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UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C
Czytanie z Drugiej Księgi Samuela
Namaszczenie Dawida na króla
Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się
u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: ”Oto
my, kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był
królem nad nami, ty wyprawiałeś się i powracałeś na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: »Ty bę-

Psalm responsoryjny
Idźmy z radością na spotkanie Pana
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
”Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
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dziesz pasł mój lud, Izraela, i ty będziesz wodzem
dla Izraela«”.
Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do
Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi
wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida
na króla nad Izraelem.
OTO SŁOWO BOŻE
(Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 10-11. 12-13 (R.: por. 1bc))

Idźmy z radością na spotkanie Pana
Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan
Bracia:
Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas
spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie,
odpusz-czenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim
zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach,
i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne,

(Kol 1, 12-20)

czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy
Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało
stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim
ma istnienie.
I On jest Głową Ciała, to jest Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam
zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem
Bóg, by w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez
Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą:
i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy
OTO SŁOWO BOŻE

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

(Por. Mk 11, 9c. 10a)

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego
królestwa

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył.
A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem».
Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego
i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem
żydowskim, wybaw sam siebie».
Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski».
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał

(Łk 23, 35-43)

Mu: «Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».
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».
Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam
ci: Dziś będziesz ze Mną w raju».
OTO SŁOWO PAŃSKIE
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SIŁA STAROŚCI
RELIGIJNOŚĆ,
A JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORA
Pozwalają uporządkować przeszłość,
nadać sens obecnym doświadczeniom
oraz przygotować się do tego co w przyszłości.
Bez i duchowości egzystencja seniora
byłaby trudna do zniesienia.
DAR STAROŚCI
Jedni mówią, że starość się Panu Bogu nie udała,
inni, że nic szybciej nie postarza
człowieka niż myślenie o tym, że się starzeje.
Coraz częściej jednak można spotkać tych, którzy
w „późnej młodości” widzą błogosławieństwo i szansę
Seniorów zapraszamy na Mszę św. w każdy piątek
o godz. 9.00. Msze św. z kazaniem odprawia Ks. Prałat
Senior. Po Mszy św. spotkanie w domu parafialnym na
parterze w jedynce.

NIEPLANOWANE

Do polskich kin wszedł film „nieplanowane”, który wywołał wiele komentarzy i ataków, zwłaszcza
w lewicowej prasie.
„Nieplanowane” bije rekordy popularności. Mimo
skromnej liczby seansów i świątecznego weekendu
film obejrzało ok. 50 tys. widzów.
Film opowiada historię z USA, ale także mocno
dotyka Polski, bo przecież u nas też są zabijane dzieci,
i to często w późnej aborcji – po 20., a nawet 24 tygodniu życia prenatalnego. – Mam nadzieję, że ten film
masowo zmieni serca Polaków. Jeżeli wyraźnie się
zmienią nastroje społeczne, to także rządzący politycy będą wiedzieli, że ten temat jest dla nas ważny –
mówi Cezary Krysztopa, autor rysunków pro-life
i szef portalu Tysol.pl
Ksiądz Ireneusz Skubiś w 46 numerze tygodnika
„Niedziela” w artykule „Sumienie wobec zabijania
najbardziej bezbronnych” wypowiada się również na
ten temat.
Film „Nieplanowane” ukazuje ludzki dramat

