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XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
To mówi Pan Bóg: «Oto ja sam będę szukał moich owiec
i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu
swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych
owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię
je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne
i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę

je układał na legowisko, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę,
chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł
sprawiedliwie». Do was zaś, owce moje, to mówi Pan Bóg:
«Oto ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły».
(Ez 34, 11-12. 15-17).

Psalm responsoryjny (Ps. 23(22), 1-2a. 2b-3. 5. 6).
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Pan jest moim pasterzem:
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi.
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród
tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła
śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie.
I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności.
Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa,
w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką

Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy.
Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już
wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie
poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był
wszystkim we wszystkich.
(1 Kor 15, 20-26. 28).

Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Słowa Ewangelii według św. Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy
przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy
zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się
przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi
po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie
się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie; błogosławieni
Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam 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 nakarmiliśmy
Ciebie? 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?”. Król im odpowie: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. 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, tegoście i Mnie
nie uczynili”. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi
zaś do życia wiecznego».
(Mt 25, 31-46).
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KATOLIK TO NIE KIBIC
W 2016 roku przeżywaliśmy w Archidiecezji Krakowskiej –
i w całym polskim Kościele – niezwykłe wydarzenia – były
to Światowe Dni Młodzieży, a zarazem pierwsza wizyta Papieża
Franciszka w naszej Ojczyźnie. Każdy z nas ma zapewne jakieś
własne wspomnienia i doświadczenia związane z tamtymi
chwilami. W owym czasie niejednokrotnie słyszałam pytania:
„Widziałaś Papieża?”, „Zobaczyłaś Papieża na Błoniach, w Łagiewnikach, w tramwaju?”, „Oglądaliście Mszę św. z Papieżem
w telewizji?”. Wiele osób miało pragnienie, aby przynajmniej
przez chwilę znaleźć się blisko Ojca Świętego, zrobić mu zdjęcie… Być naocznym świadkiem tego co się działo…
Powołanie do działania
W czasach, gdy Jezus żył i nauczał również wiele osób chciało Go dotknąć, zobaczyć, być świadkiem cudów… Ale taka naturalna ciekawość nie czyni z nikogo ucznia Chrystusa. Jezus powiedział: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc
i będziecie moimi świadkami […] aż po krańce ziemi” [Dz 1, 8].
Być świadkiem Jezusa to z pewnością coś więcej, niż być biernym obserwatorem, kibicem. To raczej świadczyć swoim życiem
o tej niezwykłej godności, jaką otrzymaliśmy. Jesteśmy przecież
„wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym” [2 P 1, 9]. Naszym
powołaniem jest głosić dzieła Bożej potęgi, mówić światu o Bożej miłości, o Jego niezgłębionym miłosierdziu. Sam Chrystus
motywuje nas do działania słowami: „Ojciec mój przez to dozna
chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami” [J 15, 8]. Co więcej, staniemy się nie tylko uczniami Jezusa –
będziemy Jego przyjaciółmi, jeśli wykonamy to, co nam przykazał [por. J 15, 14].
Czy w obliczu takiej zachęty można trwać w bezczynności?
Jezus oczekuje od nas działania, zaangażowania. Papież Franciszek potwierdza to w charakterystyczny dla siebie sposób:
„nie przyszliśmy na świat, aby «wegetować», aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad. Trwały
ślad”. Jak możemy to uczynić?
Jesteśmy Kościołem
Na początku należy uzmysłowić sobie, że wszyscy tworzymy
Kościół – jesteśmy mistycznym Ciałem Chrystusa. Wiele osób
utożsamia Kościół jedynie z osobami duchownymi: księżmi, zakonnikami, hierarchami. Jednak każdy z ochrzczonych należy
do Jezusa – jest zatem członkiem Jego Kościoła. I my wszyscy
jesteśmy za ten Kościół odpowiedzialni. Bez naszego wsparcia
i zaangażowania apostolskiego, Kościół nie może w sposób skuteczny głosić Ewangelii w świecie [Lumen Gentium 30]. To właśnie osoby świeckie muszą świadczyć o tym, że wiara chrześcijańska stanowi jedyną, pełną odpowiedź na problemy i pytania,
jakie codzienne życie stawia każdemu człowiekowi i społeczeństwu. Dzięki łasce Chrztu Świętego wszyscy – świeccy i duchowni – tworzymy wspólnotę uczniów Chrystusa i Jego misjonarzy,
bo wszyscy w jednakowym stopniu jesteśmy dziećmi Boga.
Być może przeraża nas myśl, że my – z naszymi ograniczeniami
i przyziemnymi troskami – jesteśmy odpowiedzialni za głoszenie
Ewangelii. Czy to nie za trudne zadanie dla „zwykłych ludzi”?
Papież Franciszek przypomina nam, że ewangelizacja to współpraca z Bożą łaską, z Jego pełną mocy życzliwością, działającą
nieustannie, poza wszelką możliwą kontrolą. Przecież „Bóg
z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” [Rz 8, 28].
Kościół katolicki jest powszechny – jest „ludem dla wszystkich”, zatem naszą misją jako Ludu Bożego jest przygarnianie
każdego człowieka: „Kościół powinien być miejscem bezinteresownego miłosierdzia, w którym wszyscy mogą się czuć przyjęci,

