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Ewangelia (Mt 25, 31-46) 
Chrystus będzie sądził z uczynków miłości  
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
 «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy 
zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody,  
a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce posta-
wi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 
 Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca 
mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! 
 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; 
 byłem spragniony, a daliście Mi pić; 
 byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 
 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; 
 byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 
 byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. 
 Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmili-
śmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem  
i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub  
w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” 
 A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jedne-
mu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”. 
 Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci,  
w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! 
 Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; 
 byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 
 byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; 
 byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; 
 byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”. 
 Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, 
albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” 
 Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście 
jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”. 
 I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego». 

———————————————————————————— 
 

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,  
KRÓLA WSZECHŚWIATA  

 
 Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież 
Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie 
roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach 
tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświęt-
szym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Ser-
cu. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę paź-
dziernika; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią nie-
dzielę roku liturgicznego. Pius XI, uzasadniając swą decyzję,  



pisał m.in.: 
Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa zna-
czeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza wszyst-
kie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, 
nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od 
Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż Chrystus kró-
luje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupeł-
nie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chry-
stus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszla-
chetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego 
"przewyższającej naukę miłości" i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. 
Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego stopnia ukochanym przez 
wszystkie narody, jak Jezus Chrystus. Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy,  
iż we właściwym tego słowa znaczeniu imię i władzę króla należy przyznać Chrystusowi 
jako Człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku można powiedzieć,  
iż otrzymał od Ojca "władzę i cześć, i królestwo"; Chrystus bowiem, jako Słowo Boga, 
będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe i nieo-
graniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem. 
Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata. 
Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności.  
On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie 
tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Kró-
lestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono 
wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć 
jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił 
nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: 

Przyjdź królestwo Twoje! 
———————————————————————————————————————— 

 

Oto ja służebnica Pańska  
 
 Zawsze kiedy nadchodzi Adwent, częściej możemy się zastanawiać nad życiem Naj-
świętszej Maryi Panny. Nad Jej otwartością na Boga, jak przezwyciężała wszelkie pokusy. Jej 
nieustanne trwanie w bliskości Boga, zwłaszcza wtedy, gdy stała pod krzyżem swego Syna. 
Maryja odgrywa kluczową rolę w historii zbawienia, że łatwo zapomnieć, iż była Ona zwyczajną 
kobietą, żyjącą w konkretnym miejscu i czasie historycznym. Dlatego przyjrzyjmy się życiu Ma-
ryi, aby uczyć się od Niej, co to znaczy być uczniem Pana. Maryja miała zwyczaj ciągłego roz-
ważania działania Boga w swoim życiu, który to zwyczaj 
pozwalał Jej coraz głębiej rozumieć, kim naprawdę jest 
Jej Syn. W noc narodzenia Jezusa do Betlejem pośpie-
szyli pasterze, aby zobaczyć Dziecię. Kiedy przybyli do 
żłóbka, powtórzyli Maryi to, co powiedział im anioł:  
„Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem 
całego narodu”. Powiedzieli również, że widzieli całe  
zastępy anielskie wychwalające Boga. Patrząc na rozpro-
mienione twarze pasterzy i słysząc jak wielbią i wysławia-
ją Boga, Maryja z pewnością była zdumiona i zadziwiona. 
Pismo Święte podkreśla, że Maryja zachowywała wszyst-
kie te chwile w sercu jak drogocenny skarb i je w sercu 
rozważała. Św. Łukasz po raz kolejny daje nam wgląd  
w serce Maryi, opowiadając o tym, jak dwunastoletni Je-
zus pozostał w świątyni, a jego Rodzice z niepokojem Go 
szukali przez trzy dni. Kiedy Go wreszcie znaleźli, Maryja 
zapytała: „Synu, czemuś nam to uczynił?” a Jezus odpo-
wiedział Jej również pytaniem: „Czemuście Mnie szukali? 
Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co nale-
ży do mego Ojca?”(Łk 2,48.49) i tu św. Łukasz ponownie 
mówi nam, że Maryja „chowała wiernie wszystkie te  



