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Trwa Rok Wiary
"Panie, przymnóż nam wiary!"
W Roku Wiary mieszkańcy wsi naszej Parafii spotykają się na Eucharystii – Uczcie
Miłości. Na zdjęciach gospodarze domów, którzy w minionym tygodniu gościli
mieszkańców na Eucharystii.
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OSTATNIA NIEDZIELA ZWYKŁA

JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
konto: 95 89850004 0010 0143 3870 0001

EWANGELIA NA OSTATNIĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

J 18,33b-37

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata.
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. 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 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.

W ikonografii Chrystus Król już od starożytności przedstawiany jest jako
Pantokrator, czyli Wszechwładca, zasiadający na tronie, mający ziemię za podnóżek
lub trzymający glob ziemski w dłoni. Ewangelie ukazują nam właściwy wymiar
królowania Chrystusa. Ci, którzy ze swojego życia uczynili bezinteresowny dar dla
drugich, ostatecznie będą mieli udział w chwale Chrystusa Króla. Do budowania i
współpracy w budowaniu takiego królestwa jest zaproszony każdy, kto przez chrzest,
bierzmowanie i Eucharystię został wprowadzony do wspólnoty Kościoła. Osobisty
wkład każdego został wkalkulowany w wielkie plany i zamiary Boże. Z bogactwem
serca i umysłu, a nawet z naszą słabością i chwiejnością. Z całą oryginalnością
każdego. To powód do dumy i chluby, ale i odpowiedzialność. Byśmy nie zawiedli,
byśmy nie pozostali bierni, wierzący z przyzwyczajenia i tradycji. W tym dziele trzeba
zachować zawsze świadomość kontynuacji i współudziału w budowaniu królestwa
Bożego, potrzeby działania wspólnego, nawet z tymi, którzy dopiero w ostatniej chwili
zostali zaproszeni i odkryli Prawdę Ewangelii. I jest też w tym dorodnym łanie Bożego
królestwa miejsce na kąkol, który nieprzyjazny człowiek zasiał pod osłoną ciemności.
Kąkol grzechu pychy, chciwości, nienawiści, pożądania, nieumiarkowania, zazdrości,
gniewu, lenistwa. Ale dlaczego dostrzegać tylko ciernie i chwasty, grzech i ludzką
słabość, nią się pasjonować, ciągle tylko o niej mówić, powtarzać, nawet jej szukać.
Przecież, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska! Każdy z nas
ma być jej nośnikiem. Od ołtarza niedzielnej Eucharystii! A może zacząć od rzeczy i
spraw najbardziej prozaicznych i małych. Każdy czas i miejsce są dobre, by czynić
ziemię godną człowieka! Popatrzmy! Wokół nas tylu chorych, uwięzionych,
spragnionych, głodnych, nagich, bezdomnych, smutnych, samotnych, bezrobotnych,
zagubionych, wewnętrznie okaleczonych. Jesteśmy wezwani, by przemieniać
rzeczywistość, a nie tylko oceniać działania innych.

OGŁOSZENIA
1. Przypominam,że Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w naszej Parafii 30 listopada
br. Będzie to dzień Odpustu Parafialnego i Sakramentu Pojednania. Msze św.
w tym dniu będą sprawowane o godz. 9.00, 12.00 i 17.00.
W sobotę Msze św. będą sprawowane również o godz. 9.00, 12.00 i 17.00. W tym
dniu będzie spowiadał ks. proboszcz z Inowłodza. Zakończenie Rekolekcji
w niedzielę.
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Michała Haraśnego i Aleksandrę Jędrzejczyk - niech Bóg prowadzi ich przez życie
drogą wiary, prawdy i miłości.

UŚMIECHNIJ SIĘ

LUBI SZKOŁĘ
Bardzo lubi naszą szkołę
Mój kolega Jasiek,
I dlatego po dwa lata
Siedzi w każdej klasie.
/Cd/ OBRZĘDY WSTĘPNE

