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Niedziela Chrystusa Króla 
Ewangelia według św. Jana (18,33-37) 
 

„Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem Ŝydowskim?”. 
Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy teŜ inni 
powiedzieli ci o Mnie?”. 
Piłat odparł: „Czy ja jestem śydem? Naród Twój i arcykapłani 
wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. 
Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby 
królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie 
został wydany śydom. 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. KaŜdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.” 
 

łuchajcie wiec Ŝydzi i poganie, słuchajcie ob-
rzezani, , słuchajcie wszystkie królestwa ziemi! 

Nie przeszkadzam, waszemu panowaniu na tej 
ziemi. „Królestwo moje nie jest z tego świata." Nie 
lękajcie się czczym lękiem, jakim przeląkł się He-
rod Wielki, gdy oznajmiono, Ŝe Chrystus się naro-
dził, i w tym tylko celu, aby Go zgładzić, zabił 
mnóstwo dzieci, był okrutniejszy przez lęk, niŜ 
przez strach. „Królestwo moje nie jest z tego świa-
ta." CzegoŜ więcej chcecie? Przyjdźcie do króle-
stwa, które nie jest z tego świata, chodzicie z wiarą 
i nie sroŜcie się ze strachu. Mówi bowiem proroc-
two o Bogu Ojcu: „Ja zaś zostałem postawiony na 
Syjonie, świętej Jego górze. (Ps 2, 8), lecz owa 
góra Syjon nie jest z tego świata. CzymŜe bowiem 
jest Jego królestwo jak nie tymi, którzy w Niego 
wierzą i do których mówi: „Nie Jesteście ze świata, 
jak i Ja nie jestem ze świata" (J 17,15). A jednak 
chce, aby oni byli na świetle i dlatego teŜ mówi o 
nich do Ojca: „Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, 
ale abyś ich zachował od złego". I dlatego nie mó-
wi: królestwo moje jest na tym świecie, ale: „Nie 
jest z tego świata". I gdy to wykazywał w słowach: 
„Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy 

moi biliby się, abym nie został wydany śydom", 
nie mówi: królestwo moje nie jest tu, lecz: nie jest 
stąd. Tu jest bowiem królestwo Jego aŜ do końca 
wieków zmieszane z kąkolem do czasu Ŝniwa. 
śniwem Jest koniec wieków, gdy przyjdą Ŝniwia-
rze, to jest Aniołowie, i zbiorą z Jego Królestwa 
wszelkie zgorszenie, co zaiste nie mogłoby sio 
przydarzyć, gdyby Królestwo Jego nie było tu. A 
jedne nie jest tu bo pielgrzymuje na świecie: mówi 
bowiem do swego królestwa: „Ze świata nie jeste-
ście, bo Ja Was wybrałem ze świata" (J 15,18). Byli 
więc ze świata, kiedy jeszcze nie byli Jego króle-
stwem, lecz naleŜeli do księcia tego świata. Ze 
świata jest bowiem ludzkość. Stworzona wpraw-
dzie przez Boga prawdziwego, lecz zrodzona ze 
skaŜonego i potępionego rodu Adama, stała się 
królestwem nie przez świat, lecz dzięki temu, Ŝe 
została odrodzona przez Chrystusa. Tak bowiem 
Bóg wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do 
królestwa Syna swej miłości. I o tym właśnie króle-
stwie mówi: królestwo moje nie jest z tego świata" 
lub „królestwo moje nie jest stąd”. 
 

św. Augustyn (+ 430)
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Poniedziałek – 23 listopada 2015        Łk 21,1-4 
   630   Za † Zofię Bochenek (od Zofii Stanek z rodziną) 
   700   W intencji Parafian 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 14. rocznicę śmierci 
   2. Za †† Anielę i Stanisława Tarnowskich, † syna Antoniego i †† z rodziny 
Wtorek – 24 listopada 2015 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 21,5-11 
   630   Za †† rodziców Bronisławę i Alfreda oraz dziadków z obu stron 
   800   W języku niemieckim: Für verstorbene Anna Sollich 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięko-

waniem za otrzymane łaski w intencji Genowefy Drygalskiej w 79. rocznicę urodzin o zdrowie 
i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia dla całej rodziny 

 1800 1. Za †† Katarzynę i Jana Madej w kolejną rocznicę śmierci 
   2. Za †† Helenę i Józefa Rudnickich, Marię i Jana Rychlik i za †† z rodziny 
Środa – 25 listopada 2015        Łk 21,12-19 
   630   W intencji Jana w 70. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe 

błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
   700   Za † Zofię Bochenek (od Danuty i Józefa Wojciechowskich) 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, za †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za †† męŜa i ojca Jana, trzech braci, siostrę, rodziców Indeka-Sollich, †† z pokrewieństwa i 

dobrodziejów 
      Adoracja Najświętszego Sakramentu (Ruch Rodzin Nazaretańskich) 
Czwartek – 26 listopada 2015        Łk 21,20-28 
   630   Za †† rodziców z obu stron Józefa i Marię Lamla, Kazimierza i Marię Stepak oraz za † Kry-

