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ZE SŁOWA BOŻEGO NIEDZIELĘ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

(Dn 7,13-14); (Ps 93,1.2.5); (Ap 1,5-8); (Mk 11,10); (J 18,33b-37); 

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty je-
steś Królem żydowskim?”. Jezus odpo-
wiedział: „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 świa- 

ta, słudzy moi biliby się, abym nie został 
wydany Żydom. Teraz zaś królestwo 
moje nie jest stąd”. Piłat zatem powie-
dział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. 
Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. 
Ja się na to narodziłem i na to przysze-
dłem na świat, aby dać świadectwo praw-
dzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mo-
jego głosu”.                         J 18,33b-37 

KOMENTARZ 
      Dzisiejsza Uroczystość Chrystusa 
Króla ustanowiona przez Kościół w 1925 
r. ma nam przypomnieć, że Pan i Władca 
może być i jest tylko jeden. W czasie gdy, 
w społeczeństwie świata coraz bardziej 
nasila się wygodny dla umysłu ludzkiego 
nurt relatywizmu, zmaterializowanych 
wartości, moralnego rozluźnienia, czy in-
nych trendów powodujących łatwo 
usprawiedliwiane odejścia ludzi od wiary 
i Boga w centrum dzisiejszej liturgii staje 
Chrystus w Koronie władzy. Można cza-
sem ulec pokusie wpatrywania się w ten 
świat jak na jakieś imperium królewskich 
i zmysłowych dostatków, w którym to 
czego doświadczamy liczy się najbardziej. 
Świat opływa w różne luksusy, ale nie są 
one ani przybliżyć, ani też zastąpić tych, 
które czekają nas w Królestwie Chrystusa. 
Jego Królestwo nie jest z tego świata. Gdy- 

byśmy rozumieli co tak do końca oznacza 
udział w Królestwie Chrystusa, bilyby-
śmy się z każdą pokusą i grzechem, żeby 
tylko nie stały się nam przeszkodą do jego 
osiągnięcia. Chrystus pragnie, by Jego 
Królestwo zapanowało na ziemi już tu i 
teraz, pod warunkiem, że będziemy 
chcieli i potrafili czerpać z Jego łaski a nie 
z bogactw tego świata. Trzeba sobie po-
stawić pytanie, czy naprawdę Jezus Chry-
stus jest dla mnie Królem? A jeśli już sobie 
na nie odpowiemy to być może nie bę-
dziemy już więcej zaglądać do pięknie 
przystrojonych i lśniących pokusą kom-
nat, które błyszczą tylko chwilowym uro-
kiem. Być może nie będziemy sięgać po te 
grzechy, które są naszą zwadą na drodze 
do nieba. Królestwo jest tylko jedno. 
Wszystkie inne podniebne rdzewieją i 
przemijają.                                  Ks. Wojtek  

35/2018 nr 130 

25 listopada 2018 
 

 

 



 2 

JEŚLI BÓG… 
        Jeśli Bóg by miał lodówkę, wisiałby na niej twój rysunek. Jeśli Bóg by miał portfel, nosiłby 
w nim twoje zdjęcie. Każdej wiosny wysyła Ci On kwiaty. Każdego ranka wysyła Ci On wschód 
słońca. Zrozum w końcu przyjacielu, że On za Tobą szaleje! Bóg nam nie obiecał dnia bez cier-
pienia, śmiechu bez łez, słońca bez deszczu, ale obiecał nam siłę dla dnia, pocieszenie dla łez i 
światło dla drogi. I spełnił to co obiecał. Siłę, pocieszenie i światło wysłał nam w Jezusie. Jeśli 
Bóg Cię do tego doprowadził, co przed Tobą czeka, przeprowadzi Cię też i przez to.    Anonim 

