyszedł 

oczyścić koronę, by nadać jej pełnię. Pokazał, że 

królować, znaczy służyć, być oddanym, 

szukającym, kochającym. Zupełnie jak pasterz idący na czele stada... Najczęściej tak jest, że 

władcy pamiętają o obowiązku służby, który wynika z posiadanej władzy i noszonej korony. 

Później widzą w ludzie powód swojej udręki i kłopotów. Skąd my to znamy? Dobrze więc, że 

przy końcu roku kościelnego ukazuje się nam przykład Chrystusa Króla, o którym Prefacja 

mszalna mówi, że Jego królestwo jest królestwem "prawdy i życia, świętości i łaski, 

królestwem sprawiedliwości i pokoju". Kościół przypomina godność Chrystusa i powinność 

służenia każdemu. Po to, by przezwyciężać w sobie przejawy pychy. By oderwać się od 

swojego "królestwa" i dostrzec jeszcze inne wartości, które wypływają z wiary. A każdy 

chrześcijanin jest powołany do świętości, to znaczy do życia Błogosławieństwami. "Chrystus 

Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam!" - słowa tej pieśni śpiewa się w 

XXXIV Niedzielę w ciągu roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Znak, że 

kończy się rok kościelny i niedługo zacznie się Adwent. Uroczystość tę ustanowił papież Pius 

XI w Roku Jubileuszowym 1925, wyznaczając jej obchód na niedzielę przed uroczystością 

Wszystkich Świętych. W nowym kalendarzu liturgicznym uroczystość Chrystusa Króla 

została przesunięta na ostatnią niedzielę roku kościelnego, aby podkreślić prawdę, iż Chrystus 

na końcu czasów przekaże Ojcu Niebieskiemu wieczne i powszechne królestwo. Ideę 

królewskiej godności Chrystusa można odnaleźć już w starych obchodach liturgicznych, jak 

Epifania czy Niedziela Palmowa.                                                               /Ks. Andrzej Supłat/ 
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Przyjdź Królestwo Twoje! 

Pytanie: „Czy ty jesteś Królem?” - zadał Jezusowi 

zakłopotany Piłat (por. J 18, 33b). Niewątpliwie 

pytanie było wymuszone. Padał zarzut przeciwko 

Jezusowi i trzeba było sobie z tym poradzić.  

Cóż więc prostszego, jak zadać to pytanie 

oskarżonemu. Padła także odpowiedź: - Tak, Ja 

jestem królem, ale moje królestwo nie jest z tego 

świata (por. J 18, 36-37). Sprawa została 

definitywnie załatwiona. Ten stojący przed 

Piłatem człowiek mówi, że jest królem.  

To znamienna wypowiedź - potwierdzenie płynie 

teraz przez wieki. Jezus jest Królem. Co to znaczy 

król? To ten, który ma władzę, 

rządzi, kieruje. Od tegoż króla 

zależy wszystko. Tym bardziej 

że Jego królestwo jest 

specyficzne, nie jest stąd, jest 

innego rodzaju i z innego 

świata. Ani Piłat, ani wielu, 

którzy słuchali dialogu, nie 

umieli sobie z tym poradzić. I 

następuje dalsza rozmowa: - 

Nie wiesz, że mógłbym cię 

uwolnić, czy nie wiesz, że mam 

władzę nad tobą? (por. J 19, 10). 

I znów słowo Jezusa: - Ta władza, którą masz, nie 

jest twoją władzą, ona nie bierze się z ciebie, jest 

ci tylko dana (por. J 19, 11). To ważne 

stwierdzenie Jezusa, bo w tym momencie 

następuje konfrontacja. Jezus mówi, że jest 

królem. I trzeba się domyśleć, że w tym kontekście 

Jego władza królewska nie została Mu przez 

kogoś ofiarowana, On tę władzę ma sam z siebie. 

To jest władza Tego, który jest Panem, 

najwyższym decydentem i od którego wszystko 

zależy. Trzeba umieć patrzeć na Chrystusa Króla, 

Tego, którego nazywamy naszym Bogiem. 

