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W    D Z I S I E J S Z Y M    N U M E R Z E

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Ewangelia: Łk 23, 35b – 43

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.             

25 listopada 2007 r. – NIEDZIELA
Uroczystość Chrystusa Króla 
Imieniny: Marii, Katarzyny, Aurelii
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 5, 1 – 3
Psalm 122
Kol 1, 12 – 20 
EWANGELIA: Łk 23, 35 – 43

26 listopada 2007 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Sylwestra, Leonarda, Jana 
LITURGIA SŁOWA:
Dn 1, 1 – 6. 8 – 20
Psalm Dn 3
EWANGELIA: Łk 21, 1 – 4 

27 listopada 2007 r. – WTOREK
Imieniny: Franciszka, Żanety, Waleriana
LITURGIA SŁOWA:
Dn 2, 31 – 45
Psalm Dn 3
EWANGELIA: Łk 21, 5 – 11

28 listopada 2007 r. – ŚRODA
Imieniny: Jakuba, Zdzisława, Berty
LITURGIA SŁOWA:
Dn 5, 1 – 6. 13 – 14.16 – 17. 23 – 28 
Psalm Dn 3
EWANGELIA: Łk 21, 12 – 19

29 listopada 2007 r. – CZWARTEK
Imieniny: Błażeja, Fryderyka, Klementyny
LITURGIA SŁOWA:
Dn 6, 12 – 28  
Psalm Dn 3 
EWANGELIA: Łk 21, 20 – 28

30 listopada 2007 r. – PIĄTEK
Imieniny: Andrzeja, Konstantego, Justyny
LITURGIA SŁOWA:
Rz 10, 9 – 18
Psalm  19
EWANGELIA: Mt 4, 18 – 22

1 grudnia 2007 r. – SOBOTA
Imieniny: Edmunda, Mariana, Natalii
LITURGIA SŁOWA:
Dn 7, 15 – 27
Psalm Dn 3
EWANGELIA: Łk 21, 34 – 36
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Zupełnie szczera spowiedź możliwa jest tylko przed Bogiem.
Mikołaj Gogol

Wszystko nadaremnie?

Śmierć Jezusa na krzyżu nie oznaczała, że Jego życie 
było nadaremne. Życie ludzi byłoby nadaremne, gdyby się 
to nie wydarzyło.                 

Uroczystość Chrystusa Króla · ROK C
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Jezus jest naszym Królem
  W historii ludzkości zaistniał haniebny wyrok, w którym 

przychodzącego Króla, Boga – Człowieka, odrzucono i ska-
zano na śmierć. Od tamtej chwili codziennie Jezus jest odtrą-
cany i krzyżowany przez nasze grzechy. Jest to dla nas przy-
pomnienie hańby, której dokonał człowiek na swym Bogu. 
Tak łatwo zakładamy Jezusowi koronę cierniową, bo przy-
zwyczailiśmy się widzieć naszego Króla w takiej postaci. My 
pragniemy oddać hołd miłości, wierności Tobie Jezu Twemu 
nauczaniu, życiu, Twojej krzyżowej ofierze, a także widzieć 
Cię w blasku chwały i godności, bo przecież „ oczekujemy 
Twego przyjścia w chwale”. I chcemy Cię uznać Panem i Kró-
lem naszego życia. 

 Inspiracją do podjęcia Dzieła intronizacji był maszyno-
pis życia krakowskiej pielęgniarki Służebnicy Bożej Rozalii 
Celakówny. Od dzieciństwa wyróżniała się ona pobożnością. 
Cicha, pokorna, poświęcała się ciężko chorym, umierającym, 
znieważającym Boga słowem i czynem. Było to dla niej do-
datkowym cierpieniem, które ofiarowała Jezusowi jako wy-

nagrodzenie za grzechy. Pan Jezus prosił Rozalię by wynagradzała Jego Najświętszemu Sercu wszystkie 
zniewagi, które otrzymuje, a także aby podjęła staranie dokonania Intronizacji w Polsce. 

