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1. Dziś wypada Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 
która kończy rok liturgiczny. Jest to święto patronalne Ak-
cji katolickiej, Liturgicznej Służby Ołtarza i Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży. 

2. W dniu dzisiejszym składka będzie przeznaczona na upięk-
szenie naszej świątyni. W ubiegłym miesiącu zebraliśmy na 
ten cel kwotę 14 740 zł. Składamy serdeczne podziękowania 
dla ofiarodawców, którzy przesłali datki na konto parafialne 
lub złożyli w kopertach na tacę. Obecnie czekamy na końcowe 
prace przy prezbiterium: wykonanie mozaiki i ostatnie ele-
menty wystroju, które powinny być wykonane jeszcze  
w tym roku. Równolegle kończymy wykonanie projektu 
nowych ławek. Kilka sztuk będzie gotowych przed Bożym 
narodzeniem. 

3. Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episko-
patu Polski, zaapelował o modlitwę i ogólnopolską zbiórkę 
funduszy na rzecz migrantów z granicy białorusko-polskiej. 
Fundusze będą przeznaczone na finansowanie działań pomoco-
wych Caritas Polska na terenach przygranicznych  oraz jako 
pomoc tym uchodźcom, którzy pozostaną w Polsce. Taka 
zbiórka do puszek odbędzie się po mszy św. 

4. We środę po Mszy św. i  nowennie do MB Częstochowskiej, 
adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy do godz. 19.30. 
Serdecznie zapraszamy do modlitwy.  

5. W tym tygodniu obchodzimy: 
- w poniedziałek, 22.11, wspomnienie św. Cecylii – Patronki 
śpiewu kościelnego 
- we środę, 24.11, wspomnienie św. Andrzeja i towarzyszy Mę-
czenników 

6. Przez cały listopad polecamy naszych drogich zmarłych  
w tradycyjnej modlitwie wypominkowej. Kartki na wypo-
minki w kopertach znajdują się na stoliku w przedsionku ko-
ścioła. Wypełnione czytelnie kartki drukowanymi literami pro-
szę składać do skrzynki  na stoliku za ławkami oraz w zakrystii. 
Bóg zapłać za ofiary składane przy tej okazji. Za zmarłych od-
mawiamy dziesiątek różańca po każdej Mszy św. 

7. Za tydzień rozpoczynamy ADWENT – czas przygotowania 
na przyjcie Pana. Roraty będą odprawiane w dni powsze-
dnie o godz. 18.00. Zachęcamy do licznego udziału, szcze-
gólnie dzieci, które zaopatrzone w lampiony będą uczestni-
czyć w procesji na początku Mszy św. Jako potwierdzenie 
uczestnictwa  otrzymają plansze z naklejkami. 

8. W przyszłą niedzielę odbędą się spotkania przygotowujące do 
sakramentu bierzmowania. Po mszy św. o godz. 10.30 spotka-
nie w domu parafialnym będzie miała młodzież z klas VII. 
Natomiast młodzież z klas VIII zapraszamy na spotkanie  
w kościele po mszy św. o godz. 12.00.  

9. Składamy podziękowania dla rodzin, które w ubiegłym tygo-
dniu złożyły ofiary na sprzątanie, kwiaty i ogrzewanie kościoła 
(50 zł) Na ten tydzień prosimy mieszkańców z ul.  Podmiej-
skiej: od nr 2a do nr 8/5.  

10.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabyć 
tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny” w cenie 6 zł. 

 

o g ł o s z e n i a:  

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA   W ostatnią niedzielę roku liturgicznego  Kościół ka-
tolicki obchodzi uroczystość Chrystusa Króla Wszech-
świata.  Pieśń „Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, 
Chrystus, Chrystus Władcą nam” w sposób szczególny 
ubogaca tę uroczystość.  Zapo-
wiada ona zakończenie roku li-
turgicznego i  wskazuje na cel 
ostateczny ziemskiego życia każ-
dego z nas – czyli na zjednocze-
nie się z Bogiem poprzez odda-
nie pod  panowanie Jego miłości 
w Bożym Królestwie. Uroczy-
stość ta została ustanowiona 
przez papieża Piusa XI 1925  
i obchodzono ją w październiku. 
Po wprowadzeniu nowego kalen-
darza liturgicznego (1969 r.) 
została przesunięta na ostatnią 
niedzielę roku liturgicznego.  Na 
końcu czasów Chrystus przekaże Ojcu Niebieskiemu 
wieczne i powszechne królestwo. Nasz Zbawiciel na 
Ziemi nie nosił korony królewskiej ani berła, był poniża-
ny i wyszydzany.  Jego  władza  wynika z miłości do 
ludzi, bo panować to znaczy służyć i oddać życie za  
innych. Jest Królem naszych serc. To On jest dla nas  
łagodny, to On nas pociesza i obdarza łaskawością. Jako 
Człowiek otrzymał od Ojca „władzę i cześć i królestwo”.  
W   codziennej    modlitwie  z  Ciąg dalszy na stronie 2  

„Kup sobie kawałek podłogi  
pod twoje kolana i nogi…” 

 

Trwa zbiórka pieniędzy na nową posadzkę w na-
szym kościele. Na stronie internetowej parafii  można 
w łatwy sposób przyczynić się do sfinansowania tej 
inwestycji. Tam też można śledzić postęp prac za po-
mocą wizualizacji świątyni. Do tej pory udało nam się 

zebrać: 146 785 zł. z 200 000 zł. Bóg zapłać!  

