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W minioną niedzielę / od lewej / Paweł, Mateusz i Emil zostali promowani przez
biskupa Józefa Zawitkowskiego na lektorów naszej parafii.

INFORMATOR PARAFIALNY
Nr 47 – 21 LISTOPADA 2010r.
TRZYDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
konto: 95 89850004 0010 0143 3870 0001

EWANGELIA NA TRZYDZIESTĄ CZWARTĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Łk 23, 35-43

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.
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".

●●●
Król wszechświata, jedyny Władca nieba i ziemi, ukrył blask majestatu swej chwały
i stanął jako zwyczajny człowiek na palestyńskiej ziemi. Publicznie wyznał, że jest
Królem i że królestwo Jego nie jest z tego świata. Ludzie Mu jednak nie uwierzyli,
postanowili Go wyśmiać. Zamiast berła, włożono w Jego ręce trzcinę; zamiast złotej
korony, cierniem zraniono Mu głowę; zamiast purpurowej szaty, łachman żołnierski
narzucono na Jego zmasakrowane biczowaniem plecy; zamiast tronu — szubienica, a
w miejsce asysty ustawiono dwu łotrów. Przegrał nawet licytację z mordercą. Fatalna
pomyłka w dziejach świata. Oto dowód, jak ludzie nie umieją rozpoznać prawdziwej
wartości człowieka, jak nie potrafią cenić tego, kto sprawiedliwy, dobry, święty. Rzecz
znamienna, że jedynym człowiekiem, który w tym poniżeniu rozpoznaje w Jezusie
Chrystusie godność prawdziwego Króla, jest wiszący razem z Nim łotr. On jeden
ocenia sytuację obiektywnie. Odkrywa ową fatalną pomyłkę, jaką popełnili sędziowie.
Staje w obronie Chrystusa. Niewiele Mu może pomóc. Łotr, świadom zbliżającej się
śmierci, postanawia wykorzystać tę jedyną szansę, jaka mu zostaje, i pragnie
zabezpieczyć swoją przyszłość. Skoro prawdziwy Król jest tak blisko, to warto
poprosić o włączenie w Jego królestwo, królestwo prawdy, sprawiedliwości i miłości.
Piękna jest ta jego prośba. Odpowiedź Chrystusa jest jeszcze piękniejsza: „Zaprawdę
powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”. Pierwsza kanonizacja na Ziemi.
Jeśli łotr przez akt zawierzenia Jezusowi otrzymał prawo wejścia do nieba, to jest to
możliwe dla każdego, nawet największego grzesznika. Wszystko zaś zależy od
rozpoznania w Chrystusie prawdziwego Króla i od pragnienia należenia do Jego
królestwa. Pierwszy święty kanonizowany przez samego Chrystusa mówi nam, w jaki
sposób można wykorzystać sytuacje trudne.

OGŁOSZENIA

1. Informuję, że Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w naszej parafii
w niedzielę - 28 listopada w I Niedzielę Adwentu. Dniem Sakr. Pojednania będzie
wtorek /30 listopada/ w Odpust Parafialny. Msze św. będą sprawowane
w poniedziałek i wtorek o godz. 9.00, 12.00 i 18.00. Poprowadzi je proboszcz
parafii Tum – Ks. Paweł Olszewski.
2. 28 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. Zapraszam serdecznie wiernych, a szczególnie dzieci
i młodzież na Roraty w każdą środę o godz. 16.00 i sobotę o godz. 9.00.

●●●
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI:

Śp. Jan Bednarek, śp. Krzysztof Rogulski i śp. Teresa Jankowska - pokój ich duszom.

●●●
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Weronikę Wojtkiewicz - niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy
i miłości.

●●●

Promowani lektorzy wraz z rodzinami.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ
15-letni młodzieniec przychodzi do fryzjera i siadając na fotelu, mówi:
- Golenie.
Fryzjer wszystko przygotował, ale nie zaczyna golenia.
- Na co pan czeka?
- Na zarost.

INTENCJE

PONIEDZIAŁEK 22. 11. 2010

16.00 -------------WTOREK 23. 11. 2010

16.00 -------------ŚRODA 24. 11. 2010

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Mariana Milewskiego /int. od sąsiadów Frontczaków/;
+Janinę i Stefana Musików, dziadków Musików i Szymańskich
i z rodziny Musików;
+Józefa Mierzejewskiego /popogrzebowa/;
+Wiesława Pietrzaka w 6 rocz. śmierci, Tadeusza Szymczaka oraz
Pawła i Mariana Kaczmarczyków;
+Aleksandra w 3 rocz. śmierci i Marianny Malczewskich, dziadków
Malczewskich i Janeczków.
CZWARTEK 25. 11. 2010

16.00 ------------PIĄTEK 26. 11. 2010

16.00 ------------SOBOTA 27. 11. 2010

16.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Barbary z racji
50 rocznicy urodzin.
NIEDZIELA 28. 11. 2010

9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny wraz z podziękowaniami
za otrzymane dobro.
O Boże błogosławieństwo dla Aleksandry Jańskiej w 3 rocz. urodzin /int.
od babci/.
12.00 Za Parafian.
16.00 Za +Kamila Miniaka w 10 rocz. śmierci.

Wspólne zdjęcie promowanych lektorów naszej diecezji.

