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ZE SŁOWA BOŻEGO NA NIEDZIELĘ  

CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 
Ez 34,11-12.15-17; Ps 23,1-3.5-6; 1 Kor 15,20-26.28; Mk 11,10; Mt 25,31-46 

      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 [ludzi] 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, weźcie w po-
siadanie królestwo, przygotowane wam od założe-
nia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; by-
łem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przyby-
szem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzia-
liście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wów-
czas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieli-
śmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnio-
nym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przy-
byszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiś 

My Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w wię-
zieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: 
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczynili-
ście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po le-
wej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień 
wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo by-
łem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, 
a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przy-
jęliście 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 usłuży-
liśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powia-
dam 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 

KOMENTARZ 

      Słowa z dzisiejszej ewangelii odnoszą się do 
końca świata, kiedy Pan Bóg jako Król będzie 
dokonywał zbiorów owoców z naszego postę-
powania. Stawia więc przed nami najmniej-
szych tego świata, którzy potrzebują naszej po-
mocy, a którymi świat gardzi i mówi, że w 
swoim Królestwie będzie nas rozliczał z relacji 
do takich ludzi. „Wszystko, czego nie uczynili-
ście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie 
nie uczyniliście”  Pan Bóg w tej Ewangelii nie 
wytyka nam błędów, oraz nie pyta: dlaczego 
to, lub owo tak, a nie inaczej zrobiliśmy, tylko 
dlaczego tego  nie zrobiliśmy? Panu Bogu cho-
dzi o zaniechanie pewnych czynności, których 
nie uczyniliśmy  choć mogliśmy to zrobić. My 

często szukamy Boga tam, gdzie chcielibyśmy, 
żeby On był,  a On mówi: Ja Jestem w tych naj-
mniejszych. Bóg nie tylko wstawia się za naj-
biedniejszymi i najuboższymi, ale również z 
nimi jest.  On nie przyszedł po to, aby Mu słu-
żono, ani po to, by odebrać nam chwałę, ale po 
to, by pochylić się nad grzesznikiem, pyszał-
kiem i egoistą. Ten Król nie przyszedł na świat, 
aby nam coś odebrać, czy w jakikolwiek spo-
sób ograniczyć, Ten Król chce nam służyć.  To 
jest Książe, który idzie za najmniejszymi, naj-
bardziej wzgardzonymi, odrzuconymi na 
boczny margines życia i tak naprawdę za każ-
dym z nas, bo chwałą Jego przede wszystkim 
człowiek.                                            Ks. Wojciech 
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KONKURS DLA DZIECI 

Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w Niedzielę przed Mszą Świętą o 
godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE: Pod jakim hasłem przeżywaliśmy w Kościele miniony rok liturgiczny? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

„Miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu” 

      W pierwszych wiekach, kiedy Eucharystia nie 
była sprawowana codziennie, chrześcijanie chleb 
Eucharystyczny zabierali do swoich domów. Zwy-
czaj ten był związany przede wszystkim z pragnie-
niem przyjęcia Komunii Świętej przez wiernych, dla 
których udział w liturgii był utrudniony lub niemoż-
liwy. Na początku Święte Postaci przechowywano 
w niewielkich szkatułkach, zwanych arca, capsella, 
pyxis i zawijano w płótno, zwane linteolum lub  domi-
nicale. Być może w tych czasach w niektórych miesz-
kaniach umieszczano Sanctissimum w prostej niszy 
lub konsoli. Ze względu na możliwość znieważenia 
lub kradzieży Najświętszego Sakramentu, od Sy-
nodu w Kartaginie (418 r.) zabroniono przechowy-
wania Najświętszej Eucharystii po domach prywat-
nych. W pierwszych wiekach istniał także zwyczaj 
przechowywania Eucharystii w pomieszczeniach 
przyległych do kościoła tzw. secretarium lub sacra-
rium. Miejscem przechowywania NS szybko stała się 
jednak sama świątynia, a konkretnie pobliże ołtarza 
głównego. Zanim tabernakulum ustawiono na men-
sie ołtarza, w IX wieku pojawił się zwyczaj budowa-
nia tabernakulów wiszących umieszczonych nad 
mensą, przed ołtarzem lub za ołtarzem. Tabernakula 
te powodowały duże trudności dlatego od IV So-
boru Laterańskiego (1215 r.) zaczęto umieszczać NS 
w ścianie świątyni. Tabernakula zaczęły wtedy 
przyjmować różne kształty (np. samodzielnie  stoją- 