9. Gloria („Chwała na wysokości Bogu”) – hymn pochwalny. Powstał już na początku
chrześcijaństwa. Nie można go niczym innym zastępować w liturgii. Odśpiewuję się
go (można również recytować) w niedziele, uroczystości i niektóre święta. Tego
hymnu nie śpiewa się w Adwencie (wyjątkiem są roraty, podczas których zawsze
śpiewa się hymn) i Wielkim Poście.
10. Kolekta (oracja) – zwana również modlitwą dnia. Rozpoczyna się od wezwania
kapłana „Módlmy się”, po którym powinna nastąpić chwila ciszy, podczas której
wierni modlą się w milczeniu. Następnie kapłan odmawia kolektę z rozłożonymi
rękami (składa je na słowa „Przez naszego Pana”, lub inne, podobne zakończenie
kolekty). Po ukończeniu kolekty lud odpowiada „Amen” włączając się
i potwierdzając tym samym modlitwę. „Amen” ludu kończy również obrzędy
wstępne, jeżeli nie występuje hymn do Ducha Świętego /cdn./.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 26. 11. 2012

16.00 Za +Mariana Pietrzaka /greg.3/.
WTOREK 27. 11. 2012

9.00 Za +Mariana Pietrzaka /greg.4/.
ŚRODA 28. 11. 2012

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Czesława w 1 rocz. śmierci i Krystynę Boneckich;
+Mariana Pietrzaka /greg.5/.
+Stanisławę Filipczak /int. od Koła Żywego Róż. ze Studzianek/;
+Krzysztofa Wysmyka /int. od wychowanków/;
+Tadeusza Trzonka w 35 rocz. śm., Walerię i Kazimierza Kołodziejczyków;

+Władysława i Zofię Gierach /int. od córki Elżbiety z rodziną/;
+Władysława Szczurkowskiego;
+Jadwigę Sołtysiak /int. od wnuczki Karoliny z mężem/;
+Czesławę w 31 rocz. śmierci i Mariana Skonecznych;
+Ks. Kazimierza Szczurka.
CZWARTEK 29. 11. 2012

16.00 Za +Mariana Pietrzaka /greg.6/.
PIĄTEK 30. 11. 2012

9.00 Za +Mariana Pietrzaka /greg.7/.
12.00 Za Parafian.
17.00 Za +Andrzeja Klimczaka.
SOBOTA 01. 12. 2012

9.00 Za +Zofię i Czesława Matysiaków, Józefa Wojtysia i dziadków Klimczaków.
12.00 Za +Krzysztofa Wysmyka /int. od nauczycieli i uczniów ZSiP w Czerniewicach/.
17.00 Za +Mariana Pietrzaka /greg.8/.
NIEDZIELA 02. 12. 2012

9.00 Za +Mariannę i Leona Skonecznych oraz Kazimierę Mucha;
+Mieczysława Moczarskiego w 18 rocz. śmierci;
+Mariana w 5 rocz. śmierci i Zygmunta Sygitowicza, jego syna Zygmunta,
cr. Bisów i Kowalczyków oraz Lecha Ciasia;
+Stanisławę Kuśmirek w 10 rocz. śmierci, Grażynę i Stanisława Sienkiewicz,
Józefa Kuśmirka oraz Henryka Wiśnika;
+Stefana Szadkowskiego w 10 rocz. śmierci i jego rodziców, rodzinę
Goleniów oraz Franciszkę Domaradzką;
+Stanisławę w 5 rocz. śmierci i Władysława w 9 rocz. śmierci Pasików oraz
Zofię Rzepecką;
+Mariana Pietrzaka /greg. 9/;
+Władysławę Wójcik /int. od Koła Żywego Róż. ze Stanisławowa
i Teodozjowa/;
+Krzysztofa Wysmyka /int. od mieszkańców ul. Szkolnej/;
+Irenę Owczarek w 1 rocz. śmierci;
+Józefa, Franciszka i Antoninę Porczyków, Jana i Katarzynę oraz
cr. Miniaków;
+Zofię Gierach /int. od rodziny Matysiaków, Kaczmarków i Królaków/;
+Annę Chojecką /int. od córki Danuty z mężem/;
+Stefana Marcjanika w 16 rocz. śmierci, cr. Marcjaników i Rybaków;
+Henryka Olszewskiego w 16 rocz. śmierci oraz Józefa, Stanisława,
Michała i Annę Olszewskich;
+Jadwigę Sołtysiak /int. od córki Zofii z rodziną/;
+Janinę w 10 rocz. śmierci i Stanisława Kielan, dziadków Kielanów
i Janczyków oraz Marię Grzelka;
+Jana w 10 rocz. śmierci i Mariannę Młynarczyków, dziadków
Młynarczyków oraz cr. Jankowskich.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Genowefy Tworskiej z racji
90 rocz. urodzin /int. od chrzestnicy Jadzi/.
16.00 Za +Tadeusza i Kazimierę Skonecznych.

