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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, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, 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 powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.
Łk 23, 35-43

„Kto bierze miecz, zginie od miecza, kto nie bierze miecza, zginie
na krzyżu” – twierdziła Simone Weil.

Jezus

bez słowa protestu przyjmował zniewagi i szyderstwa żołnierzy oraz członków Wysokiej Rady.

Nie była to rezygnacja czy paraliżujący strach skazańca, ale przekonanie o skuteczności i sile miłości.

Dlaczego Jezusa nazywamy królem?
Zgodnie z nauką Kościoła Jezus, jako Bóg, jest królem oraz władcą wszechświata – całej rzeczywistości. Jest Panem dziejów ludzkości, które zmierzają w wyznaczonym przez Niego kierunku, a Kościół
jest zaczątkiem Jego powszechnego Królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju. Na końcu czasów wszystko ogarnie pełnią swego panowania (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 669-672). Sam Jezus stwierdził, że dana Mu jest wszelka władza w niebie i na ziemi (zob. Mt 28, 18). Potwierdza to
Ewangelia, która pokazuje Jego faktyczną władzę nad naturą, chorobami, złymi duchami, szatanem,
a także nad grzechem i śmiercią. Piłat jako powód skazania Jezusa na śmierć kazał umieścić na krzyżu
napis: „Król żydowski”. Wiszący obok na krzyżu Dobry Łotr wyznał wiarę w królewską godność Jezusa,
prosząc: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23,42). O władzy i godności
Jezusa czytamy także w Hymnie o wywyższeniu Chrystusa, w którym św. Paweł pisze, że cześć, chwała, moc i panowanie należne Bogu przysługują również Jezusowi, ponieważ Bóg posadził Go po swojej
prawicy (zob. Ef 1, 20-23).
ks. Eugeniusz Burzyk

Jezus – Królem i Panem naszej Parafii
Dzisiaj – w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata – po każdej Mszy Świętej odbyło się
w naszym kościele nabożeństwo przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, podczas którego dokonaliśmy Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Podjęliśmy niejako zobowiązanie zawarte w Jasnogórskich Ślubach Narodu
Polskiego: „Zobowiązujemy się uczynić wszystko,
ażeby Polska była rzeczywistym królestwem Maryi i jej Syna”. Zachęcamy wszystkie grupy formacyjne działające w naszej parafii, zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych, aby na swoich spotkaniach ponowiły Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, oddając się w Jego szczególną opiekę. Przygotowywaliśmy się do tego przez cały tydzień, odmawiając przed każdą Mszą Św. wieczorną specjalną
nowennę. Przed nami wielkie i ważne zadanie. Jego realizacja zakłada szerokie otwarcie drzwi Jezusowi, oddanie Mu swego życia, przyjęcie tego,
co nam oferuje i dzielenie się Nim z innymi. Chodzi o umiłowanie Jezusa do końca, zawierzenie Mu
naszych rodzin, podejmowanie posługi miłości miłosiernej i realizację Ewangelii we wszelkich wymiarach życia, nie wykluczając jego aspektu eko-

nomicznego, społecznego oraz politycznego.
Tytuł Aktu ma formułę otwartą i powszechnie zrozumiałą. Nie zawiera słowa „intronizacja”, które
nie dla wszystkich jest jednoznaczne, choćby dlatego, że w odniesieniu do Jezusa możemy mówić
jedynie o uznaniu, a nie o ustanowieniu Go Królem.
Stąd przyjęto formułę szeroką i scalającą pragnienia i postulaty wielu środowisk – Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Słowo „Jubileuszowy” dodane na początku wskazuje na szczególny moment
dziejowy, w jakim dokonujmy tego narodowego
Aktu. Jest nim Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka oraz Jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski.
Od Maryi, naszej Pani i Królowej, trzeba się uczyć
spoglądania na wszystkie wymiary życia oczyma
wiary, szukając światła w prawdzie objawionej. Nie
wolno przy tym zagubić świadomości, że w realizacji tego wszystkiego potrzeba Bożego wsparcia.
Dlatego ważne jest powierzanie Duchowi Świętemu całego dzieła i poszczególnych przedsięwzięć.
Potrzeba modlitwy i ofiary w dziele odnowy oblicza Kościoła i naszej Ojczyzny.

Msze Rodzinne z kazaniem dla dzieci

W każdą niedzielę o godz. 11.30 – zapraszamy na Mszę Świętą Rodzinną
z kazaniem dla dzieci. Wraz z Jezusem Dobrym Pasterzem dzieci poznają „Boże Owieczki”. Otrzymują obrazki z owieczką, na których jest
fragment niedzielnej Ewangelii oraz zadanie do rozwiązania w domu.