kochani, w którym mogą doświadczyć przebaczenia i być zachęceni do życia zgodnego z Ewangelią” [Evangelii gaudium 114].
Potrzeba wspólnoty
Może się nam wydawać, że jesteśmy za słabi, nieprzygotowani, zbyt mało „przebojowi”, by przyciągać innych do Jezusa.
Ale Papież Franciszek zachęca do odwagi i upomina, żebyśmy się
„nie wyrzekali własnego udziału w ewangelizacji” i pisze: „Jeśli
ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga, który go zbawia,
nie potrzebuje czasu, by zacząć Go głosić i nie może oczekiwać,
aby udzielono mu wielu lekcji lub długich pouczeń. Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się
z miłością Boga w Chrystusie Jezusie” [Evangelii gaudium 120].
Równocześnie Papież zachęca do podejmowania własnej formacji, czyli kształtowania swoich umiejętności w duchu Ewangelii
i do pogłębiania swojej wiedzy: „Z pewnością wszyscy jesteśmy
wezwani, by rozwijać się jako ewangelizatorzy. Jednocześnie starajmy się o lepszą formację, o pogłębienie naszej miłości i jaśniejsze świadectwo Ewangelii. Dlatego wszyscy powinniśmy
pozwolić, by inni nas nieustannie ewangelizowali. Nie oznacza
to jednak, że mamy wyrzec się misji ewangelizacyjnej, ale raczej,
że mamy znaleźć sposób głoszenia Jezusa odpowiadający sytuacji, w jakiej się znajdujemy. W każdym wypadku wszyscy jesteśmy wezwani, by dawać innym wyraźne świadectwo o zbawczej
miłości Pana, który – niezależnie od naszych niedoskonałości –
oferuje nam swoją bliskość, swoje słowo, swoją moc, i nadaje
sens naszemu życiu. Serce twoje wie, że życie nie jest takie samo
bez Niego, dlatego to, co odkryłeś, to, co pomaga ci żyć i co daje
ci nadzieję, powinieneś przekazywać innym. Nasza niedoskonałość nie powinna stanowić wymówki. Przeciwnie, misja stanowi
stały bodziec, aby nie godzić się z przeciętnością i stale wzrastać” [Evangelii gaudium 121].
Wiem z doświadczenia, jak przydatne i ważne jest znalezienie
wspólnoty, w której można wzrastać duchowo (dzięki formacji,
rekolekcjom, dniom skupienia) i równocześnie służyć Kościołowi. Dlatego szukając możliwości pogłębienia swojego życia duchowego przystąpiłam do stowarzyszenia Karmel Misyjny Świecki (CMS). Istotą członków CMS jest być znakiem komunii
w Kościele, poprzez świadczenie własnym życiem o miłości
do Boga i bliźnich. Stowarzyszenie jest związane ze Zgromadzeniem Karmelitanek Misjonarek i jest otwarte dla wszystkich osób
dorosłych, które chcą wzmocnić swoją więź z innymi ludźmi
i Bogiem, postrzegają Kościół jako Bożą rodzinę i chcą zaangażować się w życie parafii i diecezji. Pociągnęły mnie słowa patrona
Karmelu Misyjnego Świeckiego, bł. O. Franciszka Palau OCD:
„Przedmiotem naszej miłości jest Bóg i bliźni stanowiący w Jezusie Chrystusie, Głowie, jedną całość, którą jest Jego Kościół. (…)
Człowiek nie może wzrastać w miłości sam. Musi być kochany
i kochać we wspólnocie, w której jest obecny żywy Bóg.
We wspólnocie, do której przynależność nieustannie otwiera
go na Boga i bliźniego”. To motto towarzyszy całemu stowarzyszeniu CMS, które działa nie tylko w Polsce, ale też w Hiszpanii,
Portugalii, krajach Ameryki Południowej, a nawet w Korei Płd.
i Nigerii. Należąc do takiej wspólnoty można rzeczywiście
doświadczyć, jak uniwersalny i powszechny jest nasz Kościół.
Wybrać coś dla siebie
Po uświadomieniu sobie naszego zadania w świecie, jakim
jest ewangelizacja w życiu codziennym, powinniśmy poszukać
wspólnoty, dzięki której moglibyśmy rozwijać nasze talenty, pogłębiać więź z Chrystusem i służyć Kościołowi. Jest niezmiernie
dużo ruchów, wspólnot i stowarzyszeń katolickich, które pomagają realizować apostolską misję Kościoła i formować świeckich
katolików. Przykładowo, w naszej parafii już od 20 lat działa
Akcja Katolicka. Jest to stowarzyszenie wiernych, otwarte
dla wszystkich osób pragnących głosić Jezusa w społeczeństwie,
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rodzinie i małżeństwie. Celem
Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią
w realizowaniu misji Kościoła. Akcja Katolicka angażuje
się w istotne dla parafii i diecezji inicjatywy ewangelizacyjne, społeczno - kulturalne
i patriotyczne. Jej członkowie
są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od pojawiających się potrzeb. Co ważne, istnieje też młodzieżowa „gałąź” Akcji – to Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które jest kuźnią prawdziwych katolickich liderów i działaczy społecznych. Swoim członkom Akcja Katolicka daje możliwość zaangażowania się w misję
apostolską Kościoła zgodnie z ich możliwościami, umiejętnościami i zainteresowaniami. Spotkania Akcji Katolickiej w naszej
parafii odbywają się w pierwsze czwartki miesiąca, a rozpoczynają wieczorną Mszą św. Podczas spotkań jest czas na modlitwę,
rozważanie Słowa Bożego, dyskusje na aktualne tematy, istotne
dla Kościoła. Akcja Katolicka ma przygotowane zeszyty formacyjne, które są cenną pomocą w kształtowaniu chrześcijańskich
wartości i duchowym wzrastaniu świeckich apostołów. Tegorocznym tematem formacji jest hasło „Idźcie i głoście”.
Być może dla niektórych osób takie stałe zobowiązanie przynależności do stowarzyszenia czy organizacji świeckich jest zbyt
dużym obciążeniem. Nie oznacza to jednak, że droga do zaangażowania na rzecz Kościoła jest przez to zamknięta. Działa przecież wiele ruchów apostolskich, które oferują formację i rozwój
duchowy, a nie wymagają dużej częstotliwości spotkań, czy podjęcia formalnych zobowiązań.

