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„Będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży,
bo Panem jest panów i Królem królów”. Ap 17,14
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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. 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. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg
nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest
czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich
narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć
jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie,
którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: PRZYJDŹ KRÓLESTWO
TWOJE! Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku
berła i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu się należy
i to w zakresie, jakim nie dysponował żaden władca świata. Władcy ziemscy
nabywają tytuł królewski przez dziedziczenie, nominację i podbój. Wszystkie trzy
tytuły dają Chrystusowi pełne prawo do korony i najwyższej władzy. Jako człowiek,
w swej ludzkiej naturze, pochodził on przecież w prostej linii od króla Izraela,
Dawida. Wykazują to Ewangeliści, podając Jego rodowód (Mt 1, 5-16; Łk 3, 23-38).
W narodzie wybranym ta prawda była tak pospolicie znana, że powszechnie
nazywano Go Synem Dawida (Mt 22, 41-46; Mk 12, 35-37; Łk 1, 27. 32; 20, 41-44;
2 Tm 2, 8; Ap 22, 16). Tak więc z krwi i dziedziczenia Chrystus miał prawo do tytułu
Króla. Chrystus jest ponadto Synem Bożym, naturą równy Bogu, drugą Osobą
Trójcy Przenajświętszej. Jako taki jest Panem nieba i ziemi, Panem najwyższym
i absolutnym, z którym wszelkie królestwa ziemskie nie mogą się porównywać.
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Aby to powszechne władztwo Jezusa podkreślić, liturgia dodała do tytułu "Król"
w oparciu brewiarz.katolik.pl
dopełnienie "Wszechświata".
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Królestwo
Boże,
królestwo
niebieskie − pojęcie dotyczące odnowy
świata przez zapowiadanego Mesjasza w
teologii judaizmu i chrześcijaństwa, m.in.
katolicyzmu, prawosławia, luteranizmu,
ruchu
zielonoświątkowego,
które
rozpoznają jego urzeczywistnienie w
Jezusie Chrystusie i jego Kościele. Jezus
nauczał o nim w przypowieściach,
wyjaśniając jego tajemnicę. Następnie głoszenie to przejęli apostołowie i inni
uczniowie Jezusa jako Dobrą Nowinę (Ewangelię).
W starożytnym Izraelu, królestwo Boże było rozumiane jako absolutne
panowanie Boga nad swym ludem. Okres, kiedy dwanaście pokoleń (plemion)
Izraela pod wodzą Mojżesza i Jozuego wędrowało po pustyni i zdobywało ziemię
Kanaan był rozumiany jako okres wyższego porządku społecznego i panowania
Pana – wiek idealny, złoty. Okres sędziów, którzy przewodzili Izraelowi był
kontynuacją tego złotego wieku. Ta organizacja przetrwała znacznie dłużej niż
wśród otaczających ludów. Moabici i Ammonici ustanowili u siebie monarchię
zaraz po osadzeniu się. Dane biblijne znalazły potwierdzenie w wykopaliskach
archeologicznych. Dla zapewnienia większej stabilności i obronności Izraela,
instytucja królewska została jednak wprowadzona – najpierw w formie
dziedzicznej władzy sędziów, miał ją np. Gedeon i jego syn Abimelek (por. Sdz
8,22). Tak rozumiana była władza Saula. Dążenie do ustanowienia króla było
postrzegane w tym czasie jako sprzeczne z bezpośrednią władzą Pana nad swym
ludem (Sdz 8,22, 23; 1 Sm 8,7). Przeważyły jednak względy praktyczne.
Ostatecznie monarchia w Izraelu połączyła ustrój plemienny z rozwiązaniami
zapożyczonymi od sąsiadujących społeczeństw. Ustrój królewski Izraela
kształtował się pod wpływem wzorców kananejskich, mezopotamskich i egipskich.
Proces tworzenia się monarchii teokratycznej zakończył się za panowania Dawida
i jego syna Salomona[1].
Król był pomazańcem, namaszczonym Pana /(hebr.) Meshi'ah YHWH) –
wybranym przez Boga. Tradycyjnie w czasie intronizacji nowego króla były
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śpiewane Psalmy 20, 101 oraz 110. Namaszczenie oznaczało zmianę statusu,
uświęcenie i osadzenie na urzędzie. Istnienia podobnych zwyczajów namaszczania
w sąsiednich narodach można domyślać się jedynie dzięki pośrednim
świadectwom, mimo to jest prawdopodobne, że Izrael naśladował ówczesne
zwyczaje bliskowschodnie. Jednak wydaje się, że w żadnym sąsiednim
społeczeństwie poza Izraelem termin Mashi'ah, namaszczony, Mesjasz nie był
używany w odniesieniu do króla z całym tym znaczeniem, które miał u Żydów (por.
1 Sm 24,7; 2 Sm 7,14; 2 Sm 19,20–25). Księga Lamentacji 4,20 mówi:
Jednym z głównych cech króla w wizji biblijnej było sądzenie w sposób prawy.
Relacja między Bogiem i królem była opisywana jako relacja Ojciec–syn (por. 2 Sm
7,14; Ps 89[88], 27, 28; Ps 110[109],1; Ps 45[46],7).
W judaizmie Królestwo Boże to świat jaki ma nastać jako królestwo samego
Boga zwane również jako „Królestwo Wszechmogącego". Żydzi wierzą, że ich
powinnością, posłannictwem jest już teraz „doskonalenie świata poprzez
Królestwo Wszechmogącego" („L’takken
olam b’malkut Szaddaj"). Mówienie w
takim sensie o Królestwie zakłada, że
wszelkie działania Żydów polegające na
naprawianiu, doskonaleniu świata (np.
etyczne postępowanie względem siebie
nawzajem) dokonują się w odwołaniu do
władzy Boga nad światem i Jego pomocy.
