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UROCZYSTOŚĆ

CHRYSTUSA

KRÓLA

K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
20 listopada 2011r. – NIEDZIELA
Imieniny: Rafała, Anatola, Sędzimira,  
                   Feliksa
LITURGIA SŁOWA: 
Ez 34, 11-12.15-17
PSALM 23, 1-3.5-6
1 Kor 15, 20-26.28
EWANGELIA: Mt 25, 31-46

21 listopada 2011 r. - PONIEDZIAŁEK
Ofiarowanie NMP
Imieniny: Janusz, Konrada
LITURGIA SŁOWA:
Dn 1, 1-6.8-20
PSALM: Dn 3, 52-56  
EWANGELIA: Łk 21, 1-4

22 listopada 2011 r. – WTOREK
Św. Cecylii
Imieniny: Marka
LITURGIA SŁOWA:
Dn 2, 31-45
PSALM: Dn 3, 57-63
EWANGELIA: Łk 21, 5-11

23 listopada 2011 r. – ŚRODA
Św. Klemensa, św. Kolumbana
Imieniny: Felicyty, Adeli
LITURGIA SŁOWA: 
Dn 5, 1-6.13-14.16-17.23-28
PSALM: Dn 3, 64-70 
EWANGELIA: Łk 21, 12-19

24 listopada 2011 r. – CZWARTEK
Świętych Adrzeja Dug-Lac i Towarzyszy
Imieniny: Jana, Flory, Romana
LITURGIA SŁOWA:
Dn 6, 12-28
PSALM: Dn 3, 71-76 
EWANGELIA: Łk 21, 20-28

25 listopada 2011 r. – PIĄTEK
Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
bł. Franciszki Siedliskiej
Imieniny: Erazma
LITURGIA SŁOWA:
Dn 7, 2-14
PSALM: Dn 3, 77-82
EWANGELIA: Łk 21, 29-33

26 listopada 2011 r. – SOBOTA
Imieniny: Delfiny, Sylwestra, Konrada
LITURGIA SŁOWA:
Dn 7, 15-27
PSALM: Dn 3, 83-87.56 
EWANGELIA: Łk 21, 34-36

EWA NGELIA: Mt 25, 31 -  46  

   ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ        
MODLITWY WYPOMINKAMI

Przez cały miesiąc listopad zapraszamy 
na codzienną modlitwę różańcową 

i Mszę świętą
w intencji zmarłych poleconych 
w wypominkach listopadowych.
W dni powszednie różaniec 

i wypominki o godz. 1730,
a w niedziele – o godz. 1700.

O godz. 1800 Msza święta.

„Wszystko, czego nie uczyniliście 
jednemu z tych najmniejszych, 

tegoście i Mnie nie uczynili.”
Na Sąd Ostateczny przyjdzie Chrystus pełen chwały w otoczeniu 

aniołów. „I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody”. Wybranych nazwie 
błogosławionymi, szczęśliwymi, bo „byłem głodny, spragniony, nagi, 
chory, a byliście ze Mną.” Panie, kiedy to było? Wtedy, kiedy uczyniliście to dla 
„jednego z tych najmniejszych.” Czyniąc tak, kierujemy się miłością. 
Właśnie o miłość pyta Jezus. Co z tą miłością? Jej brak jest piekłem. 
W tym stanie żyć będą ci, którzy nie okazali miłości do „jednego z tych 
najmniejszych.” Ileż marnujemy okazji, aby na Sądzie Bożym zostać 
uznanym za błogosławionego. Jan Paweł II mówił: „Patrzmy dzisiaj 
oczyma wiary w kierunku Królestwa Chrystusa i powtarzajmy słowa, 
którymi tenże Chrystus nauczył nas zwracać się do Ojca: „Przyjdź Królestwo 
Twoje.”” Adam Żak  
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UMIŁOWANY 
CHRYSTUS KRÓL

