
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 25 listopada do 1 grudnia 2019 

 

Poniedziałek, 25 listopada – WSPOMNIENIE ŚW. KATARZYNY ALEK-

SANDRYJSKIEJ, DZIEWICY I MĘCZENNICY 
7.00 1) ++ Jan, Feliksa (ona), Zygmunt i Maria oraz ++ Zm. z Ich rodzin; 2) ++ Zm.     
z rodziny Kawa 

7.30 ++ Cecylia i Mieczysław oraz Janina i Władysław 
18.30 + Jan Koper – Msza Św. gregoriańska  

Wtorek, 26 listopada  
7.00 + Jan Koper – Msza Św. gregoriańska 

7.30 + Kazimierz Kobylski w 34. rocz. śm.  
18.30 ++ Eugeniusz i Józef 

Środa, 27 listopada  
7.00 + Aleksandra Staszczak – int. od pani Jadwigi  
7.30 + Jan Koper – Msza Św. gregoriańska 

18.30 ++ Alicja i Andrzej 

Czwartek, 28 listopada  
7.00 1) ++ Zdzisław, Janina, Wojciech i Jerzy; 2) + Jan Strojny 
7.30 + Zofia Dębska – int. od Mariusza Wolskiego z rodziną 
18.30  + Jan Koper – Msza Św. gregoriańska 

Piątek, 29 listopada  
7.00 1) + Zofia Dębska – int. od Działu Marketingu Polskich Zakładów Zbożowych;   
2) + Stefan Dulęba – int. od rodziny Stenclów z Zarzecza; 3) + Stanisława (ona) Stokłosa 
7.30 + Jan Koper – Msza Św. gregoriańska 

18.30 1) ++ Andrzej i Urszula siostra; 2) O uzdrowienie Kasi i szczęśliwy poród Krzysia   

Sobota, 30 listopada – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA 
7.00 1) + Ryszard Bobek w 15. rocz. śm. oraz ++ Zm. rodzice: Karolina i Józef;           
2) O bł. Boże dla Bogusławy (ona) z okazji urodzin 
7.30 1) ++ Maria i Witold; 2) + Zofia Dębska – int. od Koleżanek i Kolegów z pracy 

syna Jana, Pawła 
18.30 + Jan Koper – Msza Św. Gregoriańska (zakończenie) 

I. NIEDZIELA ADWENTU, 1 grudnia, ROK A  
7.30 ++ Stanisława (ona) i Julian Wolf 

9.00 + Ewa Skała 
10.30 ++ Barbara, Maria i Józef 
12.00 + Antoni Zając w 10. rocz. śm. 

13.15 Za Parfian 
17.00 Józef w 16. rocz. śm. i ++ Zm. z Rodziny 
18.30 ++ Janina i Stanisław 

20.00 + Andrzej Cichocki w 8. rocz. śm. 
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EWANGELIA NA XXXIV. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA  

WSZECHŚWIATA  /Łk 23, 35-43/ 
 

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej 

Rady drwiąco mówili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On 

jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili 

do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wy-

baw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i he-

brajskim: „To jest król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powie-

szono, urągał Mu: „Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. 

Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą 

karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za 

nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, 

gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę po-

wiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”. 

 

REFLEKSJA 

 

Chrystus sprawuje najwyższą władzę także z krzyża. Bezpośrednio 

przed śmiercią dokonał pierwszej kanonizacji. Obiecał wieczne szczęście 

złoczyńcy, który uznał swe grzechy i z ufnością zwrócił się do cierpiącego 

Mesjasza. Czy umiemy poznawać prawdziwą Wartość także wtedy, gdy jest 

poniżana? 



ANALIZA SYNODU DLA AMAZONII 

 

EKOLOGIA INTEGRALNA 
Ewangelizacja nie odbywa się w próżni. Musi uwzględ-

niać uwarunkowania ludzi, którym głoszona jest Ewangelia. Ama-

zonia zajmuje powierzchnię około 7,5 mln km kwadratowych na 
terytorium dziewięciu państw, co stanowi prawie 43% Ameryki 

Południowej. Mieszka tam 35 mln ludzi, z których około 3 mln to tubylcy, należący do 390 szcze-
pów i plemion. Dochodzi do tego ponad 130 grup etnicznych żyjących w dobrowolnej izolacji od 

świata. Wszystkie te ludy mówią 240 językami należącymi do 49 rodzin językowych. 