ce  wieżyczki i o kształcie domu). W XVI wieku 
ukształtował się zwyczaj przechowywania Euchary-
stii w tabernakulum ołtarzowym (przymocowanym 
do mensy ołtarza). Na takie usytuowanie wpłynęło 
przede wszystkim pragnienie wiernych wizualnego 
kontaktu z Eucharystycznym Chrystusem. Pierwsze 
tabernakula ołtarzowe pojawiły się we Francji w XVI 
w. jako kompromis między tabernakulami wiszą-
cymi a ściennymi. Taka praktyka rozpowszechniła 
się szczególnie po Soborze Trydenckim, który naka-
zał umieszczenie tabernakulum pośrodku ołtarza.                 
Posoborowa odnowa liturgii wprowadziła istotną 
zmianę dla wnętrza świątyni: oddzielono taberna-
kulum od ołtarza, na którym sprawuje się Euchary-
stię. Warto zwrócić uwagę na miejsce jego usytuow-
ania w świątyni.  
      Dokumenty Kościoła wyróżniają trzy możliwo-
ści: 1) kaplica odpowiednia do adoracji, 2) umiesz-
czone na ołtarzu ale nie na tym, na którym sprawuje 
się Eucharystię, 3) inna część kościoła, dobrze wi-
doczna, przyozdobiona i skłaniająca do modlitwy. 
Dokumenty wskazują aby w Kościele było tylko 
jedno tabernakulum. Tabernakulum to mieszkanie 
Boga wśród ludzi, to arka przymierza i tron łaski. 
Tabernakulum jest przede wszystkim niebem na 
ziemi. Przebywa w nim Ten, który stanowi istotę 
nieba - Chrystus - Bóg, który pozostał ze swoim lu-
dem na wieki.                                              Ks. Adam 

          MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1.     Różaniec za zmarłych z wypo-

minkami codziennie do końca li-

stopada o godz. 17.30. Wypominki 

można składać w zakrystii i w biu-

rze parafialnym. 

2.     W tym tygodniu przypadają dni 

eucharystyczne grudnia: 

➢ I piątek miesiąca – spowiedź 

od godz. 7:00 i od godz. 16:00, 

Msza Święta dla dzieci o 

godz. 17:00, nabożeństwo 

pierwszopiątkowe o godz. 

20.30; 

➢ I sobota miesiąca – różaniec 

wynagradzający NSM o 

godz. 7:30, Msza Święta wy-

nagradzająca o godz. 8:00, a 

po niej pierwszosobotnie 

rozważanie. Tego dnia ka-

płani odwiedzą chorych z po-

sługą sakramentalną.  

3.      W najbliższy  czwartek bę-

dziemy obchodzili święto św. An-

drzeja Apostoła. 

4.      Rodziców dzieci pierwszoko-

munijnych zapraszamy na spotka-

nie w czwartek (30 XI) na godz. 

19.30 do kaplicy MBF.  

5.      Zapraszamy na I Nieszpory ad-

wentowe rozpoczynające Adwent 

i nowy rok liturgiczny przy opra-

wie muzycznej naszego chóru pa-

rafialnego „Stella Fatima” w so-

botę (2 XI) o godz. 17.00. 

6.     Zachęcamy do zakupu ręcznie 

robionych kart bożonarodzenio-

wych. Uzyskane fundusze ze 

sprzedaży zasilą Caritas w wigilij-

nym dziele pomocy naszym para-

fianom.  