Gdy patrzę na krzyż Twój, o najświętszy Panie,
gdziekolwiek by to nie było,
jedna myśl przychodzi mi zawsze do głowy
z nieodpartą wręcz siłą…
Ty na swym krzyżu jesteś umęczony,
jak suchy wiór rozciągnięty,
lecz na tym Krzyżu jesteś Bogiem przecież…
Choć niepodobny do człowieka już,
to jesteś na nim – piękny!
Wszak na tym krzyżu życie swe oddałeś
za nas, za wszystkich ludzi,
i to, co uczyniłeś dla zbawienia, dla nas
ogromną wdzięczność wciąż budzi.
Jesteś więc Królem serc wszystkich ludzi.
Chociaż na krzyżu umarłeś,
lecz Bóg to sprawił, żeś zmartwychwstał znów.
Po krótkich trzech dniach zaledwie.
Gdy zmartwychwstałeś, gdy Cię ujrzał lud,
rozpoznał w Tobie Króla.
To było przecież dawno temu już,
lecz myśl o Tobie, dobry Jezu nasz,
zawsze nas będzie tak radować już.
Zawsze i wszędzie będzie nas rozczulać,
gdy pomyślimy o dobroci Twej.
Teraz, kiedy na świecie  
jesień późna już i wiek XXI mamy,
nic się nie zmieni w głębi ludzkich serc.
My, wierny Tobie, chociaż prosty,
lud gorąco Cię kochamy.
Chcemy przyjmować Cię do naszych serc
choć pod postacią chleba.
Pragniemy wielbić Cię ze wszystkich sił.
Bądź Królem dla każdego z nas!
Tego tak bardzo nam trzeba.
I daj ukochać Ciebie w każdym z nas!
Bo to nie zawsze się nam udaje…
Lecz kiedy człowiek myśli: 
„Chrystus, to mój Król”,
zło pierzcha w cień
i każdy z nas lepszym się staje.
Króluj więc, Jezu, w całym życiu nam.
Zaprowadź wszystkich do nieba…
Ty wiesz, że to pragnieniem każdej duszy jest.
Tego i tylko tego nam naprawdę trzeba!

Katarzyna Wilczyńska

KATECHEZA XXV 
NABOŻEŃSTWA

„Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa 
i ziemia chwały Twojej.” Tą uroczystą formą Kościół wyznaje 
wiarę w świętość Pana Boga. Czyni to zwłaszcza w Liturgii 
Mszy świętej, po prefacji, rozpoczynając Modlitwę Euchary-
styczną. Te słowa Liturgii Eucharystycznej pochodzą z Księgi 
proroka Izajasza, który napisał: „Ujrzałem Pana, siedzącego 
na (…) wyniosłym tronie (…). Serafiny stały ponad Nim (…).
I wołał jeden do drugiego: „Święty, Święty, Święty jest Pan 
Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały.”” 

Pierwsi chrześcijanie z głęboką wiarą wyznawali wiarę 
w świętość Pana Boga: „Trwali oni w nauce Apostołów i we 
wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach ... Wielbili Boga, 
a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im 
codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia” – tak mówią 
nam Dzieje Apostolskie (Dz 2, 42.47). 

Naśladując wiarę pierwszych chrześcijan gromadzimy się 
na naszych nabożeństwach. Tworzą one wspaniałą mozaikę 
wyrażającą wiarę Ludu Bożego: Droga Krzyżowa, Nabożeństwo 
Gorzkich Żali, nabożeństwa adoracyjne, celebracje Słowa Bożego, 
nabożeństwa majowe, październikowe, Godzinki, litanie, 
nowenny, koronki – to piękny hymn uwielbienia Pana Boga 
oraz uczczenia Najświętszej Maryi Panny i świętych. 

Bogactwo form modlitewnych, które nazywamy nabożeń-
stwami, to przede wszystkim wyznanie wiary w świętość Pana 
Boga i w Jego aktualne działanie. 

Nabożeństwa pomagają nam w modlitewny sposób przyj-
mować i rozważać tajemnice naszego zbawienia. Wyrażają 
nasze dziękczynienie za Boże dary. Prowadzą do postawy 
żalu i prośby o przebaczenie za brak miłości Boga i drugiego 
człowieka. Skłaniają do uznania naszej niewystarczalności 
i kierowania prośby o Bożą pomoc dla nas samych oraz dla 
innych osób ze wspólnoty Kościoła. Ukazują piękne wzory 
do naśladowania. Są nimi Najświętsza Maryja Panna oraz 
błogosławieni i święci. 

Nasi praojcowie głęboko odczuwali potrzebę modlitwy 
indywidualnej i wspólnotowej, czego piękne dowody mamy 
w zabytkach naszej kultury. 

