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INTENCJE MSZALNE
od 15 do 21 listopada 2021
PONIEDZIAŁEK (22 XI 2021) - Wspomnienie św. Cecylii
1) + Elżbieta Kurbiel – int. od rodz. Mucharskich i Pilarczyków
700
2) + Mariusz Pączyński – int. od Grażyny i Zbigniewa
3) + Wiesław Blaschke – int. od rodz. Kałmniewskich
730
+ Joanna Molczyk – int. od Zofii Bajda z rodziną
1830 + Andrzej Urbuś – Msza św. gregoriańska
WTOREK (23 XI 2021) - Wspomnienie św. Klemensa I
700
+ Andrzej Urbuś – Msza św. gregoriańska
73 0
+ Danuta Soja – int. od kolegów i koleżanek syna z firmy Sigma-elektro
1830 + Antoni Maroń w 1 r. śm.
ŚRODA (24 XI 2021) - Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac
i Towarzyszy
1) + Kazimierz Łapiński – int. od Barbary Witowskiej z rodziną
700
2) ++ Irena i Andrzej Borowiccy
730
+ Andrzej Urbuś – Msza św. gregoriańska
1830 + Janusz Roszkowski – int. od rodz. Polaków i Chmielów
CZWARTEK (25 XI 2021) - Wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej
1) + Danuta Soja – int. od rodz. Brandysów
700
2) + Mariusz Pączyński – int. od sąsiadów i przyjaciół
730
++ Aleksandra, Maksymilian Suchecki
1830 + Andrzej Urbuś – Msza św. gregoriańska
PIĄTEK (26 XI 2021)
1) + Andrzej Urbuś – Msza św. gregoriańska
700
2) + Elżbieta Kurbiel – int. od Bogusławy Krawczyk i Anny Grelowskiej
3) + O zdrowie dla rodziców – int. od córki
730
+ Kazimierz Kobylski w 35 r. śm.
1830 O bł. Boże dla Katarzyny z okazji imienin
SOBOTA (27 XI 2021)
1) + Kazimierz Łapiński – int. od Jolanty i Grzegorza Kochanek z rodziną
700
2) + Elżbieta Kurbiel – int. od koleżanek córki Małgorzaty, Barbary i Marzeny
1) + Andrzej Urbuś – Msza św. gregoriańska
730
2) + Danuta Soja – int. od rodz. Sroków
1830 ++ Albin, Katarzyna – int. od córki Cecylii
I NIEDZIELA ADWENTU (28 XI 2021)
O potrzebne łaski, Dary DŚ i opiekę MB dla ks. Janusza Korepty z okazji
730
imienin
900
+ Zofia Filek w 1 r. śm.
++ Jan, Antonina, Leon Cader, Eugenia Baranek, Tadeusz Wszołek, Józef,
1030
Janina Drożdżewscy
1200 O bł. Boże i zdrowie dla Józefy i Franciszka Kościelniaków
1315
++ z rodz. Cichockich i Rzeźnickich
1700 + Andrzej Urbuś – Msza św. gregoriańska
1830 Za parafian
2000 + Zdzisław Pieklik w dniu imienin
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EWANGELIA – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA /J 18, 33b-37/
Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?» Jezus
odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci
o Mnie?» Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani
wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?» Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie
jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi
biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie
jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?»
Odpowiedział Jezus: «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».
REFLEKSJA
Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata. Ono jest dalekie od wojen,
nienawiści, egoizmu. Jezus przyszedł dać świadectwo prawdzie, królować
w naszych sercach, abyśmy codzienność wypełniali miłością, pokojem,
sprawiedliwością i prawdą. On chce, abyśmy przeżywali Jego królowanie
przez dar z siebie samych wobec innych, przez ofiarność. Abyśmy żyli
wiarą, nadzieją i miłością, abyśmy żyli Jego Ewangelią. Czy pamiętamy o
tym, podejmując ważne życiowe decyzje? Czy Chrystus króluje w naszym
życiu?