7.      Od jutra osoby upoważnione 

przez Księdza Proboszcza, legity-

mujące się stosownym dokumen-

tem, będą roznosić opłatki wigi-

lijne. Jednocześnie przestrzegamy 

przed oszustami, którzy powołując 

się na parafię, chcą wyłudzić pie-

niądze. 

8.      W naszym kościele zamonto-

wano nowe nagłośnienie, zapro-

jektowane przez firmę Rduch. 

Prosimy parafian o zgłaszanie 

uwag dotyczących jakości 

dźwięku, aby można było dokonać 

jeszcze niezbędnych zmian. 

9.      Po Mszy świętej do nabycia jest 

prasa katolicka: „Gość Nie-

dzielny”, „Niedziela” oraz biule-

tyn parafialny „Ave Maria”. 

10. Naszych drogich zmarłych, Ks. 

Jerzego, budowniczych i dobro-

dziejów naszego kościoła oraz 

zmarłych z naszych rodzin po-

lećmy teraz Bożemu miłosierdziu: 

wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie. 
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INTENCJE MSZALNE 
 PONIEDZIAŁEK, 27 LISTOPADA 2017 R.  

7.00 
1) † Feliks w 36. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny z obojga storn 
2) † Marian Kwas w miesiąc po śmierci 

8.00 
1) † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska) 
2) † Urszula Białk-Kopczyńska w miesiąc po śmierci 

18.00 
Dziękczynna w 97 rocznicę urodzin Marty Rafkowskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo i 
opiekę MBF 

19.00 † Mieczysław Kozyra w 5. rocznicę śmierci 

 WTOREK, 28 LISTOPADA 2017 R.  

7.00 † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska) 
8.00 † Bogusława (k) Godlecka 

18.00 
1) † Wiktoria, Władysław, Marianna, Bolesław oraz dziadkowie z obojga stron 
2) † Zdzisław Kwaśniewski 

19.00 † Sylwester Losko w 2. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

 ŚRODA, 29 LISTOPADA 2017 R.  

7.00 † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska) 

8.00 
W dniu urodzin Kingi i Manuela (m) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary 
Ducha Świętego i dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa  

18.00 † Zmarli z rodziny Bojarczuk, Taraszczuk, Budnik oraz Szewczuk 

19.00 
1) † Rodzice: Stefania i Teodor 
2) † Rodzice: Helena i Tadeusz oraz bracia: Tadeusz i Krzysztof 

 CZWARTEK, 30 LISTOPADA 2017 R. – ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA 

7.00 
1) † Bronisław Kalinowski 
2) Dziękczynno-błagalna za ks. Andrzeja w dniu imienin 

8.00 Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Andrzeja  

18.00 
1) † Msza Święta zbiorowa za zmarłych 
2) † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska) 

19.00 † Alina i Stanisław 

 PIĄTEK, 1 GRUDNIA 2017 R.  – I PIĄTEK MIESIĄCA 

7.00 † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska) 

8.00 
Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi, które Je spotykają w 
Najświętszym Sakramencie 

17.00  

18.00 † Tomasz Wróbel 

19.00 † Irena w 10. rocznicę śmierci oraz Stefan 

 SOBOTA, 2 GRUDNIA 2017 R. – I SOBOTA MIESIĄCA   

7.00 † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska) 

8.00 Msza święta wynagradzająca 

18.00 † Bolesław i Marianna  

19.00 † Hanna Naczke w 5. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

 I NIEDZIELA ADWENTU, 3 GRUDNIA 2017 R.  

6.30 † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska) 

8.00 Żywy Różaniec 

9.30 † Stefan w 5. rocznicę śmierci oraz Alina Kijewscy 

11.00 
1) W intencji Barbary i jej rodziny z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF i zdrowie dla Julii w dniu 18. urodzin  

12.30 
1) Za parafię  
2) † Antoni, Łucja, Stefan i Feliks 

14.00 † Józefa (k) i Bolesław Pawelec 

18.00 † Stanisław Kwiatkowski 

19.30 Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF i zdrowie dla Mai z okazji 11. urodzin 
 