Każdy wierzący, przyjmujący Boga
Abrahama, Izaaka i Jakuba przyjmuje już
teraz to Królestwo Boga, które ma
dopiero w pełni nadejść. Żydzi nie tyle
czekają na świat jaki ma nadejść co
skupiają się na działaniu tu i teraz w celu
naprawiania tego świata poprzez
korzystanie z wolnej woli w celu zbliżania
się do Boga. Takie życie zgodnie
z
zasadami prawa Mojżesza zapewnia Żydom udział „w świecie jaki ma nadejść"
(olam haba), a nie-Żydom życia zgodnego z zasadami potomków Noego.
Rozpoczęcie się w pełni Królestwa Bożego charakteryzują słowa Księgi Izajasza Iz
2:2, 3, lecz do tego czasu zadaniem Żydów jest nie tyle skupianie się na przyszłym
czasie lecz bycie tu i teraz „światłem dla narodów" (Iz 42:6). W pojęciu żydowskim
czasów, gdy formowały się Ewangelie, Królestwo Boże istniało w dwóch
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znaczeniach: Bóg jako król swego ludu, oraz w znaczeniu czegoś co ma się objawić
(por. Dn 7,18)[3].
Chrześcijaństwo
rozwinęło
nauczanie
judaizmu na temat królestwa Bożego i związało go
z osobą i imieniem Jezusa Chrystusa. Zapowiadaną
przez proroka Daniela interwencję Boga i jego
Mesjasza (por. Dn 2,28.44.45), mającą unicestwić
bunt grzechu i zaprowadzić królowanie Boga,
chrześcijanie uznali za spełnioną w swym Mistrzu.
Według wiary chrześcijańskiej, Jezus nie tylko
ogłosił bliskie nadejście królestwa Bożego (por. Mt
4,17.23; Łk 4,43), lecz także je zrealizował. Uczynił
to w sposób zaskakujący dla swych współczesnych,
nie przez działania polityczne czy patriotyczne
powstanie, lecz duchowo (por. Mk 11,10; Łk 19,11;
Dz 1,6; Mk 1,34; J 18,36). Odniósł do siebie starotestamentalne tytuły „Syna
Człowieczego” (Mt 8,20+) i „Sługi” (Mt 8,17; Mt 20,28; Mt 26,28) i rzeczywiście
dokonał tego, co one zapowiadały: przez swe Misterium paschalne przyniósł
zbawienie, wyzwalając ludzi spod władzy królestwa szatana (por. Mt 4,8; Mt 8,29;
Mt 12,25. 26)
Teologia biblijna
Idea Boga jako króla nad Izraelem pojawiła się w Biblii dopiero po osiedleniu się
Żydów w Kanaanie (por. Sdz 8,23; 1 Sm 8,7). Według autorów natchnionych,
panowanie Boga jest odwieczne (Wj 15,9), w całym świecie (Psalmy: 24,7–10;
11,4; 103,19; 47,3; 93,1n; 95,3nn). Bóg króluje nad wszystkimi narodami (Jr
10,7.10), lecz szczególnie nad Narodem Wybranym – Izraelem. Na mocy
przymierza na Synaju naród ten jest określany jako „królestwo kapłanów i lud
święty” (Wj 19,6). Bóg, jako „Wielki Król” panuje wśród swojego narodu w
Jerozolimie (Ps 48,3; Jr 8,19). Jahwe Zastępów panuje nad losami całego świata (Iz
6,5), a w Izraelu szczególnie przez Prawo-Torę. Jest to więc panowanie moralne, a
nie polityczne. To odróżniało rozumienie królowania Bożego przez Żydów, od
wszystkich starożytnych sposobów ukazywania królewskiej władzy bóstw wśród
narodów[5]. W okresie rozpadu królestwa Izraela temat bezpośredniego
panowania Boga znów stał się ważny. Pojawiły się też przepowiednie przyszłego
Pomazańca-Mesjasza w czasach ostatecznych. Po niewoli babilońskiej jest ono
opiewane w psalmach (Psalmy 47 oraz 96–99; por. Iz 24,23). W czasach
prześladowań za panowania Antiocha Epifanesa, apokaliptyczne proroctwa
Daniela odnowiły wiarę w spełnienie obietnic wcześniejszych proroków
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zapowiadających zbudowanie królestwa Bożego nie ręką ludzką uczynionego, na
ruinach imperiów ludzkich (Księga Daniela 2,4). Po zwycięstwie nad „Bestią”,
symbolizującą ziemskie królestwa, dokona się sąd, i władza powszechna nad
światem zostanie przekazana „Synowi Człowieczemu i ludowi świętych
Najwyższego” (Dn 7,4.27, por. Mdr 3,8). Nauka o królestwie Bożym zajmowała
centralne miejsce w misji Jezusa Chrystusa. Od samego początku swej publicznej
działalności głosił on Dobrą Nowinę, Ewangelię o Królestwie (por. Mt 4,23; 9,35).
Liczne cuda, uzdrowienia, cudowne nakarmienie tłumów, a nawet wskrzeszenia,
o których piszą Ewangelie, były znakami potwierdzającymi nadejście królestwa.
Żydzi, którzy rozumieli Pisma, po cudownym rozmnożeniu chleba chcieli obwołać
Jezusa królem (por. J 6,15). Królestwo, które Jezus głosił i realizował, usuwało
panowanie szatana, grzechu i śmierci (por. Mt 12,28). Apostołowie byli tymi,
których Jezus wybrał specjalnie po to, by w jego imieniu głosili i urzeczywistniali
Ewangelię o królestwie (por. Mt 10,7). Rzeczywiście, po zesłaniu Ducha Świętego
cała ich działalność i nauczanie koncentrowały się wokół tematu królestwa
ustanowionego przez Jezusa. Filip ewangelizujący w Samarii, ściśle łączył imię
Jezusa z królestwem: „nauczał o królestwie Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa
(=Mesjasza)” (por. Dz 8,12). Centralne miejsce królestwa Bożego w działalności i
nauczaniu św. Pawła Apostoła ukazują Dzieje Apostolskie. Paweł w synagogach
„przekonywał o królestwie Bożym” (Dz 19,8). W Efezie, podsumowując swoje
głoszenie wobec zapowiedzi zbliżającej się śmierci wymienił królestwo jako treść
całego jego nauczania: Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze
głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie (Dz 20,25; por. Dz 28,23 i 31; Dz 14,22; 1
Tes 2,12)[7]. W Liście do Galatów opisał występki, które uniemożliwią
odziedziczenie królestwa Bożego: Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się
z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary,
nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda,
rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiedziałem:
ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą (Ga 5,19–
21). W innym miejscu dodał We czci niech będzie małżeństwo pod każdym
względem i łoże małżeńskie nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi
Bóg (Hbr 13, 4,5)
Królestwo Boże, według słów samego Jezusa, jest rzeczywistością, którą nie
wszyscy pojmują. Różni się od jakiegokolwiek innego ziemskiego królestwa, jest
„nie z tego świata” (J 18,6). Tajemnice królestwa są objawiane przez Ojca
niebieskiego osobom o prostym, pokornym sercu, „niemowlętom” (Mk 4,11).
Rozumienie tajemnic królestwa wśród ludzi dokonywało się w trzech etapach.
Najpierw, za życia Jezusa, przez przypowieści. Następnie, Chrystus po
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zmartwychwstaniu, jak podają Dzieje Apostolskie, „ukazywał się uczniom przez
czterdzieści dni i mówił im o królestwie” (Dz 1,3). Z kolei po Zesłaniu Ducha
Świętego, misję wprowadzenia uczniów w pełnię prawdy ma posłany przez Ojca,
w imię Jezusa, Duch Święty (por. J 16,13; 14, 26).
Królestwo Boże zasiewane jest w sercach ludzkich, gdy głoszone jest „słowo
królestwa” na wzór ziarna rzucanego w ziemię urodzajną lub nieurodzajną (por.
Mt 13,3–9.18–23). Jest ono przyrównane do małego ziarnka gorczycy, które rośnie
niezależnie od świadomości siewcy – głoszącego słowo Boże (por. Mk 4,26–29).
Innym obrazem użytym w Ewangeliach jest zaczyn ciasta. Królestwo jest jak zaczyn
dodany do mąki świata, „aby się wszystko zakwasiło” (Mt 13,33; Łk 13,20).
Królestwo jest najpierw w posiadaniu „małej trzódki” (Łk 12,32), lecz z czasem
staje się ogromną rzeczywistością ogarniającą wszystkie narody, przyrównaną do
wielkiego drzewa (por. Mt 13,31n; Mk 4, 30–32; Łk 13,18n). Według Jezusa
królestwo Boże nie jest rzeczywistością widzialną, jest czymś wewnętrznym (por.
Łk 17,20). Jednak można je dostrzec. Odróżnia się dobrą pszenicę od kąkolu (Mt
13,24). Widzialnym obliczem królestwa jest Kościół, choć jednocześnie jego
struktura nie jest strukturą królestwa ziemskiego. Kościół w osobie apostoła
otrzymał od Chrystusa klucze, którymi może otwierać lub zamykać dostęp do
królestwa niebieskiego (por. Mt 16,18). Kościół jest powołany do dawania
świadectwa o królestwie w czasie pośrednim, to znaczy między
wniebowstąpieniem Jezusa, a jego powtórnym przyjściem na sąd. Przy końcu tego
czasu pośredniego, królestwo rozwinie się jak roślinność na wiosnę (por. Łk 21,31).
Uczniowie modlą się o nadejście pełni królestwa w Modlitwie Pańskiej, wołając do
Ojca „Przyjdź królestwo Twoje!” (Mt 6,10). Wraz z nadejściem pełni królestwa
dokona się misterium paschalne. Będzie miała miejsce uczta eschatologiczna,
podczas której zaproszeni ze wszystkich narodów „zasiądą za stołem w królestwie
Bożym” z Abrahamem, ojcem wiary, patriarchami i prorokami (por. Łk 13,28-30;
por Łk 14,15; Mt 22, 2-10; 25,10). Ci, którzy okażą się godni, poprzez czyny
miłosierdzia względem „najmniejszych braci Jezusa”, odziedziczą królestwo (por.
Mt 25,34.40). Dokona się to po zmartwychwstaniu oraz chwalebnym
przemienieniu ciał zmarłych (por. 1 Kor 15,50; por. 1 Kor 6,10; Ga 5,21; Ef 5,5)
Według określenia, jakie podaje Katechizm Kościoła Katolickiego, Kościół jest
zalążkiem i początkiem tego królestwa. Jego klucze zostały powierzone Piotrowi
(KKK 567; por. Mt 16,19). Wszyscy ludzie są powołani przez Boga by być
uczestnikami królestwa. Wcześniej zaproszony był do niego Izrael, wraz z
przyjściem Chrystusa zaproszenie zostało rozszerzone na wszystkie narody.
Warunkiem uczestnictwa w nim jest przyjęcie słowa Jezusa (KKK 543; por. Lumen
gentium, 5; Mk 4,14.26-29 i par. ewangelie synoptyczne)[9].
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Współczesna myśl posoborowa czerpie z wizji ojców Kościoła, którzy bardzo
wyraźnie utożsamiali Chrystusa i Kościół jako jego ciało z królestwem Bożym. Henri
de Lubac przestrzega przed odchodzeniem od wizji wyrażonej przez Augustyna z
Hippony: „Żyjmy już teraz w tym Kościele, żyjmy w górnym Jeruzalem — powie
Augustyn — ażebyśmy nie zginęli na wieki" (In psalm. 124, n. 4). I jeszcze raz:
„Obecny Kościół jest królestwem Chrystusa i królestwem Boga" (Sermo 125). W
tej syntetycznej wizji Tajemnicy Kościół jest utożsamiany z Chrystusem, jego
Oblubieńcem, który sam w sobie stanowi królestwo — autobasileia, jak powie
Orygenes. I ta właśnie wizja odpowiada najgłębszej logice chrześcijańskiej
eschatologii. (…) Pojmowaniu królestwa Bożego w Kościele katolickim
współcześnie poświęcił Jan Paweł II cały drugi rozdział (nn.12–20) swej encykliki
Redemptoris missio (1990 r.). Papież pisał w niej, że królestwo Boże utożsamia się
z osobą Chrystusa. Po zmartwychwstaniu Bóg zapoczątkował w Nim królestwo
zapowiadane przez proroków, które „budowane jest stopniowo w człowieku i w
świecie poprzez tajemniczą więź z Jego osobą” (n.16). Wbrew niektórym
zsekularyzowanym koncepcjom królestwa Bożego – które opisują je w kategoriach
«antropocentrycznych», skupiających się na ziemskich potrzebach człowieka i na
budowaniu pokoju między religiami, kulturami i społeczeństwami na ziemi – nie
można, według papieża, królestwa Bożego „odłączać ani od Chrystusa ani od
Kościoła” (n.18).