Grupą przeznaczoną dla panów jest stowarzyszenie Mężczyźni Św. Józefa. MŚJ to sieć mężczyzn, którzy pragną w swoim
życiu duchowym czegoś więcej. Spotkania MŚJ odbywają się
w Parafii św. Józefa przy Rynku Podgórskim, w środy od godz.
18.30. Szczególnie warto polecić otwarte spotkania w trzecią
środę miesiąca, podczas których zaproszeni goście (np. bp Grzegorz Ryś, prof. Jerzy T. Duda – ojciec Prezydenta RP, Franciszek
Kucharczak – dziennikarz „Gościa Niedzielnego” i wielu innych)
głoszą niezwykle inspirujące konferencje. Przykładowe tematy
to m.in. „Kształtowanie mężczyzny”, „Mężczyzna, a rodzina”,
„Mężczyzna, a intymność”, „Mężczyzna mocny Duchem”.
Spotkania MŚJ odbywają się też w naszej parafii w pierwszy
czwartek miesiąca o godz. 19.00 i można je szczególnie polecić
tym, którzy pragną stawać się Bożymi mężczyznami we współczesnym świecie – odpowiedzialnymi ojcami, mężami i synami.
Z kolei wszystkim paniom proponuję spotkania Dzielnych
Niewiast, które odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca
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przy Kościele Ojców Redemptorystów, przy ul. Zamoyskiego
w Krakowie - Podgórzu. Spotkania mają niezwykle interesującą
formułę – I część to warsztaty, które pozwalają kobietom rozwijać swoje talenty i nabywać nowe umiejętności (np. sztuka układania kwiatów, taniec uwielbienia, warsztaty przedsiębiorczości, warsztaty emisji
głosu, warsztaty jak dbać
o kręgosłup). Co miesiąc
do wyboru są trzy nowe
tematy. Część popołudniowa
ma charakter duchowy – jest
czas na Mszę św., konferencję formacyjną, adorację
Najświętszego Sakramentu,
rozważanie Słowa Bożego.
Spotkania Dzielnych Niewiast są otwarte dla kobiet
każdego wieku, a zapisać się
na nie i dowiedzieć więcej można na stronie internetowej
www.dzielneniewiasty.pl