Panie, pomóż mi, abym każdego dnia z odwagą głosił Twoje królowanie.
Naucz mnie, jak dać świadectwo prawdzie.

Historia Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież Pius XI
encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku
jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia
po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz
akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo
uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma
soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego.
Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.: Od dawna już powszechnie
nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z
powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza
wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w
umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że
on sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie
ją przyjmować; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ
w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym
posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus
tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do
najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc
dla Jego "przewyższającej naukę miłości" i dla łagodności i łaskawości, którą
przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego
stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus. Lecz jeżeli
głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego słowa znaczeniu
imię i władzę króla należy przyznać Chrystusowi jako Człowiekowi,
albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku można powiedzieć, iż otrzymał
od Ojca "władzę i cześć, i królestwo"; Chrystus bowiem, jako Słowo Boga,
będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc także
najwyższe i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem.
Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego
stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań,
z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest
Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Królestwo Jezusa
jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono
wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Chociaż
Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie
zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu się należy. Aby
to powszechne władztwo Jezusa podkreślić, liturgia dodała do tytułu "Król"
dopełnienie "Wszechświata".

OGŁOSZENIA NA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
1. Dziś po Mszy św. o 12.00 przed Najświętszym Sakramentem oddamy
cześć Jezusowi Chrystusowi, Królowi czasu i wieczności i poświęcimy
Mu naszą rodzinę Parafialną.
2. Dziękujemy sumiście, ks. Piotrowi Zioło i wszystkim, którzy
przygotowali uroczystość Patronki dolnego kościoła, MB Miłosierdzia.
3. W najbliższą niedzielę rozpoczniemy nowy rok liturgiczny i adwent,
czyli radosne oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia i na powtórne
przyjście Jezusa, Króla Wszechświata. Tym samym wejdziemy w trzeci rok
trzyletniego programu duszpasterskiego przeżywanego pod hasłem
Eucharystia daje życie. Po latach refleksji nad Eucharystią jako tajemnicą
wyznawaną i przeżywaną podejmiemy refleksję nad tajemnicą
świętowania Eucharystii. Rozpoczynany rok przyjmuje hasło Posłani
w pokoju Chrystusa. W dni powszednie adwentu będziemy odprawiać
roraty o godzinie 6.30.
4. W pierwszą niedzielę adwentu podczas Mszy św. o godzinie 7.30
pobłogosławimy opłatki i świece wigilijne Caritas.
5. Jutro wspomnienie św. Cecylii dziewicy i męczennicy, w środę
wspomnimy świętych męczenników wietnamskich Andrzeja Dung-Lac
i jego towarzyszy, w czwartek św. Katarzynę Aleksandryjską, dziewicę
i męczennicę.
6. W najbliższą sobotę, 27 listopada o godzinie 20.00 rozpocznie się
Jerycho Żywego Różańca na rozpoczęcie nowego roku liturgicznego.
Do szczegółów i zapisów możliwych jedynie elektronicznie odsyłamy
z naszej strony internetowej. Dziękujemy zelatorom róż różańcowych,
którzy włączyli róże w nurt nieustającej przez tydzień modlitwy.
7. Dziękujemy wszystkim, którzy zainteresowali się etapem parafialnym
dyskusji nt. synodalności w Kościele. Owoce dyskusji prezentujemy na
stronie internetowej parafii.
8. Zapowiadane grudniowe pobieranie krwi w parafii nie odbędzie się ze
względu na niewielką ilość chętnych. Spróbujemy w lutym przyszłego roku
po feriach zimowych. Chętnych do oddania krwi zapraszamy do osobistej
wizyty w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Rzeźniczej.
9. Dziękujemy za kwestę do skarbony podczas Światowego Dnia Ubogich.
Zebraliśmy 1902,62 PLN, z czego 950 PLN przeznaczyliśmy na organizację
archidiecezjalnej pomocy ubogim.
10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Władysławę Dawid. Wieczny
odpoczynek racz Jej dać
Panie...