Krótkie rozważania
Uroczystość Wszystkich Świętych - 01.11.2018 r.
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Być świętym…
Bóg włożył w serce każdego z nas głębokie pragnienie świętości.
Chociaż nie zawsze potrafimy je nazwać, to przecież tęsknimy za dobrem,
harmonią i autentyczną miłością. Dzisiaj Pan stawia nam przed oczy
niezliczony tłum tych, którzy zrealizowali to pragnienie. Ich zwycięstwo
nie było jedynie skutkiem osobistych wysiłków i pracy nad sobą. Mają
białe szaty, które – jak opisuje Księga Apokalipsy – „wybielili we krwi
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Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku
marnościom. Ps 24,1-6
Potem ujrzałem: a oto wielki tłum,
którego nie mógł nikt policzyć, z każdego
narodu i wszystkich pokoleń, ludów
i języków, stojący przed tronem i przed
Barankiem. Odziani są w białe szaty,
a w ręku ich palmy. Ap 7,9
Mt (5,1-12a). Jezus, widząc tłumy, wyszedł
na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego
Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje
usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem
do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem
oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą
ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni
będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami
Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy
ludzie wam urągają i prześladują was i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na
was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza
nagroda w niebie”.

Baranka”. Ich przykład zachęca nas, byśmy także z ufnością zanurzyli się
w zdroju łaski, która oczyszcza z grzechu i przemienia serca. To do nas,
którzy czujemy się ubodzy i smutni z powodu naszych słabości, to do nas,
którzy łakniemy i pragniemy sprawiedliwości, Jezus mówi dzisiaj:
Błogosławieni jesteście – szczęśliwi. Szczęście jest na wyciągnięcie ręki,
bo Ojciec obdarzył nas miłością. On jest jedynym „źródłem świętości”
i pragnie nią nas, jako swoje dzieci, wypełnić. Dzisiejsza uroczystość jest
dla nas nie tylko okazją do dziękowania Bogu za tak wielu świętych
i błogosławionych, za znanych i nieznanych bohaterów wiary, którzy już
doszli do celu w królestwie niebieskim. Jest ona także dla nas szansą,
byśmy na nowo uwierzyli, że należymy do grona wybranych przez Boga,
który złożył w nasze ręce wielki dar: „zostaliśmy nazwani dziećmi
Bożymi”. Ale ten dar jest także zadaniem, bo „jeszcze się nie ujawniło,
czym będziemy”. Ziarno łaski zasiane w nas w chwili chrztu ma moc
rozwinąć się i wydać owoc świętości, potrzebuje jednak do tego naszej
decyzji i wiary, że możemy dołączyć do grona błogosławionych, czyli
szczęśliwych.
Oremus