przez historię Abby Johnson, która jako
dyrektor
w klinice Planned Parenthood mogła z bliska doświadczać, czym jest aborcja i jakie ze sobą niesie
konsekwencje. Mogła także naocznie prześledzić sam
zabieg. W wyniku tych doświadczeń i związanych
z nimi doznań zrezygnowała z bardzo intratnego
stanowiska i przeszła na stronę obrońców życia. Film
pokazuje też dramat tej kobiety, która sama dwukrotnie poddała się aborcji. W tle pozostają jednak 22
tysiące zabitych nienarodzonych dzieci, na których
aborcję podpisała zgodę. Rozterka jej sumienia bardzo wyraziście pokazuje siłę, która mimo wszystko
jest obecna w sercach zwyczajnych ludzi.
Człowiek, choć nie zawsze zna szczegóły sztuki
zabijania nienarodzonych, ma jednak wyczucie moralne i wrażliwość odczuwania prawdziwej istoty
wydarzeń. Jakże znaczące jest pytanie zadane w filmie dziewczynie chcącej dokonać aborcji: dlaczego
na ekranie komputera nie pokażą ci zdjęcia twojego
dziecka ? Bo wtedy już nie chciałabyś go zabić ! Celem kliniki jest jednak zabić, aby zarobić więcej pieniędzy. To jest wręcz przemysł aborcyjny, czyli przemysł zabijania. Ci przemysłowcy udający lekarzy
chronią swój biznes i nie przebaczają zdrady, ataków. Mają najlepszych prawników, mogą każdego
zniszczyć i doprowadzić do skazania. Ci ludzie nie
wiedzą, co to przebaczenie.
Podobną historię ma za sobą profesor Bogdan
Chazan, który jako ginekolog wykonywał aborcje,
ale nawrócił się na pro-life. I właśnie dlatego został
zaproszony na specjalny pokaz filmu w Łodzi. Nie
spodobało się to feministkom z pro-aborcyjnej grupy
Dziewuchy Dziewuchom, które zrobiły awanturę
i doszło w kinie do agresywnej szarpaniny.
Redakcja Naszej Familii skorzystała z artykułu Naszego Dziennika i Niedzieli
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GDZIE TAM JESZCZE DO ŚWIĄT ?
„Gdzie tam jeszcze do Świąt?” Wielu z nas wypowiada to lub podobne zdanie, widząc w sklepach na
półkach artykuły bożonarodzeniowe,
świąteczne dekoracje czy też wystrój
wnętrza. Dzień zaduszny to od wielu
lat dzień, w którym usuwa się z sieciówek znicze, kwiaty a gdzieniegdzie też halloweenowe szpargały. Za
to wyciąga się z pudeł produkty, którymi będzie można handlować przez
ponad półtorej miesiąca. Wydawało
mi się, że nic mnie już nie zaskoczy w
tym konsumpcyjnym temacie, a jednak: kolęda usłyszana 18 listopada.
Co dalej, czy nie ma odwrotu od tej
tendencji? Czy znów po Świętach
szybko się zapomni o nich w mediach, sklepach? Czy będziemy nimi
przesyceni?
Dostrzegam pewne światełko w tunelu. Wśród
setek tysięcy produktów odnaleźć można te, które
przypominają o adwencie: wieńce, lampiony, kalendarze… Trzeba je wydobyć i zawalczyć o dobre przeżycie adwentu! Trzeba sprzedać adwent! Są środowiska, kraje, które bardziej niż my Polacy akcentują i celebrują ten czas. Tu pojawia się zaproszenie do
podjęcia wysiłku
błogosławionego czasu oczekiwania oraz przygotowań na Święta Bożego Narodzenia i na powtórne
przyjście Chrystusa w chwale.
W adwentową drogę wpisują się msze święte
roratnie. W tym roku będziemy przeżywać je
z dziećmi na poznawaniu Sługi Bożego
kard. Stefana Wyszyńskiego w oparciu o materiały Małego Gościa Niedzielnego. Znamy już datę
beatyfikacji (7 czerwca 2020), stąd najwyższa pora,
aby najmłodsi usłyszeli o prymasie, którego za słowami Jana Pawła II, „Bóg daje raz na tysiąc lat”. Ten

Książe Kościoła pomógł nam zachować wiarę i od
zyskać upragnioną wolność. O ile dla dziadków dzieci uczestniczących w Roratach wspomnienie Prymasa Tysiąclecia jest żywe, o tyle dla dzieci a nawet rodziców
to już postać odległa historycznie. Będzie to dla nich lekcja wiary, patriotyzmu i zabiegania o wartości. Postarajmy się im umożliwić, jak
najowocniejszy w niej udział. Dzieci
cenią sobie przykład dawany przez
bliskich. Niech odżyją słowa kard.
Wyszyńskiego i pewne wydarzenia,
które w ciężkich czasach kształtowały
Polaków… Świat patrzy naprzód, my
zatrzymajmy się jeszcze, a nawet powróćmy do października.
Zanim pierwsze Roraty warto
wspomnieć i docenić dzieci uczęszczające na nabożeństwa różańcowe: Co najmniej dwadzieścia razy odmówiło różaniec czterdziestu najmłodszych, a Kornelia, Natalia, Zuzanna
i Jakub nie opuścili ani jednego… „Ducha nie
gaście” oraz w tymże Duchu innych zapalajcie do
przygotowywania wraz z Matką Najświętszą Jezusowi godnego mieszkania w naszych sercach.
Ks. Paweł Filipiak