         Pokarm na drogę  
           (życia) 

 

„Jezus odpowiedział: Królestwo moje 
nie jest z tego świata. ” /J 18, 36/ 

 

Chrystus nie miał na głowie korony, tylko ciernie. 
Zamiast berła- trzcinę. Zamiast wierzchniej szaty, dali 
mu płaszcz szkarłatny. Z punktu widzenia ludzkiego 
nie są to atrybuty, które ukazują władzę króla. Myśle-

nie Boga jest zupełnie inne. Mówi On: "Uczcie się 
ode mnie, bo ja jestem łagodny i pokorny sercem". 
Nasza logika jest inna, bo chcemy być silni i mieć 
przewagę nad innymi. Tymczasem takie myślenie 
prowadzi tylko do wojny.  

CHRYSTUS KRÓLEM  

WSZECHŚWIATA 
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INTENCJE 
MSZALNE  

22.11 – 28.11 
 

Poniedziałek 
(22.11)  

1/ †Ks. Stanisław 
Mac- Msza greg.  

2/ †Eugeniusz Woź-
niak- od pracowni-
ków Banku Millen-
nium  
Wtorek (23.11)  

1/ †Ks. Stanisław 
Mac- Msza greg.  

2/ †Eugeniusz Woź-
niak- od kolegów  
z pracy zięcia Broni-
sława z firmy  
Hartbex  

Środa (24.11) 

1/ W intencji próśb 
i podziękowań do 
Matki Bożej Czę-
stochowskiej  

2/ †Ks. Stanisław 
Mac- Msza greg.  
Czwartek (25.11)  

1/ †Ks. Stanisław 
Mac- Msza greg.  

2/ †Eugeniusz Woź-
niak- od rodziny 
Cyrnków z Łąki 
Piątek (26.11)  

1/ †Ks. Stanisław 
Mac- Msza greg. 

2/ †Eugeniusz Woź-
niak- od Wiktorii 
Weron  
Sobota (27.11) 

godz. 7.00 

1/ †Emilia Filip - 
od Marii i Kazimie-
rza Budzisz z rodz.  
godz. 18.00 

1/ †Ks. Stanisław 
Mac- Msza greg.  
Niedziela (28.11) 

godz. 7.00  

†Ks. Stanisław Mac
- Msza greg.  
godz. 9.00  

†Emilia Filip - od 
Zofii i Władysława 
Ziemba   
godz. 10.30  

†Anna, Władysław  

godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00  

†Eugeniusz Woźniak
- od rodziny Dubiel  
i Płonka  

CHRYSTUS KRÓLEM WSZECHŚWIATA. Ciąg dalszy…  
z nadzieją prosimy „…przyjdź królestwo Twoje”.  
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest 
świętem patronalnym Akcji Katolickiej i Katolic-
kiego Stowarzyszenia Młodzieży. Akcję Katolic-
ką powołał papież Pius XI w roku 1922. W Pol-
sce Akcja Katolicka rozpoczęła działalność  
w 1930. Po wybuchu II wojny światowej i w cza-
sie komunistycznych rządów jej działalność  
w Polsce została zakazana. Ponownie rozpoczęła 
działalność w 1995r. Natomiast w  naszej parafii 
istnieje od roku 2013r. Nasze comiesięczne spo-
tkania rozpoczynają się Mszą św. Następnie spo-
tykamy się  w salce domu parafialnego aby 

uczestniczyć w części formacyjnej przygotowanej 
przez naszego ks. Proboszcza. Przedstawiane są 
również wydarzenia z życia Kościoła a także bie-
żące tematy na które warto zwrócić uwagę /
artykuły z prasy katolickiej, nowości książkowe  
i ciekawe filmy/. Można  wziąć udział w dysku-
sji. Na spotkania zapraszamy  wszystkich chęt-
nych, którzy chcą wzrastać w sferze formacji du-
chowej i czynnie uczestniczyć w życiu parafii 
przełamując onieśmielenie i bierność. W działal-
ności AK można uczestniczyć jako członek zwy-
czajny, członek wspierający lub sympatyk. 