Poświęcić wszystko…

Strona

Mk (12,38-44). Jezus, nauczając
rzesze, mówił: „Strzeżcie się uczonych
w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni
w powłóczystych szatach, lubią
pozdrowienia na rynku, pierwsze
krzesła w synagogach i zaszczytne
miejsca na ucztach. Objadają domy
wdów i dla pozoru odprawiają długie
modlitwy. Ci tym surowszy dostaną
wyrok”. Potem, usiadłszy naprzeciw
skarbony, przypatrywał się, jak tłum
wrzucał drobne pieniądze do skarbony.
Wielu bogatych wrzucało wiele.
Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy
przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa
wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali
z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko,
co miała na swe utrzymanie”
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XXXII Niedziela Zwykła, Rok B – 07.11.2021 r.

Relacja człowieka z Panem Bogiem od samego początku wystawiona jest na
pokusę interesowności. Warto trzymać z Bogiem, być blisko Niego ze względu na
korzyści, które spodziewam się otrzymać za wierność, posłuszeństwo i dobre
postępowanie – oto główne założenie tej pokusy. Wysłuchany dziś fragment Listu
do Hebrajczyków ukazuje postawę bezinteresownej ofiary z siebie, którą widzimy
w osobie Syna Bożego. W takiej postawie objawia się istota relacji z Bogiem. Na
ile dzisiaj jestem gotowy coś stracić dla Pana, a nie tylko od Niego otrzymać?
Uboga wdowa jest dobrym przykładem tego, że relacja z Bogiem zaczyna się
z chwilą, kiedy oddaję Mu wszystko, co mam, a nie tylko to, co mi zbywa i jest
obojętne. Nie chodzi tutaj o wartość i wielkość ofiary, ale o jej intencje. Moje
„wszystko”, co mam, to dla innych może być niewiele i bez znaczenia, lecz jest
wszystkim, co mam i czym jestem, bo Bóg patrzy na serce, a nie na zewnętrzną
wielkość. Ubodzy w duchu to nie ci, którym w życiu nie wyszło, ale ci, którzy
zdecydowali się oddać Bogu wszystko ze względu na Niego samego, by On był ich
wszystkim. Możliwe jest to tylko dzięki zaufaniu Bogu. Takie zaufanie okazała
wdowa z Sarepty Eliaszowi, który złożył jej obietnicę od Boga. Jej hojność – mimo
że to było tak niewiele: tylko garść mąki i odrobina oliwy – nie pozostała obojętna
Panu. Uleganie pokusie interesowności w odniesieniu do Boga doprowadzi nas
jedynie do przeżywania tej relacji na pokaz i w ciągłym zasługiwaniu na kolejne
łaski. Zaufanie i ofiarowanie Bogu wszystkiego czyni nas prawdziwie wolnymi
i wprowadza nas w królestwo niebieskie. Stoję zatem przed wyborem, czy staram
się dziś o uzyskanie korzyści, czy swoją korzyścią chcę uczynić Boga, który sam
wystarczy.. Oremus

Strona

Mk (13,24-32). Jezus powiedział do swoich uczniów:
„W owe dni, po wielkim ucisku, «słońce się zaćmi
i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać
z nieba i moce na niebie» zostaną wstrząśnięte. Wówczas
ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach
z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów
i «zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata,
od krańca ziemi po kraniec nieba». A od figowca uczcie się
przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa
sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko
jest, u drzwi. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko
stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub
godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.
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XXXIII Niedziela Zwykła, Rok B – 14.11.2021 r.

Nieustannie być czujnym…

Lubimy wiedzieć. Niedopowiedzenia rodzące niepewność są mało
komfortowe, zwłaszcza jeśli dotyczą nas, naszej przyszłości czy decyzji rzutujących
na nasze życie. Pan Jezus w Ewangelii stawia uczniów w mało przyjemnej sytuacji.
Zapowiada tajemnicze znaki, nie wyjaśniając, co tak naprawdę oznaczają, a na
koniec dodaje, że nikt, poza Bogiem Ojcem, nie wie, kiedy to wszystko się wydarzy.
Przyjęło się mówić, że jest to Ewangelia mówiąca o końcu świata, ale skoro jej dziś
słuchamy, to znaczy, że koniec jeszcze nie nastąpił. Czyli dzisiejsze słowo chce nam
powiedzieć jeszcze coś innego. Może końcem świata dla nas jest brak perspektywy
w życiu, utracona nadzieja, zmarnowana szansa, poraniona historia, pełna
przerażających znaków przekonujących nas, że nic nie ma sensu... I jeszcze ta
niepewność: gdzie jest Bóg w tym wszystkim, dlaczego nie mogę zrozumieć
własnej historii, czemu nie mogę odnaleźć tej prawdziwej, słusznej drogi życiowej?
Jezus dodaje dziś odwagi swoim uczniom. Nie tyle wiedza o mojej przyszłości
i zrozumienie, czemu spotkało mnie to, a nie coś innego, stanowi rozwiązanie
moich problemów, lecz wiara, że Bóg z „końca świata” potrafi, jako jedyny, uczynić
początek. Oremus

Uroczystość Chrystusa Króla – 21.11.2021 r.

Strona

Król nie z tego świata
Panowanie Jezusa jest „wiecznym panowaniem”, gdyż nie zrodziło
się z przemocy i agresji wobec innych, ale z miłości i służby. Jezus
otrzymuje władzę nad całym światem, bo uniżył samego siebie i stał się
sługą (Flp 2,7-9). Jest to jedyny w swoim rodzaju sposób zdobywania
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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”.

poddanych. Jezus przyszedł na ziemię, uniżając się i służąc nam, aż po
oddanie swojego życia. Gdyż prawdziwe sprawowanie władzy jest służbą
i troską wobec powierzonych sobie osób. Kiedy patrzymy na Jezusa,
stojącego bezbronnie przed Piłatem, wydanego przez ludzi i
opuszczonego przez najbliższych, widzimy Kogoś więcej niż jedynie
pobitego i skrzywdzonego człowieka. On jest Królem nawet w takiej
sytuacji, gdyż Jego królewska godność nie zależy od opinii tłumu czy
uznania wielkich tego świata. Jego władza jest z nadania Ojca – Boga
wszechmogącego i żadne ludzkie autorytety nie są w stanie jej
przekreślić. W otaczającym nas świecie władza i godność władcy jest
zależna od uznania poddanych. Jezus przeciwnie – niezależnie od
ludzkich względów, realizuje swój plan panowania, który polega na
miłości do człowieka aż po oddanie za niego życia. Oremus

Niedziela Adwentu – 28 grudnia 2021 r. Rok C

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Będą znaki na słońcu, księżycu
i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów
bezradnych wobec szumu morza i jego
nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu,
w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających
ziemi. Albowiem moce niebios zostaną
wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna
Człowieczego, przychodzącego na obłoku z
wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać
zacznie, nabierzcie ducha
i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze
serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie
przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy
mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli
uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».
Łk 21, 25-28. 34-36

Strona

W dobrym przeżyciu czasu Adwentu, który rozpoczynamy dzisiejszą niedzielą,
pomocne mogą być słowa Psalmu śpiewanego w liturgii: „Daj mi poznać Twoje
drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami”. W wielu sytuacjach życia
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Uważajcie na siebie… czuwajcie więc ...