  Jezus prosi o uznanie Go Królem i przestrzeganie praw Bożych, liczenie się z Jego władzą, mocą i 
sprawiedliwością. Jeżeli pragniesz aby on był w twoim życiu na pierwszym miejscu, dokonaj aktu osobi-
stego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezus, uczyń Go przewodnikiem twojego życia i proś aby 
serce Jezusa przemieniało twoje serce i życie. Bóg pragnie królowania w naszym życiu. Czy nie modlisz się 
codziennie mówiąc „ Ojcze Nasz…- przyjdź królestwo Twoje..”. Królestwo Boże nie jest z tego świata, ale 
dla tego świata. Przecież tak bardzo chcemy żyć w pokoju, miłości wzajemnej, uczciwości, sprawiedliwości. 
Członkowie wspólnot pragną zachęcić do przebywania i obcowania z Jezusem obecnym w Najświętszym 
Sakramencie. Aby mocą łaski Bożej przemieniały się nasze serca na wzór serca Jezusa, aby panowała w nich 
miłość i pokój. Pragniemy zachęcić aby z miłości do Jezusa podjąć walkę z własnym grzechem, żyć z Bogiem, 
świadczyć o Jego miłości swoim życiem, podejmować ofiarę i cierpienia w celu wynagrodzenia Najświętsze-
mu Sercu za grzechy swoje i bliźnich. Przez wiarę połączoną z nawróceniem i miłość uznawać panowanie 
Jezusa, prowadzić Go na tron swojego serca, rodziny, środowiska, Ojczyzny - dokonać Intronizacji i uznać 
Jezusa Królem.

   W budowanie jedności w Polsce, Europie, świecie musimy zjednoczyć się przy Chrystusie obecnym w 
Najświętszym Sakramencie. Musimy stworzyć jedność ducha aby była „ jedna owczarnia”. Ojciec Święty Jan 
Paweł II - 3 czerwca 1997 r. w Gnieźnie mówił „  bez Chrystusa nie można budować trwałej jedności. Nie moż-
na tego robić odcinając się od tych korzeni, z których wyrosły narody i kultury Europy i od tego wielkiego 
bogactwa minionych wieków”. 

  Intronizacja Chrystusa Króla – to radykalny wybór Jezusa jako Pana, Zbawiciela i Króla oraz konse-
kwentne kroczenie za Nim, poświęcenia się dla Niego, tak jak On poświęcił się za nas. 

  Dzień 19 marca 2005 roku wpisał się wielkimi literami w historię wspólnoty wierzących naszej parafii. 
Po odbyciu wielkopostnych rekolekcji, przygotowujących nas do intronizacji Najświętszego Serca Pana Je-
zusa, wygłoszonych przez o. Jana Mikruta – redemptorystę, dokonaliśmy osobistego poświęcenia się Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa, intronizując Go na Króla Królów i Pana panujących, by królował przez miłość 
w naszych sercach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Intronizacją Najświętszego Serca Pana Jezusa 
Króla Królów i Pana Panów na rekolekcje które odbędą się w dnach 30.11 – 02.12 2007 roku. 

W Ośrodku Rekolekcyjnym EMAUS w Turno – Brzeście, Białobrzegi koło Radomia 
rekolekcje poprowadzi Ojciec Jan Mikrut. Informacje i zapisy pod numerem 605100394 lub 601746225.

Króluj nam Chryste!
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Impresje listopadowe

Cóż to ?
Listopad znowu na Ziemię się 
wkradł
Na gałęzi wierzby siadł
Fujareczkę z kory dębu 
w dłoniach ścisnął …
I melodia tajemnicza
Z tęsknoty, szczypty smutku
z mgły srebrzystej ulepiona,
rozwinęła złote skrzydła
I – poszybowała w świat…
Usłyszały ją gawrony, otworzyły
Ostre dzióbki
wysunęły z łapek szpony
Gniewnie sapiąc :
Jak ty możesz ??
Wszak to jesienna już pora
Cisza musi być na dworze!
Zaraz gęsty deszcz upadnie 
A ty z tej wierzbinki spadniesz 
Zachowuj się chłopcze grzecznie 
To dla ciebie najbezpieczniej.
Listopad się nie chciał kłócić 
złotą czapeczkę nacisnął
kurteczkę liliową zasunął
I – odchodząc – wesołą,
 jesienną piosenkę zanucił
na pożegnanie gawronom.

Katarzyna Wilczyńska       

  

Wszelkie ogłoszenia, a także prośby 
można zgłaszać pod numerem telefonu 

502 435 468.