BOŻA APTECZKA  
    Podzielę się z wami jednym z moich do-
świadczeń, jakie miałem z demonami. De-
mony, czyli złe duchy lub duchy nieczyste, 
jak je określa Biblia, częstą mówią, a nieraz 
krzyczą przez człowieka – bywa, że przez 
nas, przez naszego znajomego lub kogoś z 
rodziny – a my dajemy się bezwiednie ra-
nić, nie mając świadomości tego, co się 
dzieje. Myślimy, że bliska nam osoba robi 
to z pełną świadomością i wyrachowa-
niem. Wystarczy jednak w takiej chwili po-
modlić się w duszy i okazać miłość drugiej 
osobie, aby zło uciekło. Warto też znać eg-
zorcyzmy, które moglibyśmy wypowie-
dzieć skrycie w sercu w czasie sprzeczki. 
Czasami trzeba odważnie z wiarą powie-
dzieć: - W imię Jezusa Chrystusa, zamilcz i 
nie rań mnie, a nastanie cisza – czego też 
doświadczyłem. Przykładem potwierdza-
jącym może być opętany chłopak, przez 
którego demon mówił do Jezusa w synago-
dze. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od 
nas, Jezusie Nazarejczyku?” Jezus wów-
czas wyrzucił złego ducha z tego człowie- 

ka. Co ważne, nie wyrzucił chłopaka z Ko-
ścioła, ale demona wyrzucił z chłopaka. 
Czy zatem Ty Przyjacielu, masz się odwró-
cić od kogoś, kto cię atakuje? Czy gdyby 
dzisiaj zaczął ktoś wołać na Mszy Św., to 
czy ktoś inny powiedziałby: - Wyjdź z 
niego, demonie, w imię Jezusa Chrystusa? 
Czy raczej byłby taki człowiek wyrzucony, 
bo zakłóca spotkanie, a w demony to mało 
kto wierzy? To tylko pytanie retoryczne i 
nie ma na celu rzucania oskarżenia, a jedy-
nie należy przemyśleć taką sytuację i po-
stawić sobie pytanie: - co ja bym zrobił? No 
właśnie. Powiesz: - Ale ja nie mam wiedzy 
i takiej wiary itd. – To ją zdobądź – powiem 
– nie jest ukryta, utajniona czy coś podob-
nego, a pomoże Ci w wielu sferach życia. 
W zakresie psychiki są u niektórych ludzi 
miejsca, nad którymi już sami nie panują, a 
władzę, kontrolę w jakimś stopniu przej-
muje zło, czyli demony, które manifestują 
swoją obecność. W modlitwie jest nasza 
ochrona. Demony są, istnieją i mówią 
przez ludzi.                           A. Łodziewski 

     MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. W najbliższy wtorek (27 XI) ks. abp Sła-

woj Leszek Głódź, Metropolita Gdański 
dokona wprowadzenia figury św. Mi-
chała Archanioła do naszego kościoła. 
Program uroczystości: 

• godz. 17.30 modlitwa do św. Mi-
chała Archanioła z modlitwą za zmar-
łych; 

• godz. 18.00 uroczysta Msza 
święta z obrzędem wprowadzenia fi-
gury; 

• Po Mszy świętej zawierzenie 
naszej parafii opiece św. Michała Archa-
nioła. 

• Tego dnia nie będzie Mszy 
świętej o godz. 19.00. Intencja tej Mszy 
świętej zostanie odprawiona o godz. 
18.00. 

2. Zapraszamy na katechezę dla dorosłych 
w poniedziałek (26 XI) na godz. 18.30 do 
sali parafialnej. Temat spotkania: 
„Święty Michał Archanioł – patron cza-
sów ostatecznych”. Katechezę poprowa-
dzi ks. Andrzej. 

3. Różaniec za zmarłych z wypominkami 
codziennie do końca listopada o godz. 
17.30. Wypominki można składać w za-
krystii i w biurze parafialnym. 

4. W piątek (30 XI) na godz. 18.00 zapra-
szamy na Mszę świętą zbiorową za zmar-
łych. Intencje można składać w zakrystii 
lub biurze parafialnym. 