na jaw wychodzi nasz indywidualizm i uwidacznia się chęć, by wszystko układało
się według naszych racji, przekonań czy wizji. Człowiek lubi mieć rację. Widać to
także w odniesieniu do Pana Boga. Gdy zbliża się okres Adwentu, zaczynamy
myśleć o tym, jak go przeżyć, by powiedzieć sobie, że spożytkowaliśmy ten czas
dobrze i słusznie. Zastanawiamy się, jakie postanowienia podjąć, by pracując nad
sobą, stać się lepszym. Mobilizujemy się na te kilkadziesiąt dni, by udowodnić
sobie, że potrafimy i możemy, jeśli się staramy. To są może dobre i słuszne sprawy,
jednak wciąż są to tylko nasze sprawy. A Pan Bóg? Przytoczone słowa Psalmu
pomagają przyjąć nie tylko dobry kierunek, ale także Bożą perspektywę
jakiegokolwiek działania, które w tym czasie będziemy podejmować. Nie bój się
zapytać Boga o to, jak On chce, abyś przeżył ten czas. Nie bój się, aby w tym czasie
nie tyle planować, ile raczej dać się zaskoczyć Bogu, który przychodzi wtedy, kiedy
chce, a nie kiedy, według naszego uznania, jest na to pora. To jest Jego czas, tylko
Jego! Oremus
Intencje mszalne na miesiąc listopad 2021

Poniedziałek
1.11.2021

9.00
11.00

Wtorek
02.11.2021
Wspomnienie
Wszystkich
Zmarłych

Środa
03.11.2021
I Czwartek
04.11.2021

14.30
7.00
7.30
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00

I Piątek
05.11.2021

18.00

I Sobota

7.30

1. † Aniela i Stanisław Handzlik
2. † Stanisław Matusiak w 22 r. śm.
1. † Helena Stanclik (P)
2. † Michał Borutka (P)
3. † Tadeusz Wróbel w 18 r. śm.
1. † Józef Biłek z rodzicami i siostrą
2. † Tadeusz Szatanik (P)
3. Za Parafian
† Za Zmarłych Parafian
† Józefa i Włodzimierz Drożdż
† Józefa Kozieł (P)
1. † Józefa Maruszczak (P)
2. † Aurelia Sanetra (P)
W intencji rodziny zmarłej Paulinki
1. † Józef i Emilia Adamus
2. † Tomasz Gabryś (P)
3. † Jacek Rolak z ojcem i dziadkami
† Franciszek Malarz (P)
1. † Maria Zeman (P)
2. † Czesław Świątek
† Jan Wójcik (P)
1. † Emilia Adamus (P)
2. † Zmarłe Członkinie z I Róży Kobiet Marii Łaciak
1. † Kazimierz Magiera (P)

Strona

7.00
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Uroczystość Wszystkich Świętych

06.11.2021

2. O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla
Anny
18.00 † Barbara Handy (P) w 1 r. śm.
7.00

Niedziela
07.11.2021

9.00
11.00

Poniedziałek
08.11.2021
Wtorek
09.11.2021
Środa
10.11.2021

17.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00

Czwartek
11.11.2021

Dzień
Niepodległości

Piątek
12.11.2021
Sobota
13.11.2021

9.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00

XXXII Niedziela Zwykła

† Anna Kasperek z mężem
1. † Maria Żmuda w 2 r. śm.
2. † Krystyna Zaręba (P)
3. † Ludwik Pająk (P)
1. † Franciszek Malarz w 1 r. śm.
2. † Michał Borutka (P)
3. Za Parafian
† Jan Mleczko (P)
† Stanisława Goryl (P)
† Helena Kubaszko (P)
† Aleksander Widomski (P)
† Marian Dybał (P)
† Dominik Tatoń (P)
1. † Józefa Maruszczak (P)
2. † Maria Żmuda (P)
3. † Maria Pierzchała (P)
† Kazimierz Gasidło (P)
1. W int. naszej Ojczyzny za wstawiennictwem św.
Andrzeja Boboli
2. † Franciszek Mleczko w r. śm. z żoną Katarzyną
i dziećmi (rezerwacja)
† Jerzy Czarnik (P)
† Zbigniew Matachowski (P)
1. † Wiesław Ryłko (P)
2. † Irena Małyszek (P)
1. † Władysław Adamski (P)
2. † Helena i Mieczysław Borak z synem i wnukiem
Mariuszem
† Za zmarłe członkinie z IX Róży Kobiet Grażyny
Żurek

XXXIII Niedziela Zwykła

† Za zmarłe członkinie z IV Róży Kobiet Marii
Drożdż
1. † Marian i Czesława Nycz
2. † Józefa i Józef Juras (P)
9.00
3. † Za zmarłe członkinie z VIII Róży Kobiet Anny
Wawak
1. † Kazimiera Adamus z mężem Stefanem
11.00 2. † Wiktor Czarnik (P)
3. Za Parafian

Strona

Niedziela
14.11.2021
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7.00

Poniedziałek
15.11.2021
Wtorek
16.11.2021
Środa
17.11.2021
Czwartek
18.11.2021
Piątek
19.11.2021
Sobota
20.11.2021

17.00 † Zofia Kliś (P)
7.00 † Maria Pierzchała (P)
W int. Agnieszki w 3 r. Urodzin o Boże błog. i
18.00
opiekę Anioła Stróża
7.00 † Marian Wójcik z synem Marianem
18.00 † Maria Zmilczak (P)
7.00 † Franciszek Malarz (P)
1. † Andrzej i Anna Łaciak z synem i synową
18.00
2. † Stanisława Baścik i Kamil Ślosarczyk
7.00 † Józef Handzlik (P)
1. † Kazimierz Gasidło (P)
18.00
2. † Zbigniew Konior (P)
7.00 † Genowefa Handzlik (P)
1. † Za zmarłych członków z I Róży Rodziców
18.00
2. † Janina Baścik (P)
1. † Helena Stanclik (P)
7.00
2. † Kazimierz Wanio (P)
Dziękczynna za powołanie do Świeckiego Zakonu
18.00 Karmelitów Bosych oraz o nowe powołania za
wstawiennictwem św. Rafała Kalinowskiego

