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EWANGELIA NA XXXIV NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                              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: «Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, 
weźcie 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 nakarmiliśmy 
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: «Zaprawdę 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". 

 
Wartości! Jakie wartości królują w naszym świecie? Właśnie: królują. Tak zwykło się 
mówić, i to nie bez racji. Króluje pogoń za pieniądzem. Króluje przemoc. Króluje 
bezprawie. Króluje chęć użycia. Króluje zmysłowość i seks. Króluje zakłamanie. Króluje 
pijaństwo. - Dość! Pytam o wartości, a wyliczam antywartości. Bez wątpienia dobra jest 
więcej, jak pszenicy w Jezusowej przypowieści o chwaście, ale i kąkolu nie brak, i w oczy 
kole. I czarnych owiec nie brak. 
A przecież tak bardzo potrzeba światu „cywilizacji dobra”, czy jak kto woli Królestwa 
Bożego. Jeśli pozostać w tej konwencji, można rzec, że to Królestwo ma swoją konstytucję: 
jest nią Ewangelia. „Preambułą” tej konstytucji jest zdanie wypowiedziane przez Jezusa: 
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. 
Tak, Ewangelia - konstytucja Bożego królowania - to konstytucja codziennej dobroci. Czy 
jest ona realistyczna? Albo uznamy realizm tych zasad, budując cywilizację dobra, albo 
nasz świat zawali się w gruzy. Tertium non datur – innego wyjścia nie ma. A my, 
chrześcijanie, obchodząc dziś święto Chrystusa Króla chcemy wyznać nadzieję: cywilizacja 
dobroci jest możliwa, jest realna. 

 
DO WSPÓLNOTY KO ŚCIOŁA  PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Juliana Ostałowskiego - polecamy nowoochrzczonego wraz z rodziną modlitewnej  
                                        pamięci parafian. 
 



OGŁOSZENIA 
1. Są do nabycia w zakrystii kalendarze diecezjalne na rok 2015 w cenie 5 złotych. 
2. Można jeszcze zapisywać się w zakrystii na kalendarze rolnicze w cenie 26 zł. 
3. W dniach od 28 do 30 listopada br. odbędą się w naszej parafii rekolekcje adwentowe, 
     które wygłosi do nas o. Łukasz, przeor klasztoru Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej. 
     Nauki rekolekcyjne w piątek i sobotę, w czasie Mszy św. o godz. 9:00, 12:00 oraz 
     18:00 (zmiana godz. Mszy z 16-stej na 18-stą). Spowiedź rekolekcyjna przewidziana 
     jest w sobotę 29-go listopada. Rekolekcje uwieńczy uroczystość odpustowa  
     św. Andrzeja Apostoła w niedzielę 30 listopada br. 
4. W adwencie, który rozpoczyna się w poniedziałek, 1 grudnia br., codziennie (oprócz 
     niedziel) o godzinie 7:30 odprawiana będzie Msza św. roratnia, ku czci Matki Bożej, 
     która jak nikt wyczekiwała Narodzenia Pana Jezusa. Przez wszystkie te dni będziemy  
     z Maryją przygotowywać się na przyjęcie Zbawiciela do naszych serc i domów.  
     Zapraszamy wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzież.  
5. W czasie Adwentu P. Mateusz - nasz organista będzie roznosił do naszych domów 
    opłatki na stoły wigilijne, które zostały pobłogosławione w kościele w ubiegłą niedzielę. 
    Ofiary złożone przy tej okazji są okazją do wyrażenia naszej wdzięczności za jego 
    posługę dla całej wspólnoty i ubogacanie naszej modlitwy w czasie liturgii muzyką 
    organową i śpiewem. 
6. W piątek, 28 listopada br. o godz. 19:00 odbędzie się w kościele spotkanie 
     kandydatów do sakramentu bierzmowania. 
7. Zostały opróżnione dwa kolejne kontenery na cmentarzu za kwotę 700 złotych. 
8. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 1317,07 zł  
     oraz na ŚDM 678,57zł. Bóg zapłać!       
Św. Andrzej Dung-Lac i towarzysze. Pierwsi misjonarze, którzy przynieśli wiarę 
chrześcijańską do Wietnamu, przybyli tam w 1533 r. Wielu z nich poniosło śmierć 
męczeńską, zwłaszcza w latach 1820-1840. Zginęło wtedy od 100 do 300 tysięcy 
wierzących. Stu siedemnastu męczenników z lat 1745-1862 św. Jan Paweł II kanonizował 
18 czerwca 1988 r. Andrzej Dung-Lac otwiera listę męczenników. Urodził się około 1795 r. 
W wieku dwunastu lat spotkał katechetę, który przez trzy lata uczył go chrześcijańskiej 
wiary. Wkrótce przyjął chrzest i imię Andrzej. Sam został katechetą. 15 marca 1823 r. 
przyjął święcenia kapłańskie. Aresztowany i ścięty mieczem 21 grudnia 1839 r. 
Św. Katarzyna Aleksandryjska. Podobno miała 18 lat. Mieszkała w Aleksandrii. 
Zamożna, wykształcona, urodziwa. Tak o niej opowiadają w legendach. Kiedy przyszło 
krwawe prześladowanie za cesarza Dioklecjana, miała złożyć ofiarę bożkom. Nie zgodziła 
się. Co więcej, mówią, że w dyspucie z mądrymi retorami udowodniła prawdziwość 
chrześcijaństwa. Więc została wydana na męki. Smagano ją żyłami, morzono głodem, 
łamano kości. W końcu została ścięta. Przegrała. Ale podobno jej męstwo w znoszeniu 
tortur spowodowało, że nawróciła niejednego ze swoich oprawców. Do dziś ludzie o niej 
pamiętają, patrząc w kościołach na figury z kołem u boku. Czy było warto? Dla Chrystusa – 
warto. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Farmer pochował żonę. Po kilku dniach proboszcz zachodzi do wdowca i zastaje go nad 
butelką whisky.  
- Czy to pańska jedyna pociecha? - pyta duszpasterz z wyrzutem w głosie.  
- Nie - broni się farmer - W piwnicy mam jeszcze cztery. 



