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EWANGELIA NA XXXIV  NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                              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, niech że 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". 

 
Ewangelia zaczyna się od dramatycznego zdania, które ilustruje tragedię, jaka 
rozgrywa się na Golgocie właśnie w obliczu ludzkiej bierności, a może nawet 
obojętności.  
„Gdy ukrzy żowano Jezusa, lud stał i patrzył".  
Wpatruj ąc się w lud, który stał i patrzył, trzeba zadawać sobie pytanie o nasze 
osobiste reakcje na różne wydarzenia. Na pewno nie jesteśmy społeczeństwem 
obojętnym na ludzkie niedole natury materialnej. Wobec różnych tragedii i w obliczu 
potrzeb, które pojawiają się w wielu miejscach i przy rozmaitych okazjach, reagujemy 
żywo i okazujemy się bardzo ofiarni. Gorzej bywa, gdy chodzi o wartości. Zwłaszcza 
te nasze, chrześcijańskie, mocno zakorzenione w wierze. W imię tzw. tolerancji 
jesteśmy gotowi zamilknąć, udawać, że nie ma tematu - nie wolno przecież nikogo 
urazić; każdego trzeba uszanować. 
Problem w tym, że milczenie wcale nie musi być oznaką szacunku. Milcząc, można 
stracić szacunek dla samego siebie. A zamykając usta w obliczu zła i 
niesprawiedliwości, wziąć na siebie winy innych. 

 
KOMPENDIUM  

KATECHIZMU KO ŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
CZĘŚĆ PIERWSZA 

                                                                       DZIAŁ DRUGI 

Rozdział drugi 
WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA, 

SYNA BOŻEGO JEDNORODZONEGO 
93. Co przedstawia Serce Jezusa?  
Jezus poznał i umiłował nas wszystkich ludzkim sercem. Z tego powodu Jego Serce 
przebite za nasze grzechy i dla naszego zbawienia jest uważane za wyjątkowy symbol tej 
miłości, którą miłuje Ojca i wszystkich ludzi. 478  
94. Co oznacza wyrażenie: "począł się z Ducha Świętego"?  
Oznacza, że Dziewica Maryja poczęła wiecznego Syna Ojca w swym łonie za sprawą 
Ducha Świętego i bez udziału człowieka: "Duch Święty zstąpi na Ciebie" (Łk 1,35) - 
powiedział anioł w Zwiastowaniu. 484-486  
 
 



OGŁOSZENIA 
1. Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w naszej Parafii w piątek – 29 listopada br. 
    Dniem Sakramentu Pojednania i Odpustu Parafialnego z racji św. Andrzeja Ap. 
    będzie sobota. Msze św. będą sprawowane o godz. 9.00, 12.00 i 17.00. Poprowadzi je  
    Ks. Dariusz Łosiak  – proboszcz ze Spały. Zakończenie rekolekcji w niedzielę. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

- Źle jest z pamięcią mojej żony! - żali się przyjacielowi starszy pan. 
- O niczym nie pamięta? 
- Gorzej! O niczym nie zapomina... 

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI: 

Śp. Tomasz Walas  i śp. Anna, Ewa Kowalczyk – pokój ich duszom. 
 
 
95. "... narodził się z Maryi Dziewicy": dlaczego Maryja jest prawdziwie Matką Bożą?  
Maryja jest prawdziwie Matką Bożą, ponieważ jest Matką Jezusa. Istotnie, Ten, którego 
poczęła jako człowieka z Ducha Świętego i który prawdziwie stał się Jej Synem, jest 
wiecznym Synem Boga Ojca. Jest samym Bogiem. 495; 509  
96. Co oznacza "Niepokalane Poczęcie"?  
Bóg odwiecznie wybrał na Matkę swego Syna Maryję: aby mogła wypełnić tę misję, 
została odkupiona od swego poczęcia. To oznacza, że przez łaskę i na mocy 
przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Maryja została zachowana od wszelkiej zmazy 
grzechu pierworodnego od pierwszej chwili swego poczęcia. 487-492; 508  
97. Jak współpracowała Maryja w zbawczym zamyśle Boga?  
Dzięki łasce Bożej Maryja przez całe życie pozostała wolna od wszelkiego grzechu 
osobistego. Jest "pełną łaski" (Łk 1,28), "Cała Święta". Na zapowiedź anioła, że porodzi 
"Syna Najwyższego" (Łk 1,32), Maryja odpowiedziała dobrowolnie "posłuszeństwem 
wiary" (Rz 1,5). Przyjmując całym sercem Bożą wolę zbawienia, oddała się całkowicie 
osobie i dziełu swego Syna. 493-494; 508-511  
98. Co oznacza dziewicze poczęcie Jezusa?  
Oznacza, że Jezus został poczęty w łonie Maryi jedynie przez moc Ducha Świętego, bez 
udziału człowieka. Jest naturalnym Synem Ojca przez Bóstwo i naturalnym Synem Maryi 
przez człowieczeństwo, właściwym Synem Bożym w obydwu naturach i w jednej Boskiej 
Osobie. 496-498; 503 
 99. W jakim sensie Maryja jest "zawsze Dziewicą"?  
Maryja "pozostała Dziewicą, poczynając swego Syna, Dziewicą, rodząc Syna, Dziewicą 
jako brzemienna, Dziewicą jako karmiąca własną piersią, zawsze Dziewicą" (św. 
Augustyn). Gdy Ewangelie mówią o "braciach i siostrach Jezusa", chodzi o bliskich 
krewnych Jezusa, według wyrażenia stosowanego w Piśmie Świętym. 499-507; 510-511  
100. W jaki sposób macierzyństwo duchowe Maryi jest powszechne?  
Maryja zrodziła Syna, Jezusa, ale w Nim Jej macierzyństwo duchowe rozciąga się na 
wszystkich ludzi, których Jezus przyszedł zbawić. Przez swoje posłuszeństwo stała się 
nową Ewą, Matką żyjących, która w macierzyńskiej miłości współdziała w ich zrodzeniu i 
wychowaniu w porządku łaski. Dziewica i Matka, Maryja jest figurą i najdoskonalszą 
realizacją Kościoła. 501-507; 511 /cdn./  
 