Niedziela
21.11.2021

9.00

11.00

Poniedziałek
22.11.2021
Wtorek
23.11.2021
Środa
24.11.2021

17.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00

Czwartek
25.11.2021

18.00

Piątek

7.00

† Za zmarłych z II Róży Mężów Włodzimierz
Drożdża
1. † Maria Pierzchała (P)
2. † Stanisław Jurzak w r. śm.
3. † Maria Piznal z mężem Rudolfem
1. † Roman Zawiła w 5 r. śm. z rodzicami i braćmi
2. W int. Jubilatów Danuty i Stanisława z ok. 50 r.
Ślubu oraz w 40 r. Urodzin Marioli
3. Za Parafian
† Edward Chochór (P)
† Maria Zeman (P)
† Franciszek Wadoń (P)
† Małgorzata Skudrzyk (P)
† Ks. Gustaw Paranycz od I Róży Kobiet
† Maria Młocek (P)
1. † Józef Moskal (P)
2. † Dominik Tatoń (P)
3. † Józefa Wróbel w 4 r. śm.
† Mirosław Olszowy (P)
1. † Wiesław Fabia (P)
2. † Józefa Maruszczak (P)
† Brunon Lattko w 1 r. śm

Strona

7.00
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Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla

26.11.2021

Sobota
27.11.2021

1. Dziękczynna za dar Cudownego Medalika NMP
18.00 od Apostolatu Maryjnego
2. † Halina Malarz (P)
7.00 † Benedykt Wołek (P)
† Krystyna Karkoszka od XII Róży Kobiet Marii
18.00
Dusik
7.00

Niedziela
28.11.2021

9.00
11.00
17.00

Poniedziałek
29.11.2021
Wtorek
30.11.2021
Środa
01.12.2021
I Czwartek
02.12.2021
I Piątek
03.12.2021
I Sobota
04.12.2021

17.30
7.00
17.30
17.30
17.30
7.30
7.00

Niedziela
05.12.2021

I Niedziela Adwentu

† Edward Chochór (P)
1. † Danuta i Kazimierz Byrscy
2. † Maria Żmuda (P)
3. † Marian Komendera w 9 r. śm. z żoną Zofią
1. † Zdzisław Drożdż z rodzicami
2. † Krystyna Karkoszka (P)
3. Za Parafian
† Franciszek Bułaś w r. śm. (P) (rezerwacja)
1. † Wacław Rutkowski (P)
2. † Kazimierz Gasidło (P)
1. † Barbara Wanio (P)
2. † Stanisława Sławińska w r. śm.
1. † Zofia Matejko (P)
2. † Helena Dyczkowska (P)
1. † Wiesław Ryłko (P)
2. † Edward Graczyk (P)
1. † Stanisława Goryl (P)
2. † Daniel Kos z dziadkami
1. † Zofia Kliś (P)
2. † Arkadiusz Koper (P)

II Niedziela Adwentu

† Władysław Adamski (P)
1. † Maria Zając (P)
9.00 2. † Kazimierz Magiera (P)
3. † Ludwik Pająk (P)
1. † Władysław Bies (P)
11.00 2. † Tadeusz Szatanik (P)
3. Za Parafian
17.00 † Franciszek Malarz (P)
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W październiku, ks. Bartosz Mich, kapłan Diecezji Kieleckiej, student KUL
w Lublinie odprawił 30 intencji za zmarłego śp. Tadeusza Szatanika.

Krzyżówka dla dorosłych 11/2021
Rozwiązaniem krzyżówki dla
dorosłych
z gazetki nr 10/2021
jest hasło:

„Duch Pański spoczywa
na mnie.”

Nagrodę wylosowały osoby:

Strona

POZIOMO: 1. Wszechwładca (gr.), w ikonografii Chrystus jako Władca i Sędzia wszechświata;
7. Apostoł Narodów; 10. Pierwsza Księga Biblii; 11. Gorliwy albo z Cyreny; 13. Lampka na
grobie; 15. „Dies …, dies irae”. 16. Harcerka albo towarzyszka panny młodej; 17. Skrót Księgi
Ezechiela; 18. „Daj, … ja pobruszę, a ty poczywaj” (najstarsze zapisane polskie zdanie);
20. Kontynent lub syn Tuhaj-beja; 21. „… jesteś od królestwa Bożego” (Mk 12,34);
23. Muzułmańska sekta z XII w., zabójcy; 26. Wielki kraj w Azji, w którym chrześcijanie są
prześladowani; 27. Historyk Kościoła z Cezarei (III/IV w.); 31. Św. ... Kuncewicz; 34. Adresaci
dwóch Listów św. Pawła; 37. „Uczyniłem twarz moją jak …” (Iz 50,7); 38. Adresaci jednego
z Listów św. Pawła; 41. Dziedzictwo synów Lota (Pwt 2,9); 42. Zwyczajowa nazwa
Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych; 44. Umiłowany uczeń Jezusa; 47. Jedna z rzeczy
ostatecznych; 48. Uczta dziękczynna, Msza święta.
PIONOWO: 1. Powtórne przyjście Jezusa; 2. … zawieść nie może; 3. „… ma orać
w nadziei” (1 Kor 9,10); 4. „Przyszedłem … ogień na ziemię” (Łk 12,49); 5. Mieszkańcy
Macedonii, adresaci dwóch Listów św. Pawła; 6. Miasto, w który św. Paweł był więziony;
7. Pierwszy wśród Apostołów; 8. Skrót Księgi Wyjścia; 9. „Twoja … sięga aż do niebios” (Ps
108,5); 12. „… naszego powszedniego daj nam dzisiaj”; 14. … ucieka, wieczność czeka; 18. „…
longa, vita brevis”; 19. Smakołyki, przysmaki; 22. Śliwa na żywopłot; 24. Pierwszy męczennik
angielski (+ 304); 25. Kościół prawosławny; 28. Surowe, siermiężne płótno (zob. Syr 40,4);
29. Ojciec Besaleela (1 Krn2,20); 30. Skrót Listu do mieszkańców Galacji; 32. „... i kłamstwo
oddal ode mnie” (Prz 30,8); 33. Bezbożni są „jak … rosnąca nad każdą wodą” (Syr 40,16);
35. Niegdyś na głowie papieża; 36. Wieczorna uczta pierwszego dnia Paschy żydowskiej;
39. Mądrzejsze od kury; 40. Skrót Księgi Izajasza; 43. Sygnał wzywający pomoc w alfabecie
Morse’a; 45. Skrót Księgi Nehemiasza; 46. Siglum zakonne Misjonarek Miłości
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Maria Ryłko i Mirosław
Koczur. Gratulujemy!
Hasło z krzyżówki nr 11/
2021 proszę nadsyłać do
19.11.2021, na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub
proszę przynieść do zakrystii. Zostaną wylosowane dwie nagrody
pt.: „Kardynał Stefan Wyszyński”. Pozdrawiam wytrwałych i
cierpliwych. Ks. Wacław

