
 

Król nie z tego 
świata… 

 

Kim jest Chrystus Król? Jak sam  

o sobie powiedział, jest sługą, który: 

życie swoje oddaje za drugiego 

człowieka, leczy słabości ludzkiego 

ducha i ciała, z litością pochyla się nad 

biednymi, chorymi, cierpiącymi i nikogo nie odrzuca. Jest sługą całkowicie 

posłusznym swojemu Ojcu. Chrystus jest także władcą. Ma władzę nad ludzkim 

grzechem, nad szatanem, nad śmiercią. Absolutna władza Chrystusa nad 

grzechem, śmiercią i szatanem objawia się w dniu Zmartwychwstania, kiedy to 

zostają ostatecznie pokonane. 

Królestwo, które przynosi Mesjasz, jest królowaniem prawdy i życia, łaski  

i sprawiedliwości, miłości i pokoju. Nie jest to królestwo jedynie dla wybranych, nie 

realizuje się gdzieś w zaświatach czy też w doskonałej rzeczywistości nieba. 

Królestwo Boże jest tu, i każdy z nas jest zaproszony do realizacji tegoż królestwa. 

Chrystus wstępując do nieba, przekazuje uczniom, a przez nich każdemu z nas, 

godność królewską i władzę. 

Co na początku XXI wieku może oznaczać uczestnictwo każdego chrześcijanina  

w królewskim urzędzie Chrystusa? W wymiarze chrześcijańskim panować znaczy 

przede wszystkim służyć. Jednak służba, jak zauważa św. Jan Paweł II, domaga się 

duchowej dojrzałości. „Aby umiejętnie i skutecznie służyć drugim, trzeba umieć 

panować nad samym sobą, trzeba posiadać cnoty, które to panowanie 

umożliwiają”. W praktyce władza powinna oznaczać przezwyciężanie w sobie 

 i w otaczającym nas świecie grzechu i zła oraz kierowanie się we wszystkich 

decyzjach głosem sumienia”. 

 

Ewa Porada 
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PORZĄDEK MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW 23-30.11.2014 r. 

23.11.2014 – NIEDZIELA – JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 

600 Za †† z rodz. Kuroczik 
730 Za † Romana Niestrój, †† z rodz., † Annę Tumulka 

900 1. Za † matkę Elżbietę Kubica w 4 r. śmierci 
2. W int. Zuzanny Skora w 50 r. ur. 

1030 1. Za † Janusza Didenko w 1 r. śmierci, †† rodz. Grzegorza i Franciszkę Didenko 

2. W int. Elżbiety Pinior z ok. 80 ur. 
1630 NIESZPORY NIEDZIELNE 
1700 Za †† Bronisławę i Wiktora Matys, Stanisławę i Piotra Otremba, Stefanię Pająk 

24.11.2014 – PONIEDZIAŁEK – św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy 

630 W int. Jana i Ludmiły z ok. 35 r. ślubu 
1800 1. W int. Łucji Kampka, †† rodz. i braci 

2. Za † Władysława Łaba 
1900 SPOTKANIE W SALCE DLA GIMNAZJALISTÓW Z KLASY III  

25.11.2014 – WTOREK 

630 Za †† Pawła i Kunegundę Wilcz 
1800 1. Za † Gertrudę Kolorz, †† Jadwigę i Huberta Gąska 

2. Za † Jerzego Balewicz 
1900 SPOTKANIE W SALCE DLA GIMNAZJALISTÓW Z KLASY III 

26.11.2014 – ŚRODA 
630 1. Za † Franciszkę Lukoszek, † męża Walentego, †† z pokr. oraz d. w c. c. 

2. Do B. Op. w int. rodziny Klima 
1800 Za † Małgorzatę Mierzwa w 2 r. śmierci 

27.11.2014 – CZWARTEK 
630 W int. Łucji i Antoniego z ok. 47 r. ślubu oraz †† z rodz. Białdyga i Rubin 

1800 Za †† Zofię i Pawła Warzecha, †† z rodz. Polok i Warzecha 
1900 SPOTKANIE W SALCE DLA GIMNAZJALISTÓW Z KLASY III 

28.11.2014 – PIĄTEK 

555 RÓŻANIEC W INT. MŁODZIEŻY 

630 Za †† Annę i Karola Gamon 
1745 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W INT. MŁODZIEŻY 
1800 1. Za †† Balbinę i Michała Marut, †† z rodz. Okrent 

2. Za † Zdzisława Wojciechowskiego 
1900 NABOŻEŃSTWO MŁODZIEŻOWE  

29.11.2014 – SOBOTA 
630 Za † Cecylię Wałachowską, †† rodz. i pokr. 

