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     Król - osoba reprezentująca najwyższą władzę, władca koro-
nowany. Obiegowe pojęcie kim jest król. Atrybutem głównym
króla jest tron, na którym zasiada, aby wydawać obwieszczenia
podjęte przez siebie, oraz wyroki w ważnych sprawach sądowych.
W Ewangelii Chrystus przedstawiony jest jako ten, który zasiada
na tronie i ogłasza, uzasadniając, swą decyzję dotyczącą losów
ludzi. „Zgromadzą się przed Nim wszystkie narody... i powie
Król...”. Następuje podział na dwie grupy. Jedna część stanie 
po Jego prawej stronie, druga - po lewej. Teraz następuje uza-
sadnienie tego podziału. Dlatego do tych po prawicy mówi:
„Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was”, bo
„daliście Mi jeść... pić... przyodzialiście Mnie... byłem chory,
a zatroszczyliście się o Mnie...”. Panie, kiedy my to robiliśmy?
Odpowiedź Króla: „Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych 
najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie”. Stojących 

po lewej stronie odsyła w ogień wieczny. Zdziwienie! Dlaczego? „Nie daliście Mi jeść... pić... nie przyodzialiście 
Mnie...”. Kiedy to się działo? Przecież Królowi nie odmawia się. Królestwo Chrystusa to miłość odzwierciedla-
jąca się w tych najmniejszych. „Czego nie zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych, tego nie zrobiliście 
dla Mnie”. „Toś Ty jest Król?” - pyta Piłat. „Ty mówisz, że Ja jestem Królem”. „Jezus Chrystus jest Królem, który
miłuje. Jest Królem przez to, że miłuje” (św. Jan Paweł II). Dziś składamy Ci dzięki, Panie, za to, że zacząłeś 
królować, że zostałeś ustanowiony Królem Wszechświata. Przyjdź królestwo Twoje.
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JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

EWANGELIA: Mt 25, 31-46

„Syn Człowieczy 
przyjdzie w swojej chwale (...) 

i zasiądzie na tronie swej chwały”.

Adam Żak

CHCĘ CI UFAĆ, PANIE
Życie jak woda między palcami

przepływa. Szkoda czasu na podej-
mowanie decyzji nieadekwatnych 
z naszymi predyspozycjami. Ocze-
kujemy za dużo, staramy się za mało.

W wyścigu po sukces, często nie
bierzemy pod uwagę opinii Boga. 
Jest zbyt wymagający? Nie pozwala
na matactwa, a my tak lubimy tu
uszczknąć, tam dołożyć. Tak łatwo jest
postawić siebie na pierwszym miejscu.

JEZU, UFAM TOBIE. Trzy słowa.
Zaufać Panu z całego serca i nie

polegać na własnym rozumie oznacza

wybrać Jego mądrość. Ponad moją
mądrość, bez względu na to co czuję
i jakie emocje się pojawiają. Kiedy
stajemy przed trudnościami, możemy
zastanawiać się, czy na pewno Bóg 
troszczy się o nas. Dlaczego złe rzeczy
się zdarzają? Gdzie jest Bóg, kiedy 
Go potrzebuję? 

Zaufać Bogu bez zadawania pytań.
Pytania tego typu są niestosowne. 
„Jam jest siłą twoją, Ja ci dam moc 
do walki” (Dz. 1485).

Bogu nie zależy na słowach. Jezus
do każdego z nas kieruje też i takie 

słowa: „Twoim obowiązkiem jest
zupełna ufność w dobroć Moją, 
a Moim obowiązkiem jest dać ci
wszystko, czego potrzebujesz. Czynię
się sam zależny od twojej ufności; 
jeżeli ufność twoja będzie wielka, 
to hojność Moja nie będzie znać
miary” (Dz. 548).

Zaufajmy Panu. Nie polegajmy
na własnym rozumie - nie raz 
wywiódł nas w pole. 

„Jezu, ufam Tobie”. Trzy słowa, 
a jak wielką moc skrywają.

Jadwiga Kulik



2 | Moja Parafia

KALENDARZ
LITURGICZNY

II TYDZIEŃ PSAŁTERZA

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, mojaparafia24.pl  Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Jadwiga Kulik,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

22 listopada 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Cecylii, Stefana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ez 34, 11-12. 15-17
PSALM 23, 1b-2a. 2b-3. 5. 6
2. czytanie: 1 Kor 15, 20-26. 28
EWANGELIA: Mt 25, 31-46

23 listopada 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Adeli, Felicyty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 14, 1-3. 4b-5
PSALM 24, 1b-2. 3-4b. 5-6
EWANGELIA: Łk 21, 1-4

24 listopada 2020r. – WTOREK
Imieniny: Romana, Jana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 14, 14-20
PSALM 96, 10. 11-12. 13
EWANGELIA: Łk 21, 5-11

25 listopada 2020r. - ŚRODA
Imieniny: Klemensa, Katarzyny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 15, 1-4
PSALM 98, 1bcde. 2-3b. 7-8. 9
EWANGELIA: Łk 21, 12-19

26 listopada 2020r. – CZWARTEK
Imieniny: Konrada, Leonarda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a
PSALM 100, 2-3. 4-5
EWANGELIA: Łk 21, 20-28