stynę 
   700   Za † męŜa Piotra Sitko w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, †† Darka Węgierskie-

go, Eugeniusza Grzegorzyk i wszystkich †† krewnych 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Walerię i Eliasza i †† z rodziny z obu stron 
 1800 1. Za † Ŝonę Iwonę Kawalec w 10. rocznicę śmierci oraz za † teścia Zbigniewa Skibę 
   2. Za † męŜa i ojca Henryka Michalczyk i †† rodziców z obu stron 
Piątek – 27 listopada 2015        Łk 21,29-33 
   630   Za zmarłych zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   W intencji Marii Zdrzałek w 73. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki BoŜej dla dzieci z rodzinami 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Jana Ujec w 4. rocznicę śmierci oraz za †† ojców z obu 

stron i szwagra Tadeusza 
   2. Do Opatrzności BoŜej w intencji Marii z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1900   Msza Święta młodzieŜowa i spotkanie formacyjne przed Światowymi Dniami MłodzieŜy 
Sobota – 28 listopada 2015        Łk 21,34-36 
   630   Za †† dziadków Martę i Franciszka oraz wujka Zygfryda 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Agnieszkę i Wojciecha Simków i wszystkich †† z 

rodziny 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności z okazji 60. rocznicy urodzin Krystyny z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
   2. Do BoŜej Opatrzności z okazji 80. rocznicy urodzin Eugeniusza z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia i zdrowie dla ca-
łej rodziny 

 1930   Czuwanie dla dorosłych i Wieczór Uwielbienia 
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I Niedziela Adwentu – 29 listopada 2015   Jr 33,14-16; 1 Tes 3,12-4,2; Łk 21,25-28.34-36 
   700   Za † męŜa i ojca Jana, †† rodziców Irenę i Józefa oraz † ciocię Annę 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Za † Marka Maryszczak w rocznicę urodzin i w 1. rocznicę śmierci 
 1030   W intencji rocznych dzieci (lub w intencji Parafian) 
 1200   Za † Bronisławę Czekajło w 3. rocznicę śmierci oraz † męŜa Józefa, †† Józefa, Kazimierza, by 

dobry Bóg przyjął ich do swego Królestwa oraz za Ŝyjącą rodzinę o BoŜe błogosławieństwo 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † męŜa i ojca Kazimierza Baryckiego w 9. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, †† 

Alicj ę, Marię, Kyla i Leszka oraz za dusze potrzebujące modlitwy 
W tym tygodniu modlimy się: za młode pokolenie 
• Dzisiaj niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, ostatnia niedziela w roku liturgicznym. Zapraszamy 

na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory. 
• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1930 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy Świętej. W ramach spotkania Ruchu Ro-

dzin Nazaretańskich po Mszy wieczornej w środę Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630. W tym tygodniu odbędą się spotkania dla dzieci przygotowujących 

się do spowiedzi i Komunii Świętej.  
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą i spotkanie przed ŚDM w piątek o godz. 1900.  
• W sobotę o 1930 Czuwanie dla dorosłych  i Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy wszystkich, którzy w 

ten sposób pragną rozpocząć czas Adwentu. 
• Za tydzień I niedziela Adwentu. O godz. 1530 w kościele seminaryjnym Ekumeniczna Modlitwa 

Młodych. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• RównieŜ za tydzień, zgodnie z kalendarzem wyborów do Parafialnych Rad Duszpasterskich, odbędą 

się wybory. Dziś prezentujemy kandydatów do Rady podanych przez Parafian. Przypomnijmy, Ŝe sta-
tut Parafialnych Rad Duszpasterskich pozwala na dwie kadencje. Oczywiście kandydować mogą tylko 
te osoby, które wyraziły na to zgodę. Wybory odbędą się w pierwszą niedzielę Adwentu, a więc za ty-
dzień. 

• W zakrystii moŜna odbierać zamówione filmy 
o historii naszego kościoła oraz zamówione 
akwarele z wizerunkiem naszego kościoła.  

• Rodziny, które pragną przyjąć w swoich 
domach młodzieŜ w ramach Światowych 
Dni MłodzieŜy prosimy o przekazanie w za-
krystii wypełnionych deklaracji. RównieŜ 
przypominamy, Ŝe trwaj ą juŜ zapisy na wy-
jazd do Krakowa. Formularze wraz z zalicz-
ką moŜna równieŜ składać w zakrystii. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜą-
ce potrzeby. Za wszystkie ofiary składamy 
serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób szczególny 
dziękujemy za ofiary na pokrycie wykonanych 
remontów. W minioną niedzielę zebrano kwo-
tę 3810 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Ryszard Wnuk , lat 74, zam. na ul. Dworskiej 48 
� Małgorzata Lubaszka, lat 65, zam. na ul. Słonecznej 35 
� Henryk Domalewski, lat 65, zam. na ul. Pomnikowej 26 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie 
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«Błogosławieni miłosierni,  
albowiem oni miłosierdzia  
dostąpią» (Mt 5,7)  
 
Ciąg dalszy 
2.     Miłosierni jak Ojciec 
Hasłem tego Nadzwyczajnego Jubi-
leuszu są słowa „Miłosierni, jak Ojciec” (por. Misericordiae Vultus, 13), zapowiadające równieŜ temat 
najbliŜszego Światowego Dnia MłodzieŜy. Spróbujmy zatem lepiej zrozumieć, co oznacza BoŜe Miłosier-
dzie. 