19
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Hasło:
……………………………………………………………………………………..……………

Krzyżówka dla Dzieci 10/2021
Rozwiązaniem krzyżówki
nr 10/2021
jest hasło: „Najmądrzejszy
jest ten który wie czego
nie wie..”

Strona
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Nagrodę wylosował
Kinga i Karol
Żmudowie oraz Emilia
Rusinek.
Rozwiązanie krzyżówki nr
10/2021 proszę nadsyłać
do 19.10.2021 r. na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com
lub proszę przynieść do zakrystii. Dla wytrwałych dzieci
czekają nagrody książkowa pt.: „Polska Historia naszej
Ojczyzny”. Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław
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Coś dla ducha
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Kącik Humoru
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Czas na wspomnienia
W niedzielę, 17 października J.E. ks. Biskup Piotr Greger wizytował naszą Parafię.
Modlił się w intencji wszystkich parafian, głosił słowo Boże, spotkał się z grupami
parafialnymi, Radą Parafialną i kapłanami z Dekanatu podczas obiadu.
Ks. Biskup odwiedził kancelarię i przeprowadził osobistą rozmowę z księżmi naszej
Parafii.

Strona

Po powitaniu ks. biskupa przez delegację Parafii, ks. Proboszcz odczytał
sprawozdanie duszpastersko – ekonomiczne z czasu od ostatniej wizytacji po dziś,
( czyli od stycznia 2014 r. po październik 2021 r.)
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Ks. Proboszcz wraz z asystą liturgiczną powitał ks. Biskupa Piotra w drzwiach
świątyni. Biskup pocałował relikwie św. Faustyny i pokropił zgromadzonych
wiernych wodą święconą. Po okadzeniu liturgicznym, procesja liturgiczna
wprowadziła Biskupa do ołtarza podczas pieśni „Pasterzem moim jest Pan”. Po
modlitwie w ciszy ks. Proboszcz odśpiewał wezwania i modlitwę za ks. Biskupa.
Następnie został odśpiewany hymn ku czci Najdroższej Krwi Pana Jezusa „O Krwi
najdroższa o Krwi odkupienia”. Po hymnie, ks. Biskup podszedł do ołtarza i ze
mszału wyśpiewał modlitwę liturgiczną ku czci Najdroższej Krwi Pana Jezusa.
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ks. Proboszcz czyta sprawozdanie duszpastersko – ekonomiczne
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ks. Biskup śpiewa modlitwę liturgiczną ku czci Najdroższej Krwi Pana
Jezusa.
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Spotkanie ze Scholą Dzieci Bożych, z Ministrantami i Lektorami.

30
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Ks. Biskup przewodniczył Mszy św. o godz. 11.00, wygłosił
kazanie i pobłogosławił dzieci oraz matki oczekujące potomstwa.

Zapraszam na
„KWADRANS
DLA JEZUSA”

Strona
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we wtorek
16 listopada.
Pragniemy adorować
i uwielbiać Pana Jezusa
obecnego
w Najświętszym
Sakramencie Ołtarza
za wielkie dzieła, które
dokonuje w naszym życiu
i zawierzać Mu wszystkie nasze sprawy.
Zaczynamy o 17.30 nabożeństwem różańcowym,
aby wraz Matką Jezusa zanurzyć się w medytacji
nad tajemnicami bolesnymi, następnie chwila
adoracji w ciszy i wieczorna msza św. o godz. 18.00.
Pozdrawiam Ks. Wacław

Strona internetowa Parafii: www.ketypodlesie.pl
Proszę telefonicznie kontaktować się z księdzem w sprawie zgłaszania: chrztu
dziecka, zapowiedzi przedślubnych, ślubu, pogrzebu i odwiedzin ciężko
chorego. W rozmowie telefonicznej otrzymamy wszystkie potrzebne
informacje oraz jak odebrać zaświadczenia i dokumenty kancelaryjne.

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:

Poniedziałek – ks. Wacław – tel.: 797279788
Wtorek – ks. Wacław – tel.: 797279788
Środa – ks. Michał – tel.: 33 / 841 05 45
Czwartek – ks. Michał – tel.: 33 / 841 05 45
Piątek – ks. Wacław – tel.: 797279788

od 19.00 do 19.30
od 8.00 do 8.30
od 19.00 do 19.30
od 8.00 do 8.30
od 19.00 do 19.30

W nagłych sytuacjach wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc na
telefon komórkowy: 797279788

Parafia p.w. Najdroższej Krwi Pana
Naszego Jezusa Chrystusa,

Strona

Tel.: 33 / 841 05 45; Tel. kom.: 797279788
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ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie;