1630 NAUKI PRZEDCHRZCIELNE 
1700 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

1800 Za †† Marię i Anastazję Przybyła 
1900 ŚLUB: Adrian Rynka oraz Anna zd. Matląg 

30.11.2014 – NIEDZIELA – I NIEDZIELA ADWENTU 

600 Za † Franciszka Bander 

730 Za † Elżbietę Jaskóła, męża Czesława, †† z pokr. Jaskóła, Polański, Poczebut oraz 
d. w c. c. 

900 1. Za † Alfreda Marcol, †† rodziców 

2. W int. Marii z ok. 60 r. ur. 
1030 W int. Wiktorii NOCULAK, Olgi MALINOWSKIEJ, Fabiana SOSNA z ok. Chrztu Św. oraz 

Zuzanny MOŻDŻEŃ, Leny TYTKO z ok. Roczku 
1630 NIESZPORY NIEDZIELNE 

1700 Za † Krystynę Kiszka od dawnych chórzystów  
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OGŁOSZENIA 23 LISTOPADA 2014 r. 
1. Dziś o godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory niedzielne. Po Mszach św. zbiórka 

do puszek na katedrę w Sosnowcu. W kościele seminaryjnym dzień skupienia dla 

nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. 

2. Bóg zapłać wszystkim, którzy ofiarowali już jakieś słodkości dla naszych dzieci 

na odpustowe paczki ku czci św. Mikołaja. Prosimy o jeszcze. Dary można składać 

w koszach przy wyjściu z kościoła lub przez cały tydzień w zakrystii. 

3. Kancelaria będzie czynna wg stałego porządku. 

4. W poniedziałek, wtorek i czwartek o godz. 19.00 spotkania dla gimnazjalistów  

z kl. III. 

5. W czwartek zapraszamy dzieci oraz uczniów do I kl. gimnazjum włącznie na Mszę 

św. Szkolną.  

6. W piątek przed Mszą św. Koronka do Bożego Miłosierdzia w int. młodzieży.  

O godz. 19.00 nabożeństwo dla młodzieży. 

7. W sobotę: 

 O godz. 11.00 próba scholii w salce za plebanią; 

 O godz. 15.00 w kościele próba scholii dla dorosłych;  

 O godz. 16.30 nauka przedchrzcielna; 

 Od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

8. W przyszłą Niedzielę I Niedziela Adwentu: 

 Roraty od poniedziałku do piątku o godz. 18.00; 

 Ministranci rozprowadzać będą wieńce adwentowe; 

 Będzie można nabyć opłatki i świece z wigilijnego dzieła pomocy dzieciom Caritas; 

 Po Mszy św. wieczornej spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych  

w sprawie strojów; 

 Będą dostępne modlitewniki o św. Mikołaju, które pomogą nam przeżyć odpust  

i ożywić kult naszego patrona. 

9. Osoby, które chciałyby ofiarować choinki do Kościoła na Boże Narodzenie, 

proszone są by do końca listopada poinformowały o tym ks. proboszcza lub  

ks. wikarych. 

10. Polecamy lekturę nowego numeru Gościa Niedzielnego oraz Małego Gościa 

Niedzielnego: 

 W MGN przepiękny lampion oraz wprowadzenie w tematykę Rorat. 

 W GN  – piękny kalendarz z aniołami na 2015 r. 

 Prawda, misja, kontrkultura – jak papież Franciszek widzi Kościół; 

 Silvio, święte dziecko – o przeżywaniu nowotworu przez 12-letniego chłopca. 

 

DO PANA ODESZŁA: 

 Śp. Longina PARUSEL, l. 77; 

 Śp. Robert DZIWOKI, l. 78, Wieczny odpoczynek… 
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ZŁOTA MYŚL TYGODNIA  

Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie 

wtedy, gdy musi władać (kard. Stefan Wyszyński) 

 

NA WESOŁO  

Maciek obserwuje, jak mama nakłada sobie maseczkę na twarz. 

– Dlaczego tak się smarujesz, mamo? – pyta. 

– Żeby być piękną... 

Po paru minutach mama oczyszcza twarz. 

– Co jest, mamo? Poddajesz się? 

 

Idzie turysta przez pole i widzi bacę który pierze w balii kota. Podchodzi do bacy  

i mówi:  

-Baco! Kotów się nie pierze!  

-Pieze się, pieze.  

Po pewnym czasie turysta wraca przez to samo pole i widzi bacę i martwego kota 

na ziemi.  

-Baco! Mówiłem, że kotów się nie pierze!  

-Pieze, pieze, ino nie wyzymo. 

 

ŚW. JAN PAWEŁ II O RODZINIE  

„Poprzez sakrament małżeństwa zadanie wychowawcze 

rodziców nabiera godności i charakteru powołania, stając 

się prawdziwą i w ścisłym sensie „posługą” Kościoła  

w dziele budowania jego członków” (FC 38). 

Nieraz może się wydawać, że ksiądz może łatwo nawiązać 

kontakt z Bogiem, a ludzie żyjący „w świecie” muszą 

zmagać się z trudnościami. Macierzyństwo i ojcostwo to 

powołanie wcale nie gorsze od kapłaństwa. Bóg powołuje 

tych, których uważa za przyjaciół, a więc chce być blisko. Czy w to wierzę?  
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