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EWANGELIA NA TRZYDZIESTĄ CZWARTĄ  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                              Mt 25,31-46  

Chrystus będzie sądził z uczynków miłości   

Jezus powiedział do swoich uczniów:  
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy 
zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie 
narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce 
postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.  
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójd źcie, błogosławieni Ojca 
mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata.  
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;  
byłem spragniony, a daliście Mi pić;  
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;  
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;  
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;  
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".  
Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i 
nakarmili śmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię 
przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię 
chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? ".  
Król im odpowie: "Zaprawd ę powiadam wam : Wszystko, co uczyniliście jednemu z 
tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili ".  
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w 
ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.  
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;  
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;  
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;  
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;  
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie".  
Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, 
albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy 
Tobie?"  
Wtedy odpowie im: "Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście 
jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili ". I pójdą ci na mękę 
wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego ».  
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 Czytamy o Chrystusie Królu, który zasiądzie na swym tronie chwały w otoczeniu 
aniołów, a przecież w czasie sądu okaże się, że przychodził do nas jako nasz bliźni 
głodny, spragniony, bezdomny, obdarty, prześladowany. Trzeba ze wzruszeniem 
rozpoznać niewidzialnego Króla – w człowieku oczekującym od nas miłości. 
                                                                                           Ks. Jan Twardowski 
                                                                                    



 
OGŁOSZENIA 

1.  Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w naszej parafii  30 listopada w I Niedzielę 
     Adwentu i Odpust Parafialny. Dniem Sakramentu Pojednania będzie poniedziałek 
     / 01.12.2008 /. W tym i następnym dniu Msze święte będą sprawowane 
     o godz. 9.00, 12.00 i 17.00. 
     Rekolekcje poprowadzi Ks. Janusz Kopczyński – duszpasterz akademicki 
     z Warszawy. 
2. 30 listopada rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Adwent to okres rozpoczynający 
    rok kościelny. W czasie tego okresu będzie odprawiana Msza św. ku czci Matki 
    Bożej zwana Roratami. Ks. Proboszcz serdecznie zaprasza wiernych  
    a szczególnie dzieci i młodzież na Roraty w każdą środę o godz. 16.00 i sobotę 
    o godz. 9.00.  
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UŚMIECHNIJ SI Ę 

Mąż mówi do żony: 
- Kochanie nie czekaj dzisiaj na mnie z kolacją. Umówiłem się z chłopakami: pójdziemy 
najpierw na piwo, potem zjemy coś na mieście. Potem spotkamy się u Kazika, będziemy 
grać w pokera. Może przeciągnie się nawet do rana. 
Żona patrzy na niego z politowaniem i mówi: 
- No trudno, idź sobie, przecież za rogi cię trzymać nie będę. 
 
- Dlaczego, Jasiu zjadłeś ciastko przeznaczone dla Wacka? 
- Bo ja mamusiu nie wierzę w przeznaczenie. 
 
W piaskownicy: 
- Czy może pani powiedzieć synowi, żeby mnie nie udawał? 
- Jasiu, przestań robić z siebie idiotę! 
 
 

         
Było wesoło i smacznie.                                  Księża są również zadowoleni. 
 
 



 
 
 

.INTENCJE 
                                                
                                               PONIEDZIAŁEK 24. 11. 2008. 
16.00 …….. 
                                                      
                                                      WTOREK 25. 11. 2008 
16.00 …….. 
 
                                                                 ŚRODA 26. 11. 2008 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Żyłków oraz za  
                +Mieczysława i Piotra Żyłków; 
       +Zofię Moczarską / int. od brata Władysława z rodziną /;  
                +Sławomira Jacaka / int. od sąsiadów Wójciaków /; 
                +Kamila Miniaka w 8 rocz. śmierci /int. od rodziców i rodzeństwa/; 
                +Wiesława Pietrzaka w 4 rocz. śmierci, Tadeusza Szymczaka oraz 
                   Pawła i Mariana Kaczmarczyków; 
                +Katarzynę i Adama Juzwików; 
                +Jana Skonecznego / int. od córki Teresy z rodziną /. 
 
                                              CZWARTEK 27. 11. 2008 
16.00 Za +Stanisławę Kuśmirek w 6 rocz. śmierci.  
 
                                                        PIĄTEK 28. 11 2008 
16.00 ……… 
 
                                                       SOBOTA 29. 11. 2008 
16.00 ……… 
 
                                                        NIEDZIELA 30. 11. 2008. 

 
ODPUST PARAFIALNY 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 
  9.00 Za +Zofię i Czesława Matysiaków oraz dziadków Matysiaków, Stanisława 
                  i Stanisławę Klimczak oraz Zbigniewa Wojtysia. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Artura Bauta w 18 rocz. urodzin; 
          Za Parafian. 
16.00 Za +Jadwigę Piastowską, Katarzynę i Antoniego oraz Jana i Zofię 
                  Niewolów. 
 
 
 
 


