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MODLITWA DO PATRONKI NASZEJ PARAFII
Maryjo, Matko Łaski Bożej! Ty znasz najskrytsze nasze myśli i wszystkie nasze sprawy.
Ty wiesz, jak bardzo potrzebujemy Twojej rady, natchnienia i pomocy. Wyjednaj nam
miłosierdziu Syna Twego. Niechaj Jego łaska nas umocni, abyśmy mogli wytrwale pełnić
Bożą wolę, z wielką pokorą i miłością. Amen.

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA

ROK B 25 XI 2018 R. NR 401
PIERWSZE CZYTANIE
(Dn 7, 13 - 14) Królestwo syna Człowieczego
Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn
Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego.
Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie
narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie
przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto słowo Boże.

PSALM 93
Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

DRUGIE CZYTANIE
(Ap 1, 5 - 8) Chrystus jest władcą królów ziemi
Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród umarłych i Władcą
królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych
grzechów, i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu
chwała i moc na wieki wieków! Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie
oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi.
Tak: Amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który
przychodzi, Wszechmogący. Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

EWANGELIA
(J 18, 33b - 37) Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata
Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?» Jezus odpowiedział:
«Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?» Piłat odparł: «Czy ja
jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?»
Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje
było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś
królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś
królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to
przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha
mojego głosu». Oto słowo Pańskie.

CZYM JEST GRZECH PIERWORODNY?
Zapewne wszyscy znamy opis kuszenia przez szatana pierwszych rodziców i ich
upadek – porażkę. Biblia przekazuje niezwykle ważną historię o Adamie i Ewie. Jest
to historia, która dotyczy wszystkich, niezależnie od tego, kiedy albo gdzie przyszli na
świat. Ewa zna dobrze Boże przykazanie. Wie, że chodzi życie albo śmierć. Słucha
jednak głosu złego ducha, który swoim kuszącym podszeptem zachęca ją, „Być jak
Bóg”, „poznać dobro i zło”. Zjada owoc z drzewa zakazanego i daje Adamowi do
zjedzenia. Wtedy obojgu otwierają się oczy. Poznają swoją małość i słabość.
Powoduje to, że ukrywają się przed Bogiem i lękają się Tego, który jest ich
przyjacielem. Katechizm Kościoła Katolickiego ukazuje nam, że człowiek kuszony
przez złego ducha pozwolił, by zamarło w jego sercu zaufanie do Stwórcy. Skutkiem
tego było nadużycie przez człowieka swojej wolności i okazanie nieposłuszeństwa
przykazaniu Bożemu. Konsekwencją tego faktu jest każdy grzech, który jest
nieposłuszeństwem i brakiem zaufania do Bożej dobroci. Popełniając ten grzech,
człowiek przedłożył siebie nad Boga, a przez to wzgardził Bogiem. Wybrał siebie
samego przeciw Bogu. Zwiedziony przez diabła człowiek chciał być „jak Bóg”, ale
„bez Boga i ponad Bogiem, a nie według Boga”. Rodzi się tu pytanie: dlaczego grzech
pierworodny jest dziedziczony? Otóż wszyscy ludzie w Adamie stanowią jedność
rodzaju ludzkiego i z tej racji wszyscy ludzie są uwikłani w grzech Adama. Wiemy z
kart Pisma Świętego, że Adam otrzymał świętość i sprawiedliwość pierwotną nie dla
siebie samego, ale dla wszystkich ludzi na przestrzeni wieków. Ulegając kusicielowi,
Adam i Ewa popełnili grzech osobisty, ale ten grzech dotyka natury ludzkiej, którą
będą przekazywać w stanie upadku, czyli będą obciążeni skutkami tego grzechu.
Grzech będzie przekazywany całej ludzkości przez rozradzanie, to znaczy przez
przekazywanie natury ludzkiej pozbawionej świętości i sprawiedliwości. Dlatego
grzech pierworodny jest nazywany „grzechem” w sposób analogiczny; to znaczy
grzechem „zaciągniętym” z racji bycia potomkiem pierwszych rodziców, a nie
„popełnionym” poprzez swoje świadome działanie; jest stanem w jakim się rodzimy, a
nie aktem przez nas dokonanym osobiście.

OGŁOSZENIA
1

Dziś obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to
ostatnia niedziela Roku Kościelnego. O g. 930 będzie wystawienie Najświętszego
Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt Poświęcenia
Chrystusowi Królowi. Tego dnia udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy
publicznie odmówią ten Akt Poświęcenia. Pozostałe warunki odpustu to: bycie w
stanie łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca
Świętego i wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.

2

W piątek 30 listopada, po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy na kolejną
Katechezę dla Dorosłych.

3

W I sobotę miesiąca zapraszamy na NABOŻEŃSTWO I SOBOTNIE WYNAGRADZAJĄCE ZA GRZECHY PRZECIW NIEPOKALANEMU
SERCU MARYI i Adorację Najświętszego Sakramentu do g. 900. Nabożeństwo
rozpoczynamy Mszą Świętą o g. 700. Tych wszystkich, którzy ze względu na poranną
godzinę nie mogą uczestniczyć w tym nabożeństwie u nas w parafii, zapraszamy na to
nabożeństwo do parafii w Długiej Kościelnej o g. 1800.