„O Wiaro święta, Chrystusa wiaro! 
Ty przodków cnotę budziłaś starą:
Bo ci przodkowie, ci nasi starzy,
Brali hart ducha od twych ołtarzy...
Bo swoje sprawy o każdej chwili
Bogiem poczęli, Bogiem kończyli.”
(Władysław Syrokomla, „Staropolskie Roraty”)

Nabożeństwa, w których uczestniczymy przygotowują nas do 
bardziej świadomego i pobożnego uczestnictwa w Eucharystii.

za: www.diecezja.radom.pl
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K O Ś C I Ó Ł  I  Ś W I AT
P O K O R N Y  PA S T E R Z

Pisząc o wybitnych osobistościach Kościoła, nie 
mogę nie napisać o Księdzu Arcybiskupie Stanisła-
wie Wielgusie. Dzisiaj ma on 72 lata i mało kto już 
o nim pamięta. Skrzywdzony, oddał się pracy na-
ukowej w Lublinie. Tam go doceniają.

W 1962 roku Stanisław Wielgus przyjął święce-
nia kapłańskie. 
Ukończył studia 
na KUL-u w 1969 
i został jego pra-
cownikiem. Trzy 
lata później obro-
nił doktorat. Na-
stępnie kształcił 
się w Monachium, 
habilitował się. 
W 1989 został pro-
fesorem na Wy-
dziale Filozofii Ka-

tedry Historii Filozofii KUL, którą kierował do 2006. 
W 1992 został profesorem zwyczajnym. Przez 9 lat 
był rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

W 1999 Jan Paweł II mianował go ordynariuszem 
płockim. Sakry biskupiej udzielił mu J.E. Ksiądz Kardy-
nał Józef Glemp – ówczesny Prymas Polski. Podczas 
pracy Biskupa Wielgusa w Płocku szerokim echem 
odbiło się powstanie tzw. „Katechizmu płockiego”, 
czyli kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego 
wyjaśniającego prawdy wiary. Za tę inicjatywę 
ordynariusz płocki otrzymał podziękowanie 
od papieża Benedykta XVI. 

6 grudnia 2006 papież Benedykt XVI podniósł go 
do godności arcybiskupiej i mianował metropolitą 
warszawskim. 5 stycznia 2007 przejął kanonicznie w 
obecności kolegium konsultorów powierzoną mu 
archidiecezję warszawską. W dniu zaplanowanego 
ingresu do warszawskiej archikatedry, 7 stycznia 2007, 
zrezygnował z funkcji metropolity warszawskiego. 
W Episkopacie Polski pełnił szereg ważnych funkcji, 
m.in. był członkiem Rady Stałej Komisji Episkopatu 
Polski. 

Ważne są okoliczności ustąpienia Księdza Arcybi-
skupa. 10 grudnia 2006 roku, Tomasz Sakiewicz, re-
daktor „Gazety Polskiej” ujawnił, że Stanisław Wielgus 
przez 30 lat współpracował ze Służbami Bezpieczeń-
stwa PRL. 

Lustracja, to ocenianie. Nie będę używał tego 
słowa. Jak bardzo można skrzywdzić człowieka, oskar-
żając go o współpracę z SB. I to na jakiej podstawie? 

Na podstawie kilku świstków papierów z IPN, które 
nie wiadomo kto pisał? To były czasy przeklęte. Nikt 
nie ma prawa osądzać ludzi, którzy w tamtych cza-
sach cokolwiek podpisywali. Nie wiemy, w jakich to 
było okolicznościach, po ilu godzinach siedzenia na 
krześle odwróconym do góry nogami. Znamy wiele 
historii z tamtych czasów. Pozwolę sobie przytoczyć 
jedną. Kobieta została wezwana przez funkcjonariu-
szy do biura. Poproszona została o podpisanie lojal-
ki, że będzie co miesiąc donosiła na swojego męża. 
Kiedy ta odmówiła, zostało jej zasugerowane, że jej 
dzieci chcą dostać się na studia. Wiedziała, że jeśli 
nie podpisze, to dzieci mogą się pożegnać z nauką. 
Podpisała. Co miesiąc z mężem ustalała, co ma po-
wiedzieć na komendzie. A jeśli dzisiaj ktoś, jakiś dzien-
nikarz odkryje taki dokument, gdzie widnieje podpis tej 
kobiety, to może zrobić z tym co zechce. Nie wie w jakich 
okolicznościach to się dokonało, co groziło rodzinie. 
Dzisiaj łatwo jest krytykować.