                                                          INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  25. 11. 2013 
……… 
                                                                     WTOREK  26. 11. 2013 
17.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Urszuli z racji urodzin  
                 i z podziękowaniem za otrzymane łaski dla Marcina i ich dzieci. 
                                                          ŚRODA  27. 11. 2013 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Czesława w 2 rocz. śmierci i Krystyn ę Boneckich;  
                +Józefa Gieracha /int. popogrzebowa/; 
                +Andrzeja Sobiesiaka /int. popogrzebowa/; 
                +Aleksandra w 6 rocz. śmierci i Mariann ę Malczewskich, dziadków  
                  Malczewskich i Janeczków; 
                +Wiesława w 9 rocz. śmierci, Irenę i Stanisława Pietrzaków, Tadeusza  
                   Szymczaka oraz Pawła i Mariana Kaczmarczyków; 
                +Mariana i Czesławę Skonecznych. 
                                                               CZWARTEK  28. 11. 2013 
……… 
                                                          PIĄTEK  29. 11. 2013 
  9.00 Za +Katarzynę, Szczepana i Jana Więckowskich. 
12.00 Za +Krzysztofa w 3 rocz. śm., Józefę i Ignacego Cabałów oraz Stanisławę Król.  
17.00 Tadeusza i Kazimierę Skonecznych. 
                                                  SOBOTA  30. 11. 2013 
  9.00 Za +Zofię i Czesława Matysiaków, Józefa i Michalinę Wojtysiów, dziadków 
                  Klimczaków i Matysiaków. 
12.00 Za Parafian. 
17.00 Za +Stanisławę Osińską, zm. z rodziny Osińskich i Kłosiewiczów. 
                                                   NIEDZIELA  01. 12. 2013 
                                                           I NIEDZIELA ADWENTU 
  9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Genowefy Tworskiej z racji 90 rocz. 
                  urodzin /int. od chrzestnicy Jadzi/;  
         Za +Mariannę i Leona Skonecznych oraz Kazimierę Mucha; 
               +Stefanię i Andrzeja, Edwarda, Henryka Kwiatkowskich, cr. Wójcików 
                 oraz Cecylię i Władysława Goliniów; 
               +Edwarda Zglińskiego w 1 rocz. śmierci; 
               +Stanisławę i Józefa Kuśmirków, Henryka Wi śnika oraz Grażynę  
                 i Stanisława Sienkiewiczów; 
               +Katarzynę i Adama Józwików oraz cr. Józwików i Owczarków; 
               +Stefana Szadkowskiego w 11 rocz. śmierci, jego rodziców oraz Franciszkę  
                 Domaradzką; 
               +Józefa Gieracha /int. od rodziny Skonecznych/; 
               +Jana Trębacza w 7 rocz. śmierci; 
               +Władysławę i Romana Świechów oraz Ewę i Józefa Witkowskich; 
               +Andrzeja Gieracha, jego rodziców oraz Antoninę i Władysława 
                 Zimnickich. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Władysławy Grzelki z racji 80 rocz. ur. 
          O Boże błogosławieństwo dla Weroniki Sołtysiak w 18 rocz. urodzin. 
16.00 Za +Janinę, Władysława, Józefa i Michała Tworskich.  