W Amazonii powstaje jedna trzecia deszczów, zasilających naszą planetę. Znajduje się tam 
20 proc. niezamarzniętych wód słodkich, 34 proc. pierwotnych lasów, w których żyje 30 proc. fauny 

i rośnie 50 proc. flory świata. Region ten ma więc żywotne znaczenie dla całej planety. Podjęcie 

refleksji nad jego przyszłością oznacza zajęcie się także przyszłością całej Ziemi. 
Dlatego drugim członem tematu synodu były nowe drogi dla ekologii – ale rozumianej ja-

ko „ekologia integralna”, a więc dbająca nie tylko o samo środowisko naturalne, ale               i o 
mieszkającego w nim człowieka. W dokumencie końcowym zaapelowano więc o dostrzeżenie, 

zrozumienie, docenienie i chronienie bogactwa i odrębności kultur rdzennych mieszkańców Ama-

zonii. 
Mówiąc o konieczności nawrócenia ekologicznego, odwołano się m.in. do encykliki Fran-

ciszka Laudato Si, przypominając o potrzebie zarówno konkretnych działań na rzecz ochrony śro-
dowiska naturalnego w Amazonii, jak też bronienia i szanowania praw mieszkańców tych terenów. 

Nie jest to jedynie „opcja”, ale obowiązek chrześcijan, wynikający z konieczności obrony godności 

człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Stwórcy. Dlatego ojcowie synodalni upomnieli się 
zarówno o konkretne działania na rzecz ochrony przyrody, jak również o zaprzestanie wyzysku 

mieszkańców Amazonii. 

Nowością jest propozycja zdefiniowania grzechu ekologicznego, rozumianego jako „uczy-
nek lub zaniedbanie względem Boga, bliźniego, wspólnoty i środowiska. Jest to grzech przeciwko 

przyszłym pokoleniom i wyraża się w działaniach i przyzwyczajeniach prowadzących do zanie-
czyszczania i niszczenia harmonii środowiska, wykroczeniom przeciwko zasadom współzależności i 

zrywaniem sieci powiązań miedzy stworzeniami”. 

W swym końcowym przemówieniu papież zapowiedział, że w Dykasterii ds. Integralnego 
Rozwoju Człowieka powstanie specjalna sekcja zajmująca się sprawami Amazonii. Prawdopodob-

nie będzie to najszybciej widoczny konkretny owoc zgromadzenia synodalnego. 

 

CZEKAJĄC NA ADHORTACJĘ 

Nie można zapomnieć, że Synod Biskupów jest jedynie organem doradczym, wspierają-
cym papieża, a nie „ustawodawczym”. Każdy uczestnik zgromadzenia może przedstawić swoje 

uwagi dotyczące tematyki obrad i zaproponować podjęcie pewnych decyzji. Zebrane podczas pracy 

w grupach roboczych postulaty są poddawane pod głosowanie wszystkich „ojców synodalnych”, 
stając się (lub nie) częścią wypracowywanego przez nich dokumentu końcowego. 

Dopiero na podstawie zawartych w nim propozycji, przy współpracy Sekretariatu General-

nego Synodu Biskupów, papież przygotowuje posynodalną adhortację apostolską, stanowiącą wła-
ściwe podsumowanie obrad. Franciszek zapowiedział, że postara się, by powstała ona szybko, do 

końca 2019 r. Może to oznaczać, że zasadniczo akceptuje zawarte w dokumencie końcowym treści i 
poprzez wydanie adhortacji chce jedynie nadać im charakter oficjalnego nauczania Kościoła. 

Ocena wyników obrad synodalnych powinna więc dotyczyć dopiero tego, co znajdzie się 

w tym ostatecznym dokumencie posynodalnym, gdyż papież wcale nie musi uwzględnić    w adhor-
tacji wszystkich propozycji z synodalnego dokumentu końcowego. Może też z własnej inicjatywy 

wprowadzić elementy zupełnie nowe. Tak więc ocenianie synodu wyłącznie na podstawie doku-
mentu końcowego (który jest jedynie propozycją dla papieża), a zwłaszcza wygłaszanych podczas 

obrad przemówień (wyrażających poglądy konkretnego mówcy, a nie całego Kościoła) i zgłasza-

nych w nich postulatów (z których przecież tylko część znalazła akceptację większości uczestników 
obrad) jest zatem zdecydowanie przedwczesne. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXXIV. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 

  1. Dziś z racji Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata po Mszy św. o godzi-

nie 12.00 wystawimy Najświętszy Sakrament na chwilę wspólnej adoracji.  
 Jutro wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, w sobotę 

święto św. Andrzeja, Apostoła.   