    Szukam:                         Oddam:
                                                                  

  - Lodówka            - Łóżko pojedyńcze
                                                                  

                             - Łóżeczko dla dziecka 
                                     

                      - Fotel dwuosobowy           

                            rozkładany 

„100 lat, 100 lat niech żyją, żyją nam!...”

Tak śpiewaliśmy ostatnio naszym młodym podopiecznym. Prze-
żyliśmy prawdziwy maraton urodzinowy. Małgosia, Artek, Patryk. Nie-
stety, niektórzy z nich nie dożyją swoich kolejnych urodzin (chyba, że 
stanie się cud!)

Małgosia ma 20 lat. Na świecie jest prawie sama, nie licząc dziadka 
i dalszej rodziny. Jest pod naszą opieką całkiem od niedawna. Oprócz 
nowotworu ma również lekkie upośledzenie. Na urodziny dostaje wie-
le prezentów od nas i od swoich koleżanek z ośrodka. Jest tort i szam-
pan bezalkoholowy i mała dyskoteka. Dużo zabawy i jeszcze więcej 
śmiechu; no bo wyobraźcie sobie np. ks. Marka tańczącego menueta 
z dziewczynką dwa razy niższą i szczuplejszą od siebie, która jest za-
chwycona tym, że może zatańczyć z księdzem ! Punktem kulminacyj-
nym całej imprezy jest Msza Św. wraz ze wszystkimi dziećmi z ośrod-
ka. Wszyscy modlimy się w intencji Małgosi. Upłynęło kilka dni, a ta 
znajomość już procentuje. Dzieciaki bardzo chętnie kwestują z nami 
pod cmentarzem na rzecz Hospicjum tzn. między innymi dla swojej 
koleżanki.

U Artka chcieliśmy zgromadzić wszystkich wolontariuszy, którzy 
tam byli kiedykolwiek. Nie do końca się to udało, ale i tak był tłum( 12 
osób+ rodzina). Zgasiliśmy światło w pokoju aby wejść z „błyskającym” 
tortem i głośnym „100 lat”, ale ta rakieta nie chciała nam się odpalić 
( jak się później okazało, zapalałyśmy nie z tej strony. No cóż trochę 
techniki i...). Były całusy, życzenia, prezenty i wiele wzruszeń. Wszyscy 
jednoczyliśmy się w modlitwie na Eucharystii. Mówię Wam, to są nie 
zapomniane chwile! Potem już tylko pyszny tort bezowo- wiśniowy, 
żarty, wspólne rozmowy... Takie spotkanie może się już nie powtórzyć, 
więc chłoniemy każdą chwilę. Nasz solenizant oczywiście nas zasko-
czył na koniec. Czym?

Zastanawialiśmy się kiedyś, czy nie kupić Mu łańcuszka, bo Artko-
wy zaginął gdzieś w szpitalu. Wszystko przycichło do dnia poprzedza-
jącego urodziny. Zrobiliśmy tzw. zrzutę i kupiliśmy łańcuszek z anioł-
kiem. Prezent został wręczony. Artek miał poprosić księdza na koniec o 
jego poświęcenie. Odłożyliśmy go na półkę i ...zapomnieliśmy. Impreza 
dobiega końca, żegnamy się z całą Rodziną, ale Artek coś chce powie-
dzieć. Wszyscy nachylają się nad łóżkiem, a On mówi: „Trzeba poświę-
cić łańcuszek!” Stajemy jak wryci. Jakie to musiało być dla Niego ważne, 
skoro zapamiętał! 

Trzeciego dnia wybieramy się do 13-letniego Patryka. Już przed 
wejściem do klatki schodowej się przygotowujemy. Zakładamy na gło-
wy urodzinowe czapeczki, bierzemy balony i tort czym wzbudzamy 
ogólne zainteresowanie przechodniów. Patryk myśli marzenie (chyba 
się wszyscy domyślamy jakie ) i dmucha świeczki na torcie. Są prezenty, 
wygłupy, wspólne zdjęcia i... trzeba się zbierać, bo inne sprawy, inni 
chorzy czekają.

Drodzy nasi Solenizanci. Niech Królowa Apostołów i Aniołowie 
nad Wami czuwają. Niech nie zabraknie nigdy obok Was prawdziwych 
przyjaciół. Życzymy Wam, byście nigdy nie stracili Nadziei, Wiary i 
uśmiechu. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego! Jesteśmy zmęczeni 
( jak po maratonie przystało), ale szczęśliwi. No, powiedzmy. Jak się 
pomyśli, ile było kalorii w tych tortach, to szczęście trochę maleje!  
Czas na kolejne wyzwania i realizację kolejnych pomysłów. Więc, do 
następnego pisania.