Być może ktoś w tym miejscu stwierdzi: „No tak, ale ja mam
małe dzieci i nie mam ich z kim zostawić. Nie mogę się wyrwać
z domu na cały dzień”. Otóż w bogactwie wspólnot naszego Kościoła jest także miejsce dla zapracowanych rodziców. Przykładowo wspólnota „Macierzanka” to grupa dla mam z małymi dziećmi. W spotkaniach przy Kościele św. Józefa przy Rynku Podgórskim, w czwartki od godz. 10.00 do 12.00 uczestniczą mamy
z niemowlakami i dziećmi, które są jeszcze za małe by pójść
do przedszkola. W rodzinnej, ciepłej atmosferze można wypić
herbatę, porozmawiać, podzielić się codziennymi troskami, wysłuchać ciekawej konferencji na tematy związane z wychowaniem
dzieci, zdrowiem, duchowością. Raz w miesiącu macierzankowe
mamy uczestniczą we Mszy św. – wspaniałe jest, że nikomu
wówczas nie przeszkadzają biegające po kościele dzieci.
Opisałam tu tylko kilka wspólnot z najbliższej okolicy.
A przecież działają jeszcze w naszej parafii m.in. Koło Przyjaciół
Radia Maryja, Kręgi Domowego Kościoła, Oaza, Rodzina Kolpinga, Grupa Modlitewna św. Ojca Pio, Klub Seniora „Betania”,
Żywy Różaniec. Każdy może znaleźć wspólnotę, która pozwoli
włączyć się w misję ewangelizacji.
Nasz Kościół stale oferuje wiernym bogactwo stowarzyszeń,
ruchów apostolskich, instytutów duchowości… Każda z tych
wspólnot daje możliwość rozwoju duchowego, zaangażowania się
w działalność apostolatu i służby Jezusowi.
Jako katolicy nie możemy stać z boku, być jedynie kibicami.
To Chrystus nas wybrał – każdego z nas powołał indywidualnie
i uczynił nas odpowiedzialnymi za budowanie Królestwa Bożego
na ziemi. Nie zwlekajmy z odpowiedzią na wezwanie naszego
Króla.
Ewa Prymon-Ryś
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GENEZA UROCZYSTOŚCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest
świętem patronalnym Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i innych ruchów apostolstwa świeckich.
Została ona ustanowiona przez Papieża Piusa XI encykliką
„Quas Primas” z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in. „Od dawna już
powszechnie nazywano Chrystusa Królem
w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to
z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa,
przez które wyprzedza wszystkie 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 króluje w woli ludzkiej,
ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola
ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także
dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami
swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się
do najszlachetniejszych 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 nieograniczone władztwo nad
wszystkim stworzeniem”.
Uroczystość ta ma nam uświadomić,
że Chrystus jest Królem całego 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. Królestwo 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!
Na podstawie serwisu Internetowa Liturgia Godzin
http://brewiarz.pl/czytelnia/krol.php3