K. i A. Tobiaszowie  

MSZE ŚWIĘTE 

POGRZEBOWE 
za śp. Tadeusza Ziębę  
 

Poza parafią odprawi ks. Mar-
cin Dunaj-  
Lublin:  
- od Małgorzaty i Jerzego 
Krzysztofińskich – 01.12. 2021 
godz. 1800 
- od Alicji i Janusza Lubas – 02.12 godz. 1800 
- od Andrzeja Paśko – 03.12 godz. 1800 

- od Małgorzaty i Andrzeja Miąsik – 04.12 godz. 
1800   
- od rodziny Warzochów ze Smolenia – 05.12 
godz. 700   
- od od Anety i Piotra z rodziną – 06.12 godz. 1800    
- od trenera i zawodników Klubu Piłkarskiego 
Grunwald Budziwój – 07.12 godz. 1800; 08.12 
godz. 1800; 09.12 godz. 1800;   
- od Elżbiety i Tadeusza Prędkich – 10.12 godz. 
1800   
- od rodziny Rzepków z Drabinianki  – 11.12 godz. 
1800   
- od rodziny Pruchnik z Przewrotnego – 12.12 
godz. 700   
- od Elżbiety i Bogdana Bury z rodziną – 13.12 
godz. 1800   
- od Edyty i Dariusza Paśko z rodziną – 14.12 
godz. 1800   
- od rodziny Woźniaków i Kołodziejów z Racła-
wówki – 15.12 godz. 1800    
- od Bronisławy i Stanisława Szwed – 16.12 godz. 
1800   
- od Anny i Grzegorza Papciak – 17.12 godz. 1800 

- od Marii i Kazimierza Warzocha – 18.12 godz. 
1800     
- od rodziny Pezdanów – 19.12 godz. 700 

- od Renaty i Jacka Pasierb – 20.12 godz 1800 
- od rodziny Mazurów – 21.12 godz. 1800 
- od koleżanek Ani z pracy – 22.12 godz. 1800; 
23.12 godz. 1800 
- od Józefy i Kazimierza Piwońskich – 24.12 godz. 
2200 

- od Barbary i Władysława Drożdż – 25.12 godz. 
900  
 

W parafii:    
- od żony – 29.05. 2022 godz. 1030  

- od córki Anny z mężem – 31.05 godz. 1800  
- od Doroty i Janusza – 02.06 godz. 1800  

- od rodziny z Gdańska – 04.06 godz. 700  
- od chrześnicy Karoliny – 05.06 godz. 1800  
- od Wiesławy Paśko – 06.06 godz. 1800 
- od Elżbiety i Bogdana Kyc z rodziną – 07.06 
godz. 1800  
- od Haliny i Ryszarda Woźniak – 09.06 godz. 1800  
- od siostry Marii z mężem – 10.06 godz. 1800  
- od mamy – 11.07 godz. 1800  
- od brata Zbyszka z rodziną – 12.07 godz. 1800  
- od chrześnicy Sylwii z rodziną – 14.07 godz. 1800

- od Róży Matki Bożej Nieustającej Pomocy – 
17.07 godz. 700 
  

Msze św. gregoriańskie w parafii:  
- od rodziny Chudzików – 11.06 godz. 1800 
- od rodziny Kornickich i Grzywa – 12.06 godz. 
1030 
- od Zofii i Marii z Turzy – 13.06 godz. 1800  

- od rodziny Rewerow – 14.06 godz. 1800  
- od rodziny Filipów i Ziembów – 15.06 godz. 1800  
- od chrzestnego Marcina – 16.06 godz. 900 
- od rodziny Radaczyńskich – 17.06 godz. 1800  
- od Damiana i Eweliny Pruchnik – 18.06 godz. 7

00
  

- od Jana Grzebyk z rodziną – 19.06 godz. 900  
- od Barbary i Marcina Łoś – 20.06 godz. 1800 
 

Kontynuacja Mszy św. gregoriańskich poza pa-
rafią odprawi ks. Marcin Dunaj- Lublin:   
- od Zofii i Anny Kalita – 21.06 godz. 1800 
- od Jerzego Kality z rodziną – 22.06 godz. 1800 
- od rodz. Filipów i Ziębów – 23.06 godz. 1800 
- od Barbary z rodz. z Gdańska – 24.06 godz. 1800 
- od rodz. Jochymów z Przewrotnego – 25.06 
godz. 1800 
- od rodziny Gagatów z Przewrotnego – 26.06 
godz. 1600 
- od Izabeli Suszek z rodziną – 27.06 godz. 1800 
- od rodziny Weronów – 28.06 godz. 1800  
- od rodziny Sikorów – 29.06 godz. 1800 
- od rodziny Kotulów z Porąbek – 30.06 godz. 18

00
  

- od  Anny i Wioletty z rodzinami – 01.07 godz. 
1800  
- od  rodziny Weron i Dubiel  – 02.07 godz. 1800 

- od  sąsiadów Przebieradło – 03.07 godz. 1600  
- od  Bożeny Jaworek z rodziną – 04.07 godz. 1800  
- od Mariana Miąsik – 05.07 godz. 1800 
- od  rodziny Kobylarzy z Przewrotnego – 06.07 
godz. 1800  
- od rodziny Miazgów z Pogwizdowa – 07.07 
godz. 1800 
- od  rodziny Pomykałów z Przewrotnego – 08.07 
godz. 1800 
- od swatów – 09.07 godz. 1800; 10.07 godz. 1600   