Władza królewska Chrystusa pochodzi z Jego 

bóstwa, z Jego wewnętrznej mocy. Tę władzę 

trzeba wewnętrznie zobaczyć, tego Chrystusa 

Króla i Boga przyjąć w duchu największej pokory 

i uszanowania. Tak się dzieje w naszych czasach, 

że ludzie zdecydowali się na lekceważenie samego 

Boga. Namnożyło się tych, którzy podjęli jakąś 

specjalną walkę z Bogiem. Ona trwa i przyjmuje 

przeróżne szaty i prowadzona jest na różne 

sposoby. To walka z Bogiem żyjącym, do którego 

należy - jak powie psalmista - świat cały i jego 

mieszkańcy (Ps 24, 1). Walka z Bogiem,  

z Chrystusem Królem rozgrywa się na naszych 

oczach. To nie jest sprawa odległa. W moim 

domu, w mojej rodzinie, w parafii, w szkole,  

w zakładzie pracy toczy się walka o królestwo 

Chrystusowe. Może jesteśmy zaskoczeni takim 

postawieniem problemu. Nieraz przecież 

zastanawialiśmy się jako katolicy, ludzie 

wierzący, nad królestwem Bożym. Mówiliśmy 

słowa: „Przyjdź królestwo Twoje” bardzo 

świadomie. Chcieliśmy, żeby Bóg był z nami, 

żeby zakrólował, żeby nasze osobiste losy, jak  

i dzieje społeczne działy się zgodnie z wolą Bożą. 

Wtedy bylibyśmy pewni o przyszłość, że nie 

zostaniemy oszukani, że Bóg będzie się nami 

opiekował, że nie zginiemy. Co dla nas znaczy 

królestwo Chrystusa? Powiemy: słuchać Boga, 

Jego Ewangelii, korzystać  

z sakramentów, żyć według 

Dekalogu. Jak to czynić lepiej? 

Przypomnę naszego 

nieżyjącego przyjaciela -  

ks. prał. Mariana 

Wiewiórowskiego, który 

powiedział, że kiedy wierni 

zaprzyjaźnili się z „Niedzielą”, 

stali się bardziej otwarci na 

Boga i na to, co on robi w 

parafii. Poszukiwanie Bożego 

królestwa jest otwieraniem się 

na Boga, na duszpasterza, który przychodzi w imię 

Chrystusa. Co zrobić, żeby w mojej parafii wierni 

kochali Boże królestwo, żeby słuchali Bożych 

słów? Należy im w tym pomóc. Trzeba, żeby do 

ich domów weszło katolickie słowo. Może to 

będzie głos katolickiego radia, telewizji czy prasy, 

np. „Niedzieli”. Głos przychodzący co tydzień do 

parafii jest wypracowywany bardzo starannie i w 

wielkim trudzie. Mówiłem często moim 

redaktorom, że gdyby ludzie wiedzieli, ile pracy 

kosztuje wydanie „Niedzieli”, to inaczej 

podchodziliby do tego pisma. Chciałbym o tym 

przypomnieć duszpasterzom, katechetom, 

nauczycielom i czytelnikom. Katolicki tygodnik 

ma na uwadze budowanie królestwa 

Chrystusowego. Głosimy naukę Bożą, 

przypominamy nauczanie Ojca Świętego, 

biskupów, to nasze posłannictwo. Bardzo nam 

zależy, by nasi czytelnicy dowiadywali się 

prawdy, nie ulegli zakłamaniu i manipulacji. a gdy 

ktoś zechce skrzywić ich myślenie i poprowadzić 

na inne tory, by oparli się temu. Nasza praca z 

wieloma wspaniałymi intelektualistami to studium 

porównawcze, które dzieje się nieprzerwanie. To 

jest walka o Chrystusa, o prawdę, która - jak 

obiecał Chrystus - nas wyzwoli (por. J 8, 32).  

/Ks. Ireneusz Skubiś/

                                                                                                            



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 zbiera ofiary do puszek 

dla swoich podopiecznych. 

2.  Dziękujemy mieszkańcom 

Ludwikowa i Lininka za posprzątanie 

kościoła.  

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. Od pierwszej niedzieli 

Adwentu 2014 roku do 2 lutego roku 

2016 w całym Kościele będzie trwał 

Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on 

przeżywany pod hasłem: "Ewangelia, 

proroctwo, nadzieja - życie 

konsekrowane w Kościele dzisiaj". 

4. Jak co roku nasz organista p. Tomasz 

roznosi poświęcone opłatki na stół 

wigilijny. Prosimy o życzliwe przyjęcie 

p. Tomasza. W naszej parafii opłatki 

roznosi tylko on. Przestrzegamy przed 

oszustami. 

5. W środę 26 listopada o godz. 19.00 

zapraszamy członków Parafialnej Rady 

Ekonomicznej na zebranie 

podsumowujące budowę nowego 

ogrodzenia wokół cmentarza. 

6. Parafialny Zespół Caritas zwraca się 

z uprzejmą prośbą do właścicieli 

sklepów i firm oraz wszystkich ludzi 

dobrej woli 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.  
7. Ze względu na trwające prace przy 

nowym ogrodzeniu cmentarza prosimy 

o szczególną uwagę przy nawiedzaniu 

grobów bliskich. W tym tygodniu 

zakończymy zasadnicze prace przy 

jego budowie. Zostaną również 

zainstalowane tablice informacyjne. 