Ogłoszenia duszpasterskie
20 – 27 listopada

1. Dzisiaj przypada uroczystość Chrystusa Króla,
która kończy obchody Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Po każdej Mszy podczas specjalnego nabożeństwa dokonamy Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.
2. Do puszek przy wyjściu z kościoła składamy dzisiaj ofiary na budowę domu dla księży chorych
i emerytów z naszej diecezji, który powstaje
w Andrychowie.
3. We wtorek – 22 listopada obchodzimy wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. W tym dniu podczas Mszy Św. o godz. 18.00

zaśpiewa nasz parafialny chór „Canticum Novum”. Bezpośrednio po Mszy Świętej chór zaprasza na krótki koncert.
4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę na
kwiaty mieszkańcom bloku nr 7 z os. Słowackiego. W tym tygodniu prosimy mieszkańców bloku
nr 9 z tego osiedla.
5. Dziękujemy za ofiary złożone w czasie dzisiejszej składki specjalnej, przeznaczone na zakup
węgla do ogrzewania kościoła i salek, w których
odbywają się spotkania formacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych.

Msza wotywna o św. Janie Pawle II
22 listopada – godz. 18.00

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy: o błogosławieństwo Boże dla ofiarodawców z racji
odwiedzin chorych w I sobotę miesiąca października, o wyjście z nałogu alkoholizmu dla pewnej osoby, w intencji Bogu wiadomej, o błogosławieństwo Boże w rodzinie, w pewnej intencji, za Seminarium Duchowne
w Krakowie, dziękczynna z prośbą o opiekę w dorosłym życiu dla Agnieszki z okazji 18 r. urodzin, o zdrowie,
wiarę i miłość w rodzinie, o szczęśliwy przebieg ciąży dla wnuczki, o zdrowie i światło Ducha Świętego dla
Kamila w nowym roku seminaryjnym, o szczęśliwe rozwiązanie dla matek oczekujących potomstwa
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana Pawła II polecamy zmarłych: Emilia Bidzińska, Jerzy
i Zofia Litwa, Julia Stefanowska, Genowefa Kózka, Edward Kojm, Józef Mikołajek, Apolonia Niedziela,
Zenona Cebrat, Genowefa Adamczyk, Jan Kwaśniak, Władysława Gibas, Mieczysław Bartula, Marian
Jochymek, Stanisława Stanek, Edward Bubak, Stanisław Gawryś, Krzysztof Łukawski, ks. Tomasz Dzida,
Janusz Czerwik, Irena Baran, Genowefa Kubasiowska, Kazimierz Drobik, Danuta Wiktorowicz, Marzena
Bury, Julia Stefanowska, Władysława Wnętrzak, Jan Czopek, Emil Lukasek, Marianna Kosińska, Zofia Jarosz,
Władysław Szałasny, Janusz Pest, Jerzy Orawin, Helena Jeziorska, Lucjan Łosiowski, Krystyna Szwed, Maria
Niemczyk, Julian Zdunek, Maciej Wątorski, Karol Olek, Krystyna Szpyra, Stanisława Stanek, Jan Kozdrój,
Renata Kaczmarek, Tekla Wawrzuta, Jerzy Kolber, Helena Jania

Intencje mszalne
20 – 27 listopada

NIEDZIELA – 20 listopada
7.00 †
8.30 †
8.30 †
10.00 †
11.30		

Marek Fajfer w 3 r. śmierci
Mieczysław Raj
Grzegorz Matusik w 3 r. śmierci
Stanisław Kolasa w 20 r. śmierci
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jerzego i Małgorzaty
Kojm w 35 rocznicę ślubu
18.00 † Antoni Martyna

PONIEDZIAŁEK – 21 listopada

6.30 † Anna i Henryk Sójka
6.30 † Edward Bubak
18.00 † Janina Firganek w 6 r. śmierci

WTOREK – 22 listopada
6.30 †
6.30 †
6.30 †
18.00		

Stanisław Sporysz
Jerzy Kolber
Zdzisław Wolf
Wotywna do Św. Jana Pawła II

ŚRODA – 23 listopada

6.30 † Krzysztof Łukawski
6.30 † Stanisław Sporysz
6.30 † Zofia Jasińska w 20 r. śmierci
z synem Władysławem
18.00		 Msza wotywna do MB Bolesnej:
		 o zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Katarzyny, † Marian Kolasa
w 3 r. śm., † Jan i Katarzyna Wilk,
† Marian Jochymek, † Stanisława
Stanek, † Helena Jeziorska, † Stanisław Gawryś, † Jerzy Kolber

PIĄTEK – 25 listopada

6.30 † Krzysztof Łukawski
18.00 † Jan i Maria Adamowicz

SOBOTA – 26 listopada
6.30
6.30
6.30
6.30
18.00

†
†
†
†
†

Edward Stefaniak z rodzicami
Stanisław Sporysz
Jerzy Kolber
Helena Jania
Antoni Martyna

NIEDZIELA – 27 listopada

7.00 † Maria Widuch z dwoma mężami
i synami
8.30		 W intencji Marii Jarguz z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalszą opiekę z okazji
80 rocznicy urodzin
10.00		 W intencji Pana Organisty Zdzisława Kołodzieja, o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski z okazji imienin
11.30 † Zofia Jasińska w 20 r. śmierci
z synem Wiesławem
11.30 † Andrzej Golik w 4 r. śmierci
18.00 † Antoni Martyna

CZWARTEK – 24 listopada
6.30
6.30
6.30
18.00

†
†
†
†

Helena Jeziorska
Stanisław Sporysz
Jerzy Kolber
Helena Szudejko w 7 r. śmierci
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