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
WSZECHŚWIATA, święto patronalne Akcji Katolickiej
i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Dziękujemy za dar
wiary świętej i ponawiamy akt oddania się Chrystusowi Królowi. Modlimy się, aby Chrystus, Król Wszechświata panował
w naszych sercach, rodzinach i w naszej Ojczyźnie. Parafialny
Oddział Akcji Katolickiej zaprasza członków i sympatyków
na comiesięczne spotkanie formacyjne w czwartek, 7 grudnia
po Mszy św. wieczornej w Domu Parafialnym.
2. Zapraszamy dzisiaj na Mszę św. ku czci św. Cecylii o godz.
17.00, a następnie na koncert chóru „Familia”, który od ponad
30 lat działa przy naszym Sanktuarium. Zapraszamy chętnych,
którzy chcieliby powiększyć jego grono i wspólną pieśnią
chwalić Imię Pana. Do śpiewania w chórze nie jest konieczne
przygotowanie muzyczne, ani znajomość zapisu nutowego.
Próby wokalne chóru odbywają się w poniedziałki i czwartki
w godz. od 20.00 do 22.00 w Domu Parafialnym w sali nr 8.
3. Od niedzieli, 3 grudnia rozpoczyna się Adwent. Roraty
dla dzieci będą wieczorem w dni powszednie o godz. 18.00;
dla dorosłych i starszych rano o godz. 6.15.
4. Parafialne Opłatki Wigilijne poświęcone na Wigilię będą roznosić Posłańcy parafialni znani w swoim bloku –
od 4 grudnia. Przy okazji opłatków będzie tradycyjna zbiórka
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ofiar na Sanktuarium. Posłańców parafialnych z każdego bloku zapraszamy w I niedzielę Adwentu 3 grudnia na Mszę św.
o godz. 8.00, w czasie której odbiorą pobłogosławione i poświęcone opłatki. Nikt spoza Parafii nie ma upoważnienia
ks. Proboszcza do roznoszenia opłatków. Ostrzegamy szczególnie nowych parafian, aby mieli na uwadze możliwość podszywania się pod Posłańców osób nieupoważnionych z opłatkami, które nie są poświęcone.
Zapraszamy chętnych do pomocy przy pakowaniu opłatków
w najbliższą środę od godz. 9.00 w sali nr 1.
W pierwszy piątek Msze św. z Komunią wynagradzającą Najświętszemu Sercu Pana Jezusa: 6.30, 7.00, 9.00 (dla seniorów), 16.30, 18.00 i 19.30. Spowiedź św. w godz. 6.30 - 7.30
i od 15.30 do 19.30. Odwiedzimy również chorych w ustalonych terminach. Kandydaci do bierzmowania z klas VII Szkół
Podstawowych oraz II i III gimnazjalnych powinni pamiętać
o konieczności comiesięcznej spowiedzi.
W pierwszą sobotę miesiąca – 2 grudnia zapraszamy na Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, które
zostanie odprawione o godz. 16.30.
W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
• czwartek: Święto św. Andrzeja, Apostoła.

Msze święte: w dni powszednie: 6.30*, 7.00, 18.00; w I piątki miesiąca: 6.30*, 7.00, 16.30*, 18.00, 19.30* (* - z wyjątkiem wakacji); w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30*, 17.00, 19.00; w soboty: 18.00.
Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: poniedziałek: 16.00 - 17.30; wtorek: 16.00 – 17.30; środa: 16.00 – 17.30;
czwartek: 16.00 – 17.30; piątek: 16.00 – 17.30; sobota: 8.30 – 10.00 (z wyjątkiem I piątku i I soboty miesiąca).
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