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Czuwajcie  i  módlcie  się  w  każdym  czasie,  abyście  mogli  stanąć  przed
Synem Człowieczym. (Mk 11,10)  J 18,33b-37  Piłat powiedział do Jezusa:
„Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz
od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem
Żydem?  Naród  Twój  i  arcykapłani  wydali  mi  Ciebie.  Coś  uczynił?”.
Odpowiedział  Jezus:  „Królestwo  moje  nie  jest  z  tego  świata.  Gdyby
królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został
wydany Żydom.  Teraz  zaś  królestwo moje  nie  jest  stąd”.  Piłat  zatem
powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak,
jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby
dać  świadectwo  prawdzie.  Każdy,  kto  jest  z  prawdy,  słucha  mojego
głosu”. Głosimy  królestwo  prawdy  i  życia,  sprawiedliwości,  miłości  i  pokoju;
królestwo, w którym spełnią się na zawsze wszystkie dobre pragnienia naszych
serc. Królestwo to, dla wielu stanowiące jedynie piękny, choć nierealny ideał, dla
chrześcijanina jest konkretną rzeczywistością, której nadejścia oczekuje. Drogą
do tego królestwa jest Jezus Chrystus. Ten, który własną krwią wybawił nas od
grzechów,  zaprasza  nas  do  pójścia  za  sobą  drogą  wiary,  abyśmy  żyjąc,  jak
przystoi  świętym,  mogli  w pokoju oczekiwać spełnienia naszych tęsknot.  [Mira
Majdan, "Oremus" listopad 2006, s. 116];

Ojciec Franciszek      – Tylko Bóg może odnowić nasze serce - „Daremne jest
myślenie,  że potrafimy się poprawić bez daru Ducha Świętego. Daremne
jest myślenie o oczyszczeniu naszego serca  w tytanicznym wysiłku samej
tylko naszej woli. Musimy w prawdzie i w wolności otworzyć się na relację z
Bogiem: jedynie w ten sposób nasze wysiłki mogą przynieść owoce”  

Zadaniem  Prawa  biblijnego  nie  jest  łudzenie  człowieka,  jakoby  literalne
posłuszeństwo  mogło  doprowadzić  go  do  sztucznego,  a  ponadto
nieosiągalnego zbawienia. Zadaniem Prawa jest doprowadzenie człowieka
do jego prawdy, to znaczy do jego ubóstwa, które staje się autentyczną i
osobistą otwartością na miłosierdzie Boga, który nas przemienia  i odnawia.
Tylko  Bóg  może  odnowić  nasze  serce,  pod  warunkiem,  że  otworzymy  Jemu
serce.

Ostatnie  słowa  Dekalogu  pouczają  wszystkich,  abyśmy  uznali  siebie  za
żebraków; pomagają byśmy stanęli w obliczu nieuporządkowania naszego serca i
przestali  żyć samolubnie a stawali  się ubogimi w duchu,  autentycznymi przed
obliczem  Ojca,  dając  się  odkupić  Synowi  i  pouczyć  przez  Ducha  Świętego.
[21.11.2018 z: audiencji ogólnej];   



    św.  Jan  Paweł  II    - Mówiąc  «tak»  Chrystusowi,  mówicie  «tak»  swoim
najszlachetniejszym ideałom.  Modlę  się,  aby  On królował  w  waszych sercach oraz  w
ludzkości  nowego  wieku  i  tysiąclecia.  Nie  lękajcie  się  Jemu  zawierzyć.  On  was
poprowadzi,  da wam siłę, byście szli  za Nim każdego dnia i  w każdej sytuacji……(Tor

Vergata 19 sierpnia

Bł. Stefan Kardynał Wyszyński     –… W poznaniu woli Bożej znajdujemy pełny               
i całkowity spokój. Wola Boża jest zawsze powiązana z miłością, dobrocią                      

i miłosierdziem,  z mądrością i wszechwiedzą Boga, który patrzy na początek                     
i kres naszego życia. On jeden jest nieomylny w układaniu planów. (z rozważań o modlitwie 
"Ojcze Nasz")

Modlitwa za Synod: Adsumus Sancte Spiritus

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,

zgromadzeni w Imię Twoje,

z Tobą jedynie, który nas prowadzisz.

Zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Pomóż nam odnaleźć w Tobie naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy

i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,

który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna,

na wieki wieków. Amen

OGŁOSZENIA

UROCZYSTOŚĆ  JEZUSA  CHRYSTUSA  KRÓLA  WSZECHŚWIATA

21 listopada  2021r.

1. Dzisiejszą  Uroczystością  Chrystusa  Króla kończymy  w  Kościele  rok  liturgiczny,  pod

hasłem:  „Eucharystia  źródłem  życia”.  Niech  owocem  tego  kończącego  się  roku

kościelnego, którego hasło brzmiało: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” będzie nasze

mocne  postanowienie  do  dawania  świadectwa  w  swoim  codziennym  życiu,  ciągłego

nawracania się, częstszy i pełniejszy udział w Eucharystii i wiara w Jezusa – Syna Bożego,

obecnego  w  Najświętszym  Sakramencie,  którego  wraz  z  całym  naszym  Narodem

uznaliśmy i przyjęliśmy za naszego Króla i Pana. 

2. Zgodnie z zapowiedzią po każdej Mszy św. członkowie Zespołu Caritas prowadzą przed

kościołem zbiórkę  ofiar,  przełożoną z  poprzedniej  niedzieli,  na  cele  dobroczynności

naszej  Parafii.  Ze  względów  sanitarno-epidemicznych  nie  możemy  prowadzić  zbiórki

darów  rzeczowych  na  świąteczne  paczki  i  dlatego  zbiórka  comiesięcznych  ofiar  od

września, przeznaczona jest na ten właśnie cel. Dzięki Waszemu gorącemu i otwartemu

sercu  możemy  zakupić  podstawowe  produkty  żywnościowe  przeznaczone  dla

potrzebujących  z  naszej  parafii.  Zespół  Caritas  dysponuje  tylko  tym,  co  uzbiera  pod

kościołem. „Bóg zapłać” za każde wsparcie!

3. W dniu dzisiejszym, poprzedni nasz Proboszcz, Ks. Prałat Janusz Godzisz obchodzi dzień

swoich  imienin.  Czcigodnemu  Solenizantowi  składamy  z  serca  płynące  życzenia

obfitości  Bożych  Łask,  opieki  Św.  Patrona  i  Matki  Najświętszej,  naszej  Elekcyjnej

Królowej.  Życząc  również  wiele  zdrowia  i  sił  na  dalsze  lata  w  naszej  rodzinie

parafialnej, polecamy Ks. Prałata Waszej życzliwej modlitewnej pamięci. Szczęść Boże!

4. Ruch Solidarności z Ubogimi „Maitri” działający przy naszej parafii zaprasza we wtorek

na Mszę św. o g. 18.00 i spotkanie po niej do Sali parafialnej z Modestem pochodzącym z

Rwandy, który jako fizykoterapeuta zajmuje się pomocą dzieciom oraz Duchową Adopcją

współpracując z siostrami od Aniołów. Prelekcja z pokazem slajdów.

5. Zapraszamy  na  kolejne  spotkanie  parafialnej  grupy  młodych  w  ramach  Kat.  Stow.

Młodzieży w poniedziałek o g. 19.00 do Sali parafialnej wejście „D”.

6. Istnieje  możliwość  dołączenia  do grupy  kandydatów  do  Bierzmowania  (młodzież   ze

szkoły średniej). Zapisy w kancelarii oraz po Mszy św. w zakrystii.

7. Za tydzień rozpoczynamy Adwent – okres radosnego oczekiwania na  Boże Narodzenie.

Rozpoczynamy od dzisiejszej niedzieli rozprowadzanie świec na stół wigilijny i naszych

parafialnych kalendarzy, w których znajdziemy wszystkie ważne daty dla życia naszej

wspólnoty.  Ofiary złożone przy tej okazji  przeznaczamy na Fundusz  Liturgiczny naszej

parafii, z którego zakupujemy komże, ornaty, stroje ministranckie i inne przedmioty. 

8. Od jutra  rozpoczyna się  ogólnopolska  Nowenna do Św.  Andrzeja Boboli  w intencji

Ojczyzny. Nowenna trwa od 22 do 30 listopada. Każdego dnia należy odmówić Litanię do

Św. Andrzeja Boboli i modlitwę „Pod Twoją obronę…” Nasz Dziennik będzie drukował

modlitwy na każdy dzień. Zachęcamy do włączenia się w to modlitewne dzieło! 