   Wasz okrąglutki korespondent hospicyjny
                    Monika Wężyk
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INFORMACJE
W MINIONYM 
T Y G O D N I Ui Ochrzczeni zostali:

Olga Ewa Baćmaga
Amelia Dobosz

Dzieckiem Bożym jestem ja…

Związek małżeński zawarli:

Kamil Adam Siara i Patrycja Katarzyna Wójtowicz
Paweł Jerzy Rzeszot i Anna Elżbieta Sytka

Ernest Gibała i Anna Maria Szara

Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela…

Odeszli do Pana:

Marianna Stanik      ( l. 85)
Maria Czubak         ( l. 67)

Joanna Więcaszek  ( l. 56)

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

W 37. rocznicę ślubu Zofii i Adama
w 35. rocznicę ślubu Wiesławy i Andrzeja
w 10. rocznicę ślubu Małgorzaty i Jacka
w 40. rocznice urodzin Marzeny
w 18. rocznicę urodzin Katarzyny
 w  8. rocznicę urodzin Adama
 w  2. rocznicę urodzin Olgi
  w 2. rocznicę urodzin Bartosza
łask zdrowia, Bożego błogosławieństwa, 
spełnienia marzeń, darów Ducha Świętego, 
opieki Matki Najświętszej i wszelkich 
potrzebnych łask na każdy dzień 

ŻYCZENIA
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KANCELARIA PARAFIALNA
 czynna:

od poniedziałku do piątku:
 

  8.00 – 10.00
16.00 – 18.00

w sobotę:    8.00 - 10.00  
 

1. Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa – Króla Wszechświata – 
święto patronalne Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa

       Króla, pracujących w naszej Parafii, Akcji Katolickiej 
       i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 
- Różaniec z wypominkami o godz 17.00, msza św. wypominko-

wa – dziś o godz. 18.00;  do końca listopada, tj. do piątku, 
      różaniec w intencji zmarłych poleconych nam w wypomin-

kach, o godz. 17.00. Msza św. wypominkowa – o godz 17.30.
2. W przyszłą niedzielę, 2 grudnia – rozpocznie się Adwent – 

czas, który ma nas przygotować do dobrego przeżycia Świąt 
Bożego Narodzenia. W naszej Parafii rozpoczną się Rekolekcje 
Adwentowe dla Dorosłych i dzieci, które poprowadzi 

       Ks. Piotr Ramusiewicz – Pallotyn. Msze św. z naukami rekolek-
cyjnymi: w poniedziałek, wtorek i środę – o godz. 6.00, 9.30, 
17.00 i 19.00. Spowiedź we wtorek – 4 grudnia. Nauki rekolek-
cyjne dla dzieci – o godz. 16.00.

3. Tradycją lat ubiegłych w okresie Adwentu, wszystkim znani 
Parafianie, będą roznosić do naszych domów –

        OPŁATKI WIGILIJNE. W razie wątpliwości – możemy zażądać 
od rozprowadzających opłatki – upoważnienia do roznosze-
nia opłatków. Ofiary złożone z tej okazji będą przeznaczone 
na budowę naszego Kościoła w Mazowszanach.

4. Pragniemy poinformować, że w grudniu, do chorych nie
       idziemy w I Piątek Miesiąca, ale w piątek przed Świętami 
       Bożego Narodzenia, tj. 21 grudnia.
5. W przyszłą niedzielę Komitet Budowy będzie przyjmował 
        indywidualne ofiary na budowę Naszego Kościoła 
        w Mazowszanach.
6. Przyszła niedziela jest pierwszą niedzielą miesiąca. O godz. 

14.00 – Msza HOSPICYJNA, a o godz. 16.00 – Msza św. 
        w intencji Naszych Rodzin, w Kaplicy Świętej Rodziny.

Przed nauką
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, 
dodaj nam ochoty i zdolności, by nasza nauka 
była dla nas  pożytkiem doczesnym i wiecznym. 
Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.

Po nauce
Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, 
abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić
 i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, 
Pana naszego.   Amen.

Przed nauk

Podczas nauki