Prosimy o regulowanie tzw. 

„pokładnego”, należnego co 20 lat a  

przeznaczonego na utrzymanie 

cmentarza. Ze względu na zbyt małe  

środki własne zawarliśmy z bankiem 

Pekao SA umowę kredytową na ok. 300 

000,- zł. oraz 80 000,- na zapłatę 

podatku  VAT. Jego spłatę rozpo-

czniemy w przyszłym roku. Jej częścią 

będzie dotacja europejska w wysokości 

268 000,- zł. 

8. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Do 

„Gościa” dołączony jest anielski 

kalendarz ścienny. Na stoliczku pod 

chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

parafialny. 

 
    



Intencje Mszalne 23 XI – 30 XI 
 

Niedziela 23.11. 

8.30  (Czachówek)   

10.00 + Zygmunta Głowackiego w 2 rocz. 

śm., Krystynę Głowacką, dziadków i całą 

rodzinę 

12.00 + Stanisława Szturemskiego w 7 rocz. 

śm., Franciszka i Stanisławy Szymańskich 

12.00 O Boże blog. i potrzebne łaski dla 

ofiarodawców i dobroczyńców Parafialnego 

Zespołu Caritas 

CHRZEST: 

Oliwier Adam Kopka 

13.15 + Kazimierza-Wojciecha 

Karaśkiewicza w 30 rocz. śm. 

Poniedziałek, 24.11. 

16.30 + Alicji Połosak w 2 rocz. śm. 

17.00 + Wiesława Michalskiego – int. od 

teściów 

Wtorek,  25.11. 

17.00 + Marian Ambroziak – w 30 dni po 

śmierci 

Środa, 26.11.   

17.00 NOWENNA DO MBNP, MSZA 

ŚW. ZBIOROWA 

Za parafian 

Czwartek, 27.11.   

Piątek, 28.11. 

16.30 + Feliksy w 2 rocz. śm., Romana i 

Andrzeja Szymańskich, zm. z rodz. 

Odolińskich i Gawędów 

17.00 + Pawła Pęczka (ur.) 

Sobota, 29.11.  

15.30 O bł. Boże, zdrowie i dary Ducha Św. 

dla Izabeli Michalczyk z okazji 18 rocz. ur. 

– int. od rodziców i babci 

16.00  + Jerzego Jeziorskiego w 14 rocz. śm. 

16.30  + Michała Dobrzyńskiego w 10 rocz. 

śm. 

17.00 + Józefa, Antoniny, Antoniego, 

Władysława Kwiatkowskich 

 
 

Niedziela 30.11. 

8.30 (Czachówek) 

10.00 + Zdzisława Chmielewskiego 

10.00 + Andrzeja Rosłona (im.) 

12.00 + Zdzisława Szustkiewicza w 32 rocz. 

śm., Jana i Andrzeja Szustkiewiczów 

12.00 O bł. Boże dla Małgorzaty z okazji 18 

rocz. ur. 

13.15 Za parafian 

intencje spisano 18.11.14 
 

 

Refleksja na XXXIV Niedzielę zwykłą 
„Recepta na wieczne szczęście” 

 

Oto otrzymujemy jasne pouczenie co trzeba 

zrobić, aby dostać się do Nieba: trzeba być 

sprawiedliwym, to znaczy dobrym dla ludzi, 

zawsze gotowym pomóc komuś 

potrzebującemu, życzliwym, usłużnym, 

wrażliwym na cudzą krzywdę i cierpienie, 

itd. I wcale nie trzeba nic robić dla Pana Boga, bo ci ludzie, 

których Król zaprosił do swego królestwa byli zdziwieni, 

kiedy usłyszeli, że robili coś dla niego. Oni po prostu byli 

dobrzy. Nasza więź z Chrystusem nie jest więc po to, abyśmy 

coś dla Niego robili, ale abyśmy uczyli się od Niego dobroci i 

miłości. Uczyńmy więc przemianę swego serca celem życia 

na ziemi. Przy okazji osiągniemy wiele innych celów, bo 

człowiek dobry dużo w życiu osiąga. No i unikniemy 

niepotrzebnego wysiłku wkładanego w realizację celów w 

gruncie rzeczy nieużytecznych         

                                                         ./Mieczysław Łusiak SJ/ 

 

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Padają w Ewangelii podstawowe pytania, 

wymagające wiary, miłości i oddania. 

Dziś zapytaj siebie, za swym Nauczycielem, 

co zrobiłeś dla bliźniego, dużo, 

 czy niewiele. 

„Wszystko, co uczyniliście jednemu 

 z tych braci …. Mnieście uczynili” 

Z tego Bóg nas rozliczy, a my cośmy 

zrobili? 
                                                        Kazimierz 
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