4 W I niedzielę, uczcimy Pana Jezusa Procesją Eucharystyczną w kościele, po Mszy
Świętej o g. 1000. Po procesji odbędzie się spotkanie formacyjne dla Wspólnot Żywego
Różańca.

5

W przyszłą niedzielę, 2 grudnia rozpoczynamy Okres Adwentu i Nowy Rok
Kościelny. Od I niedzieli Adwentu w kruchcie kościoła oraz przy zakrystii będzie
można zaopatrzyć się w poświęcone opłatki na stół wigilijny. U ministrantów zaś
będzie można zaopatrzyć się w przygotowane przez nich sianko na stół wigilijny.
Ofiary, które złożymy za sianko będą przeznaczone na wsparcie Funduszu
Ministranckiego.

6 Od Nowego Roku Kościelnego zapraszamy do naszej parafii na całonocną Adorację
Najświętszego Sakramentu, która będzie odbywała się raz w miesiącu z piątku na
drugą sobotę miesiąca. W grudniu odbędzie się ona z 7 grudnia (piątek) na drugą
sobotę miesiąca 8 grudnia (sobota). Rozpoczniemy w piątek po wieczornej Mszy
Świętej i będziemy trwać do Mszy Świętej porannej w sobotę 8 grudnia. Przez
pierwszą godzinę będzie to Adoracja Prowadzona ze śpiewem, a pozostałe godziny
będą Adoracją w ciszy. Dla bezpieczeństwa Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie zawsze powinny być przynajmniej dwie osoby, dlatego zapraszamy do
zapisów na listę, która znajduje się w zakrystii.

7 W niedzielę 9 grudnia o g. 1600 w ramach comiesięcznego spotkania formacyjnego
zapraszamy kandydatów z obydwu grup (Klasy VIII SP i Klasy III Gimnazjum),
którzy przygotowują się do Sakramentu Bierzmowania do kościoła na Nabożeństwo
Eucharystyczne.

Niedziela, 25.11. XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, UROCZYSTOŚĆ JEZUSA
CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
700
+Zdzisława Lechowskiego (25 Msza Święta Gregoriańska)
1000 ++Bernarda, Władysława, Józefa Kwiatkowskich, Waleriana, Zofię Ruszkowskich
1200 Dziękczynno – błagalna w 9 rocznicę urodzin Magdaleny, o Boże
błogosławieństwo, potrzebne łaski dla niej, jej siostry Mai i całej rodziny
00
18
++Jana Jankowskiego (28 rocznica), jego rodziców Stefanię i Stanisława i brata
Ryszarda Jankowskich
Poniedziałek, 26.11.
700
+Waldemara Kania
00
7
O nawrócenie Karoliny i wypełnienie przez nią woli Bożej
00
18
+Zdzisława Lechowskiego (26 Msza Święta Gregoriańska)
Wtorek, 27.11.
700
+Zdzisława Lechowskiego (27 Msza Święta Gregoriańska)
00
7
+Lenę Woźnicką
00
18
++Leokadię i Henryka Wojda, Irenę Malinowską
Środa, 28.11.
700
+Zdzisława Lechowskiego (28 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: O nawrócenie Witolda; +Lenę Woźnicką; +Józefa Zając; +Annę
Kowalczyk; +Zdzisława Kurlenko (intencja imieninowa); +Jana (6 rocznica), Irenę
Wojewódzkich; +Edwarda Blicharza (1 rocznica);
Czwartek, 29.11.
700
++Mariannę, Władysława, Henryka, Katarzynę, Jana Karwowskich, Mariana
Gańko
00
18
+Zdzisława Lechowskiego (29 Msza Święta Gregoriańska)
Piątek, 30.11. ŚWIĘTO, ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
700
+Zdzisława Lechowskiego (30 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: Dziękczynno – błagalna w 50 rocznicę urodzin ks. Mirosława, o
Boże błogosławieństwo dla niego; O Boże błogosławieństwo , potrzebne łaski dla
Weroniki w 18 rocznicę urodzin oraz dla siostry Oliwii; +Lenę Woźnicką; +Annę
Kowalczyk; ++Grażynę Michalską (10 rocznica), Wiktora, Zofię Szczurkiewicz;
++Andrzeja (intencja imieninowa), Janinę, Juliana Szmit (34 rocznica);
++Andrzeja, Janinę, Franciszka Kania;
Sobota, 01.12. I SOBOTA MIESIĄCA
700
++Zdzisława (intencja imieninowa), Halinę, Jadwigę, Władysława Świderskich,
Aleksandra Adamiaka
00
18
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Macieja z okazji urodzin
00
18
+Halinę Świderską (1 Msza Święta Gregoriańska)
Niedziela, 02.12. I NIEDZIELA ADWENTU
700
+Halinę Świderską (2 Msza Święta Gregoriańska)
00
10
W intencjach Wspólnot Żywego Różańca
00
12
+Andrzeja Gałeckiego
00
18
++Mariannę, Jana Kostków, Stanisławę Szuba