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
"Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą
nam!" - słowa tej pieśni śpiewa się w XXXIV Niedzielę w ciągu roku.
Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Znak, że kończy się
rok kościelny i niedługo zacznie się Adwent. Uroczystość tę ustanowił
papież Pius XI w Roku Jubileuszowym 1925, wyznaczając jej obchód na
niedzielę przed uroczystością Wszystkich Świętych. W nowym kalendarzu liturgicznym uroczystość Chrystusa Króla została przesunięta na
ostatnią niedzielę roku kościelnego, aby podkreślić prawdę, iż Chrystus
na końcu czasów przekaże Ojcu Niebieskiemu wieczne i powszechne królestwo. Ideę królewskiej godności
Chrystusa można odnaleźć już w starych obchodach liturgicznych, jak Epifania czy Niedziela Palmowa.
Nasza wiara ma się przekładać na życie osobiste, rodzinne, społeczne, polityczne, ekonomiczne – o tym przypomina nam Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
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MÓDLMY SIĘ DO NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY
Najświętsza Rodzino prosimy daj nam świętych kapłanów, aby nam byli podporą w trudnościach, braćmi w potrzebach. Niech będą odbiciem Twojego Świętego Oblicza o Jezu. ?Niech
pozostaną wierni Jezusowi, Kościołowi i swojemu powołaniu do ostatniej chwili swego życia.
Najświętsza Rodzino prosimy błogosław naszej Ojczyźnie, wspieraj tych, którym powierzona
została władza w państwie, by spełniali swoje
obowiązki w pełnym poszanowaniu prawa i postawie służby. Pomagaj także nam wszystkim w
decyzjach związanych z władzą, by nasze wybory były dobre wsparte wytrwałą modlitwą
o Światło Ducha Świętego.
Najświętsza Rodzino powierzamy Ci naszą
wspólnotę parafialną. Prosimy o błogosławieństwo dla tych którzy ją tworzą – dla wiernych
i duszpasterzy. Polecamy Ci rodziny w naszej
parafii. Oddajemy Ci pod opiekę dzieci i młodzież, chorych, starszych, samotnych. Ze szczególną troską powierzamy Ci naszych kapłanów
i siostry Michalitki i prosimy o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne.

Najświętsza Rodzino Tobie powierzamy naszego biskupa Marka Jędraszewskiego, który
jest atakowany za prawdę. Udzielaj mu siły
i zdrowia. Nam udzielaj odwagi byśmy stanęli
w obronie naszego pasterza, modlitwą i postawą wspierali w tym trudnym czasie.
Maryjo ! Matko nasza i Oblubienico Ducha
Świętego ! Uproś u Syna Twojego ogień Ducha
Świętego dla Polski, aby odrodziła się nasza
wiara, stała się żywa i prawdziwa ! Aby odrodził się duch całego narodu polskiego !
Najświętsza Rodzino prosimy Cię zdrowie
i wszelkie potrzebne łaski dla naszych dzieci.
Najświętsza Rodzino prosimy Cię w intencji
naszej małej grupy spotkań małżeńskich o Dar
Jedności i Dialogu.
Najświętsza Rodzino proszę Cię o opiekę dla
córki Agaty i jej męża Andrzeja, którzy musieli
podjąć trudną decyzję o wyjeździe z Polski, aby
sprawy finansowo-zawodowe pozwoliły spełnić
ich plany i nadzieje. Święty Józefie bądź im
przewodnikiem. Zatroskana mama.

AKTUALNOŚCI I 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, 5 grudnia po Mszy
św. wieczornej w Domu Parafialnym.
2. Zapraszamy dzisiaj na koncert pieśni ku czci św. Cecylii w wykonaniu chóru „Familia” po Mszy
św. o godz. 17.00, podczas której także będzie śpiewał nasz parafialny chór.
3. Od niedzieli, 1 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. Zapraszamy chętnych do pomocy przy pakowaniu opłatków w najbliższą środę od godz. 9.00 w
sali nr 1.
5. Składamy serdeczne Bóg zapłać za każdy dar serca złożony przed tygodniem do puszek z okazji
III Światowego Dnia Ubogich. Ofiary na ten cel wyniosły 5.647,00 zł i 20 euro.
6. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
• poniedziałek: wsp. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy;
• sobota: 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).
Zespół Redakcyjny: ks. Mirosław Dziedzic, ks. Józef Jakubiec, Zdzisław Chojnacki, Zdzisława Krzeczkowska,
Krystyna Fłys, Bronisława Kufel – Włodek, Jadwiga Nowakowska
Adres: NASZA FAMILIA ul. Aleksandry 1 30-837 Kraków, tel (12) 658 03 50
e-mail: xmiroslaw@poczta.onet.pl;