Stary Testament, mówiąc o miłosierdziu, posługuje się róŜnymi terminami, spośród których naj-
bardziej znaczące, to hesed i rahamim. Pierwszy, odnoszący się do Boga, wyraŜa Jego niestrudzoną wier-
ność Przymierzu ze Swoim ludem, który miłuje i któremu przebacza na wieki. Drugi termin, rahamim, 
który moŜna przetłumaczyć jako „wnętrzności”,  odwołuje się do matczynego łona, pozwalając nam rozu-
mieć miłość Boga do swojego ludu na wzór miłości matki do swego dziecka. Tak, jak przedstawia to pro-
rok Izajasz: „CzyŜ moŜe niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A 
nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie” (Iz 49,15). Ten rodzaj miłości sprawia, Ŝe znajdu-
jemy w sobie miejsce dla innych, współodczuwamy, cierpimy i radujemy się z bliźnimi. 

W biblijnym rozumieniu miłosierdzia zawarte są takŜe konkretne cechy miłości, która jest wierna, 
darmowa i umie przebaczać. W poniŜszym fragmencie z Księgi proroka Ozeasza znajdujemy piękny przy-
kład miłości Boga, porównanej do miłości ojca wobec syna: „Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dziec-
kiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode Mnie, (…) A 
przecieŜ Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem; oni zaś nie rozumieli, Ŝe troszczyłem się 
o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do 
swego policzka niemowlę - schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go” (Oz 11,1-4). ChociaŜ niewłaściwa 
postawa syna zasługiwałaby na karę, miłość ojca jest wierna i zawsze przebacza skruszonemu synowi. 
Widzimy zatem, Ŝe w miłosierdziu zawsze zawarte jest przebaczenie; ono „nie jest więc jakąś abstrakcyjną 
ideą, ale konkretnym faktem, przez który On objawia swoją miłość podobną do miłości ojca i matki, któ-
rych aŜ do trzewi porusza los własnego dziecka. (…) Pochodzi ona z wnętrza jako uczucie głębokie, natu-
ralne, złoŜone z czułości i współczucia, pobłaŜliwości i przebaczenia” (Misericordiae Vultus, 6). 

W Nowym Testamencie jest mowa o BoŜym Miłosierdziu (eleos), jako syntezie dzieła, dla które-
go Jezus przyszedł na świat, aby wypełnić je w imię Ojca (por. Mt 9,13). Miłosierdzie naszego Pana obja-
wia się przede wszystkim, kiedy On pochyla się nad ludzką nędzą i okazuje swoje współczucie tym, którzy 
potrzebują zrozumienia, uzdrowienia i przebaczenia. W Jezusie wszystko mówi o miłosierdziu. Co więcej: 
On sam jest miłosierdziem. 

W 15. rozdziale Ewangelii wg św. Łukasza odnajdujemy trzy przypowieści o miłosierdziu: tę o 
zagubionej owcy, tę o zgubionej drachmie oraz tę, która jest znana jako przypowieść o synu marnotraw-
nym. W tych trzech przypowieściach uderza nas radość Boga, radość, jaką On okazuje, kiedy odnajduje 
grzesznika i mu przebacza. Tak, radością Boga jest przebaczanie! W tym znajduje się synteza całej Ewan-
gelii. „KaŜdy z nas jest tą zagubioną owcą, tą zgubioną drachmą. KaŜdy z nas jest owym synem, który 
zmarnował swoją wolność idąc za fałszywymi boŜkami, iluzjami szczęścia i wszystko utracił. Ale Bóg o 
nas nie zapomina, Ojciec nigdy nas nie opuszcza. Jest ojcem cierpliwym, zawsze na nas czeka! Szanuje 
naszą wolność, ale zawsze pozostaje wierny. A kiedy do Niego powracamy, przyjmuje nas jak synów w 
swoim domu, poniewaŜ nigdy, nawet na chwilę, nie przestał czekać na nas z miłością. I jego serce cieszy 
się z kaŜdego dziecka, które powraca. Cieszy się, poniewaŜ nastaje radość. Bóg raduje się, kiedy ktoś z nas 
grzeszników przychodzi do Niego i prosi o przebaczenie” (Modlitwa Anioł Pański, 15 września 2013). 
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Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830;  w poniedziałki oraz piątki 1600 - 1730;w czwartki 1900 - 2000. 
Biblioteka parafialna: wtorki 1730 – 1800 oraz 1830-1900 (pół godziny przed i po mszy św.) 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów. DyŜur w poniedziałki i środy w godz. 1700 – 1800; 
      Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  