27 listopada 2020r. – PIĄTEK
Imieniny: Franciszka, Waleriana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 20, 1-4. 11 – 21, 2
PSALM 84, 3-4. 5-6a i 8a
EWANGELIA: Łk 21, 29-33

28 listopada 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Jakuba, Zdzisława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 22, 1-7
PSALM 95, 1-2. 3-5. 6-7c
EWANGELIA: Łk 21, 34-36

1. Po okresie kwarantanny, kapłani naszej para� i powracają do pracy
duszpasterskiej. Dziękujemy wszystkim za modlitwę, wsparcie oraz 
za wszelką pomoc i życzliwość w tym trudnym ostatnim czasie. 
Dziękujemy kapłanom innych para� i za posługę w naszym kościele.
Na łamach naszej Gazetki nie dziękowaliśmy jeszcze ks. Jarosławowi 
Nakielskiemu SAC i ks. Piotrowi Pieczatowskiemu SAC z Mazowszan
oraz ks. Wiesławowi Lenartowi SAC z Wrzosowa, co niniejszym czynimy.

2. W ostatnią środę w naszym kościele odbył się pogrzeb ks. Ryszarda 
Domańskiego SAC – wieloletniego misjonarza Afryki, a ostatnio 
kapelana Domu Opieki we Wrzosowie. Niech Pan da mu łaskę nieba!

3. Trwamy w modlitwie wypominkowej za zmarłych. 
Codziennie w listopadzie o godz. 1720 odmawiamy różaniec, 
a o godz. 1800 sprawujemy Mszę świętą za poleconych w wypominkach
listopadowych. Różaniec za zmarłych, z racji przerwy jaką wywołała 
kwarantanna, będziemy odmawiali do 13 grudnia.

4. Przypominamy, że za pobożne nawiedzenie w listopadzie cmentarza 
i za odmówienie modlitw za zmarłych można uzyskać odpust zupełny,

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

który można o� arować wyłącznie za zmarłych. Z racji epidemii, Ojciec Święty Franciszek przedłużył 
w tym roku czas uzyskania odpustu z pierwszego tygodnia listopada na cały miesiąc. Odpust możemy 
uzyskać przez 8 dni, nie muszą to być dni kolejne.

5. W przyszłą niedzielę, 29 listopada, rozpoczynamy Adwent i nowy rok liturgiczny i duszpasterski, 
pod hasłem „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Przygotujmy dobrze nasze serca także na Święta Bożego
Narodzenia przez udział w Roratach, spowiedź świętą i Nowennę do Dzieciątka Jezus.

6. W przyszłą niedzielę o godz. 1230 Msza święta w intencji Księdza Proboszcza Lucjana Andrzeja Rożka SAC 
z okazji imienin.

7. Kancelaria para� alna powraca do zwyczajnej pracy. 
Jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 830 – 930 i 1600 – 1800, a w sobotę w godz. 800 – 1000.

8. Jako Redakcja „Mojej Para� i” zwracamy uwagę na to, że z racji dynamicznie zmieniającej się sytuacji 
z epidemią, niektóre ogłoszenia mogły ulec korekcie już po oddaniu Gazetki do druku. Prosimy o uważne 
wysłuchanie ogłoszeń w kościele lub sprawdzenie ich w gablocie oraz na stronie jozef.alte.pl.

MODLITWA MĘŻCZYZNY
JEZU, bądź ze mną. Z TWOJĄ 

pomocą dam sobie radę. Jeśli nawet
me serce mnie oskarżać będzie, to
TY jesteś od niego większy. Daj mi
światłe oczy serca, bym mógł przyjąć
TWOJE ob� te błogosławieństwa.
Bym czynił to z wdzięcznością. By
ogarniała CIĘ radość. By nasze za-
dowolenie połączyło się w radosnej
harmonii. Ta tajemnica naszej bliskości
niechaj przenika każdy zakamarek
mojego jestestwa, a TWOJE światło
niech opromienia mnie, abyś TY
był we mnie, a ja w TOBIE. Udziel mi
radości i pokoju w wierze, abym przez
moc DUCHA ŚWIĘTEGO był bogaty 
w nadzieję. Raduję się tym tajem-
niczym cudem, którym jest TWOJE 
życie we mnie i dziękuję nieustannie

za dar TWOJEGO DUCHA, który
żyje we mnie. Ja zawsze chcę być
z TOBĄ, bo podajesz mi swą dłoń,
prowadzisz mnie przez życie wedle 
TWOJEJ woli, by na koniec przyjąć
mnie do chwały w królestwie niebie-
skim, bym mógł być z TOBĄ twarzą
w twarz. Na zawsze. Wiem, że umarłeś,
aby mnie wyswobodzić, bym żył
wolny w TOBIE. Pragnę czerpać 
radość z bycia prostą owieczką
słuchającą TWOJEGO głosu i podą-
żać za TOBĄ na zielone pastwiska, 
nad wody, gdzie mogę odpocząć, 
gdzie niczego mi nie zabraknie, bo
orzeźwiasz moją duszę i prowadzisz
po właściwych ścieżkach. 

Roman, lat 60