Biskup Wielgus nie wypiera się kontaktów ze 
Służbami Bezpieczeństwa, które w tamtych czasach 
były konieczne. Kiedy chociażby chciał wyjechać na 
studia, musiał stawić się u funkcjonariuszy. Każdy 
ksiądz w czasach PRL już od czasów seminaryjnych 
miał teczkę. Czy dzisiaj w takim razie możemy powie-
dzieć, że każdy ksiądz był tajnym współpracownikiem?

Jest dużo większe przewinienie dziennikarzy, którzy 
dzisiaj zniesławiają ludzi bez rozmowy z człowiekiem. 
Niechaj będzie wysłuchana druga strona. Dzienni-
karze robią się sędziami w oparciu o papierki trzy 
razy odbijane. Na tych papierkach jest mnóstwo 
błędów ortograficznych. Świadczy to o poziomie 
tych, którzy to spisywali. Czy można im wierzyć?

Nie ma żadnych dowodów, prócz zapisków esbeków, 
że Ksiądz Arcybiskup z nimi współpracował. Nie ma 
dowodów, że ks. Wielgus wyrządził komukolwiek 
jakąkolwiek szkodę. „Gazeta Polska” zapowiedziała 
swoje rewelacje 10 grudnia, a ingres był zaplanowa-
ny na 7 stycznia, więc Ksiądz Arcybiskup Stanisław 
Wielgus nie miał możliwości udowodnienia swojej 
niewinności w sądzie. Ksiądz Arcybiskup Wielgus, 
chroniąc autorytet Kościoła Katolickiego i „dobro 
spokojnej pracy duszpasterskiej Kościoła” złożył re-
zygnację z funkcji przed ingresem; zapobiegł w ten 
sposób dalszym atakom na Kościół w Polsce i intry-
gom skierowanym przeciwko Kościołowi. 

Pisząc ten artykuł nie chcę, aby ktoś odniósł 
wrażenie, że jestem stronniczy. Nie zgadzam się po 
prostu na to, aby wszystkich ludzi „wrzucać do jed-
nego worka”. Nie można osądzać człowieka bez do-
wodów popełnienia przez niego winy.

     Bernard Pająk
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest patronalne święto 

warszawskiej Prowincji Księży i Braci Pallotynów. W tym szczególnym dla nas dniu polecamy 
się Waszym modlitwom. Uroczystość ta jest również świętem Akcji Katolickiej i Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodych. Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą  w roku liturgicznym.

2. Kolejne spotkanie w ramach tzw. „kursu przedmałżeńskiego” dzisiaj  o godz. 1400 w kancelarii parafialnej.

3. Dzisiaj o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania. 

4. Przez cały listopad – w dni powszednie o godz. 1730, a w niedziele o godz. 1700 – odmawiamy różaniec, 
a o godz. 1800 sprawujemy Mszę świętą w intencji zmarłych, których imiona zostały nam podane 
w  wypominkach.

5. W przyszłą niedzielę, 27 listopada, rozpocznie się Adwent – czas szczególnego przygotowania 
na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ale też czas przygotowania się 
do dobrego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. Naszym wspólnym przygotowaniem będą: 
Rekolekcje parafialne, Msze święte roratnie oraz trwająca od 16 do 24 grudnia Nowenna 
do Dzieciątka Jezus.

6. Rekolekcje adwentowe dla dorosłych i dzieci rozpoczynamy w przyszłą niedzielę, 27 listopada. 
Poprowadzi je Ksiądz Viceprowincjał Zenon Hanas SAC. 

7. Tradycją minionych lat, w czasie Adwentu, ojcowie ministranci będą rozprowadzać opłatki wigilijne 
do wszystkich rodzin naszej parafii.  W razie wątpliwości można zażądać od rozprowadzających 
opłatki pisemnego upoważnienia od Księdza Proboszcza.

Z okazji 3. rocznicy powstania Chóru parafialnego 
GLORIA DEI 

życzymy obfitości łask od Jezusa Chrystusa, 
wstawiennictwa św. Wincentego Pallottiego 

i św. Cecylii. 
Niech zawołanie św. Augustyna:

 „kto śpiewa, ten się dwa razy modli” 
będzie mottem w dalszej pracy, 
aby przybliżać Boga bliźniemu. 

Zapraszamy wszystkich chętnych 
do śpiewania w naszym chórze. 

Wszelkich informacji udziela 
pani Jadwiga pod  numerem tel. 513-900-311.

św. Cecylia