sprawy w swym sercu”. (Łk 2,51) Maryja wciąż 
na nowo rozważała w sercu wszystkie te wyda-
rzenia. Rozmyślała o nich w modlitwie, prosząc 
Boga o światło i zrozumienie. Zdawała sobie 
sprawę, że Bóg z każdym dniem realizuje swój 
plan i nie chciała, by umknął Jej sens dziejących 
się wydarzeń. Adwent jest idealnym czasem, by 
spokojnie i bez pośpiechu rozważać scenę Boże-
go Narodzenia, spotkanie anioła Gabriela z Ma-
ryją, a przede wszystkim miłość Jezusa, która 
kazała Mu uniżyć samego siebie i stać się po-
dobnym do nas. Przed zwiastowaniem Maryja 
miała prawdopodobnie konkretny plan co do 
swojej przyszłości. Po ukazaniu się Jej anioła 
musiała zdać sobie sprawę, że nowy, Boży plan 
będzie Ją wiele kosztował, a jego realizacja nie 
będzie prosta. Jednak Maryja zaufała Bogu  
i zaczęła rozważać to wszystko, co wiązało się  
z nowym planem objawionym Jej przez anioła 
Gabriela. Przez swoją ufność, miłość do Boga, 
pokorne poddanie się Jego planom, Maryja od-
dawała swoje życie Panu jako bezcenny dar. Tak 
samo odnosi się to do nas. Kimkolwiek jesteś, 
gdziekolwiek żyjesz, jakkolwiek wyglądało twoje 
życie, jest ono darem miłującego Ojca. Na całym 
świecie nie ma takiej drugiej osoby jak ty. Bóg 
obdarzył cię niepowtarzalnymi darami i łaskami. 
Czy więc ty także nie zechcesz oddać siebie? 
Nasze odpowiedzi wiary będą bardzo różne, 
ponieważ każdy z nas jest inny. Wspólne nam 
wszystkim jest natomiast to, że kiedy rozważamy 
dobroć Pana, zaczynamy odkrywać Jego dary i 
błogosławieństwa. Odkrywając je, będziemy 
coraz bardziej je w sobie cenić. Zobaczymy, jak 
wielka jest ich wartość i będziemy za nie szcze-
rze wdzięczni. A ta wdzięczność pomoże nam 
znajdować różne sposoby oddawania chwały 
Bogu i służenia Mu w naszym codziennym życiu, 
tak jak to czyniła Maryja. Cokolwiek więc posta-
nowisz uczynić dla Pana w tym Adwencie, mo-
żesz być pewien, że Maryja, nasza Matka, patrzy 
na ciebie z nieba i wspiera cię swoim wstawien-
nictwem.  
======================================== 

 
UŚMIECH TYGODNIA 

 
Pewien młody brat, który był zapominalski, został 
posłany przez swego przełożonego do Aleksan-
drii.  
- Idź do Erystosa, sprzedawcy leków, i poproś, 
by sprzedał ci kilogram pamięci.  
Po kilku dniach młodzieniec wrócił z pustymi 
rękoma.  
- Abba, sprzedawcy leków zabrakło już pamięci. 
Ale prosił, by ci powiedzieć, że ma dla ciebie 
dziesięć kilo cierpliwości.  

 
 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, 
Króla Wszechświata  jest ostatnią niedzielą roku 
liturgicznego. Za tydzień – pierwsza niedziela 
Adwentu. 
 
2. Wypominki, modlitwa za zmarłych od ponie-
działku do soboty  o godz. 17.30.  
 
3. W czwartek od godz. 17.00 adoracja Najświęt- 
szego Sakramentu. Od godz. 17.00 do 17.15 
adoracja z udziałem dzieci. Serdecznie zapra-
szamy. 
 
4. W czwartek 26 listopada o godz. 18.00 Msza 
św. w intencji śp. ks. kanonika Leona Dygi  
w 3 rocznicę śmierci. 
 
5. Poświęcony opłatek – dobrowolna ofiara, 
świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom - po 
8 zł mała, 20 zł duża, kalendarz parafialny - 10 zł 
(na formację i potrzeby ministrantów)  
możemy zaopatrzyć się w zakrystii. 
 
6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej,  
Gościa Niedzielnego i Gazetki Parafialnej. 
 
7. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust  
i nosa, dezynfekcji rąk,  o zachowaniu dystansu 
między sobą, zalecane jest udzielanie Komunii 
św. na rękę.  
 
Za każdą ofiarę,  wszelką pomoc, życzliwość  
i dar modlitwy składamy serdeczne Bóg za-
płać! Solenizantom i Jubilatom składamy 
najserdeczniejsze życzenia i zapewniamy  
o modlitewnej pamięci. Parafianom i Gościom 
życzymy pięknych i błogosławionych dni  
w nowym tygodniu. 
       
        ks. Tomasz Jaskółka — proboszcz 
        ks. Przemysław Gracek — wikariusz 
 
——————————————————————— 

 
W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI   

DO  WIECZNOŚCI:  
 
   
† Janina NAWROCKA 
   
 
 

Wieczny odpoczynek racz JEJ dać Panie… 
 
 
 



   INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

22.11.2020 

08.00 
†† Marianna, Piotr KĘDZIERSCY,  
†† Jerzy, Ryszard, Krystyna, Tomasz 
KĘDZIERSCY 

12.00 
Dziękczynna w 45 rocznice Sakramentu 
Małżeństwa Marii i Benedykta 

12.00 
† Danuta KRACZKO w 1 r. śmierci (int. 
od koleżanek) 

18.00 † Jan SZUPILUK 

PONIEDZIAŁEK 23.11.2020 

18.00 
†† Henryk (5 r. śm.) Janina, Helena, 
Ignacy, Jan  ZAKRZEWSCY 

18.00 † ks. Leon DYGA 

WTOREK 24.11.2020 

18.00 † Czesław LASEK (1 greg.) 

ŚRODA  25.11.2020 

18.00 † Czesław LASEK (2 greg.) 

18.00 
W intencji próśb i podziękowań  
do MB Nieustającej Pomocy  

CZWARTEK  26.11.2020 

18.00 † ks. Leon DYGA (3 r śm.) 

18.00 † Czesław LASEK (3 greg.) 

PIĄTEK  27.11.2020 

18.00 † Bożena ZARĘBSKA 

18.00 † Czesław LASEK (4 greg) 

SOBOTA  28.11.2020 

18.00 † Jolanta, Zygmunt MIĘTEK 

18.00 † Janina CADLER i †† z rodziny 

I NIEDZIELA ADWENTU 

29.11.2020 

08.00 †† Katarzyna, Józef, Zdzisław KOPA 

12.00 † Czesław Lasek (6 greg.) 

18.00 
† Józef MARCYNIUK (10 r. śm.),  
†† z rodz. MARCYNIUK i KULBACKICH 

INTENCJE MSZALNE 
W KOŚCIOŁACH  FILIALNYCH 

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

22.11.2020 

SOBOTA  

21.11.2020 

16:30    

POŹRZADŁO 

INTENCJA WOLNA 

09:15 

DĘBSKO 

† Józef MAŁECKI (25 r. 
śm.), † Helena 

09:15 

POMIERZYN 

† Tadeusz KOŁOSOWSKI 
(w 10 r. śmierci)  

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

†† Regina, Michał AN-
TOSZKÓW 

10:30 

GIŻYNO 

† Kazimierz KARBOWSKI 
(3r. śm.) 

14:00 

SUCHOWO 

Dziękczynno — błagalna 
za Hanię i Emilię 

 

BIAŁY ZDRÓJ 

CZWARTEK      16.30 

26.11.2020 

 

†† Marcjanna, Ryszard, 
Edward, Jan 

I NIEDZIELA ADWENTU 

29.11.2020 

SOBOTA  

28.11.2020 

16:30    

POŹRZADŁO 

† Czesław LASEK  
(5 gregorianka) 

09:15 

DĘBSKO 

† Irena LESZCZYŃSKA 
(int. uczest. pogrzebu) 

09:15 

POMIERZYN † Krystyna KRAWCZYK 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ † Józef KOWALSKI 

10:30 

GIŻYNO 

† Andrzej BELKIEWICZ  
(int. Agnieszki i Zdzisława 
Belkiewicz) 

14:00 

SUCHOWO 

†† Józef, Helena MOŃ,  
†† z rodziny MOŃ 
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