INTENCJE 
                                                              PONIEDZIAŁEK,  24. 11. 2014 

św. Męczennników Andrzeja Dung-Laca i towarzyszy 
16:00 – za + Helenę i Jana Tusów, zm. z c. rodz. Bolejków i Tusów. 
                                                                           WTOREK,  25. 11. 2014 
                                        Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy                               

16:00 – za + Aleksandra w 7 roczn. śm. i Mariannę Malczewskich, dziadk. Malczewskich 
                      i Janeczków. 
                                                              ŚRODA, 26. 11. 2014 
16:00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do śr. 28.01.2015 r./: 
           - za + Czesława w 3 roczn. śm.  i Krystynę Boneckich; 
                  + Stanisława Kotynię w 20 roczn. śm. i Mariannę Kotynia oraz dziadk. 
                      Kotyniów i Biernackich.  
                  + Wiesława, Irenę, Stanisława Pietrzaków, Tadeusza Szymczaka oraz  
                      Pawła i Mariana Kaczmarczyków. 
                                                                  CZWARTEK,  27. 11. 2014 
16:00 – wolna intencja 
                                                              PIĄTEK,  28. 11. 2014 
  9:00 – za + Zofię Marcjanik (int. od siostry Heleny z mężem).  
12:00 – za + Andrzeja Haraśnego, Juliannę i zm. c.r. Haraśnych.   
18:00 – za + Andrzeja Golenia z ok. imienin. 
                                                              SOBOTA,  29. 11. 2014 

DZIEŃ SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA   

  9:00 – za + Józefę Skoneczną (int. od rodz. Mierzejewskich). 
12:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Katarzyny i Jacka Lubickich.  
17:00 – Sakrament pokuty i pojednania. 
18:00 – za + Zofię Głowacką (int od córki Ireny z rodz.).   
                                                      NIEDZIELA 30. 11. 2014  - I NIEDZIELA ADWENTU 

św. Andrzeja Apostoła – Odpust parafialny 
  9:00 – za + Mariannę i Leona Skonecznych oraz Kazimierę Mucha. 
12:00 – koncelebra:  

1) za Parafian; 
2) o Boże błogosławieństwo dla Magdaleny Kuta z ok. 18 roczn. urodzin. 

16:00 – za +Tadeusza i Kazimierę Skonecznych.  
 
Św. Andrzej Apostoł. Był uczniem Jana Chrzciciela. Gdy Jan wskazując na 
przechodzącego Jezusa powiedział: "Oto Baranek Boży", bez wahania poszedł za 
nieznanym jeszcze wówczas niemal nikomu Zbawicielem. Musiał być człowiekiem 
dociekliwym i szybko pojmującym, skoro w ciągu zaledwie jednego dnia wspólnego 
przebywania rozpoznał w Jezusie Mesjasza. Był świadkiem nadania Szymonowi przez 
Chrystusa nowego imienia: Kefas – Piotr; świadkiem pierwszego znaku uczynionego przez 
Mistrza z Nazaretu w Kanie Galilejskiej, świadkiem rozmnożenie chleba w Galilei /to 
Andrzej zwrócił tam uwagę Jezusa na obecność chłopca, który miał pięć chlebów 
jęczmiennych i dwie ryby/, był głosicielem i tłumaczem Jezusa dla świata greckiego. Kiedy 
przybył do miasta Patras na Peloponezie, został aresztowany przez namiestnika 
rzymskiego, który skazał Apostoła na ukrzyżowanie. Tradycja podaje że śmierć Apostoła 
nastąpiła 30 listopada ok. 65 roku po narodzeniu Chrystusa. 
 