 2. W najbliższą niedzielę rozpoczniemy nowy rok liturgiczny i adwent, czyli radosne 
oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia i na powtórne przyjście Jezusa, Króla Wszechświata. 

Rozpoczniemy trzyletni program duszpasterski dotyczący Eucharystii, jako tajemnicy wyznawanej, 
przeżywanej i świętowanej. W pierwszą niedzielę adwentu podczas Mszy św. o godzinie 7.30 po-

błogosławimy opłatki i świece wigilijne Caritas, które później rozprowadzimy w parafii.  

 W dni powszednie adwentu będziemy odprawiać roraty o godzinie 6.30. 
 3. Przed świętami osoby starsze i chore zaopatrzymy sakramentami świętymi wyjątkowo w 

sobotę, 14 grudnia od godziny 9.30. Prosimy o zapisy chętnych w zakrystii.  

 W poniedziałek o 17.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w bibliotece 
parafialnej. Krąg Biblijny wraz z ks. Kacprem zapraszają na spotkanie dotyczące kształtowania się 

Kanonu Pisma św.  we środę o godz. 19:30 do biblioteki parafialnej. 
 W najbliższą sobotę, 3 listopada rozpocznie się Jerycho Żywego Różańca. Do szczegółów 

i  zapisów możliwych jedynie elektronicznie odsyłamy z naszej strony internetowej. 

 4. Przed wspomnieniem patrona pszczelarzy, św. Ambrożego, w najbliższą niedzielę znani 
nam pszczelarze z Podobina rozprowadzą po każdej Mszy św. kiermasz miodu i innych wyrobów 

pszczelarskich.  
 5. W listopadzie na remont sali dla narzeczonych z puli funduszu parafialnego wydaliśmy 

5 tys. PLN. W najbliższą, pierwszą niedzielę grudnia zbierzemy składkę na cele inwestycyjne w 

parafii.  
 6. Dziękujemy Bożym Młynarzom za przygotowanie, podanie i rozprowadzenie obiadu dla 

potrzebujących i bezdomnych w Światowy Dzień Ubogich. Wydano w miejscu i na wynos ponad 80 

obiadów za 2100 PLN. Dziękujemy wiernym za ofiarę na ten cel z ubiegłej niedzieli w wysokości 
1661,68 PLN, z czego 800 PLN przeznaczyliśmy dla organizatorów diecezjalnego Dnia Ubogich. 

Dziękujemy rodzinie śp. Julii Wawrzkiewicz po Jej pogrzebie za ofiarę 1000 PLN na organizację 
obiadu.  

 Kuchnia św. Jana Kantego w każdy dzień powszedni wydaje 18 gorących posiłków dla 

potrzebujących i bezdomnych. Ze składek na Kuchnię św. Jana Kantego parafia funduje również 
przez cały rok szkolny dwa obiady dla uczniów SP i dwa dla licealistów naszych szkół.  

 Z duszpasterzami parafii św. Jacka dziękujemy za ofiarę 13 893,57 PLN i 32,07 EUR na 

budowę nowego kościoła św. Jacka w dekanacie. Bóg zapłać za ofiarność.  
 W Bożym Młynie w czwartek o godz. 19.00 spotkanie z Barbarą Turek, kobietą, która jest 

niepełnosprawna w 85%. Całkowicie uzależniona od innych, a mimo to żyje na 100%, podróżuje 
autostopem, daje piękne świadectwo o miłości Boga. W piątek o godz. 19.15 spotkanie z Andrzejem 

Sową, zwanym Kogutem, nawróconym narkomanem o Bożej interwencji w jego życiu.  

 7. W ostatnim czasie pożegnaliśmy śp. Julię Wawrzkiewicz i śp. Stefanię Malec. Wieczny 
odpoczynek racz Im dać Panie... 

 