5. W tym tygodniu przypada I sobota mie-
siąca. Różaniec wynagradzający NSM o 
godz. 7:30, Msza Święta wynagradzająca 
o godz. 8:00, a po niej pierwszosobotnie 
rozważanie. Tego dnia kapłani odwie-
dzą chorych z posługą sakramentalną. 
Ks. Adam swoich chorych odwiedzi  
wyjątkowo w piątek (30 XI), a ks. An-
drzej w czwartek (6 XII). 

6. Spotkania w tym tygodniu:  Semper fide-
lis w czwartek (29 XI) o godz. 18.30 w sa- 

lce parafialnej 

7. W najbliższy piątek (30 XI) będziemy 

obchodzili święto św. Andrzeja Apo-

stoła. 

8. Klub Seniora zaprasza wszystkich chęt-

nych na „wieczór andrzejkowy” w pią-

tek (30 XI) o godz. 19.00 do sali parafial-

nej. Chętnych prosimy o zapisywanie 

się w zakrystii u ks. Wojciecha. Koszt 15 

zł 

9. W przyszłą niedzielę (2 XII) rozpoczy-

namy adwent oraz nowy rok litur-

giczny.  

• Zapraszamy na uroczyste Nieszpory Ad-

wentowe rozpoczynające nowy rok li-

turgiczny w sobotę (1 XII) o godz. 19.30 

w Archikatedrze Oliwskiej. 

• Rekolekcje parafialne prowadzone przez 

o. Zbigniewa Nowopolskiego OFM Cap 

ze wspólnoty z San Giovanni Rotondo 

od 9 do 12 XII.  

10. Zapraszamy na pielgrzymkę samo-

lotową do Armenii i Gruzji w dniach 

28.04-04.05.2019 r. Więcej informacji w 

zakrystii i u ks. Proboszcza. 

11. Katolicka Odnowa w Duchu Świę-

tym organizuje w dniach 1–2 grudnia 

2018 r. Forum Ewangelizacyjne w Hali 

AWF Gdańsk pt. „CHCĘ (Mt 8,3)”. Wię-

cej informacji na plakatach. 

12. Po Mszy świętej do nabycia: Gość 

Niedzielny, Niedziela, biuletyn para-

fialny Ave Maria, dwumiesięcznik bi-

blijny Galilea. 

13. Naszych drogich zmarłych po-

lećmy Bożemu Miłosierdziu: Ks. Je-

rzego, budowniczych, dobrodziejów na-

szego kościoła, śp. Elżbietę Kondracką 

(l. 77) z ul. Rybackiej, którą pożegnali-

śmy w minionym tygodniu oraz zmar-

łych z naszych rodzin: Dobry Jezu… 
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                     INTENCJE MSZALNE 
 

PONIEDZIAŁEK, 26 LISTOPADA 2018 R. 

7.00 † Natalia, Tomasz, Stanisław Zalewscy 

8.00 
† Piotr, Józefa (k), Regina, Jadwiga, Zofia, Wiktor, Kazimierz, Aleksander, Zygmunt i zmarli z rodziny 
Zalewskich  

18.00 † Anna, Czesława (K), Bronisław, Jan, Maria, Teresa, Józef, Zenon, Bronisława (k), rodzice z obojga stron 

19.00 † Babcia Jadwiga  

WTOREK, 27 LISTOPADA 2018 R.  

7.00 
1) † Feliks w 47. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 
2) Dziękczynna w 48 rocznicę urodzin Marty Ratkowskiej 

8.00 O Boże błogosławieństwo dla Edyty, Sylwii, Artura oraz ich rodzin 

18.00 
1) † Wojciech Łukasiak w 2. rocznicę śmierci, Danuta, Wiesław oraz rodzice z obojga stron 
2) † Adela, Roman, Józef oraz wszyscy zmarli z rodziny 

ŚRODA, 28 LISTOPADA 2018 R.  

7.00 † Mieczysław Kozyra w 6. rocznicę śmierci 

8.00 
Dziękczynna w okazji 31. rocznicy ślubu Renaty i Marka z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i 
zdrowie dla całej rodziny 

18.00 † Zdzisław Kwaśniewski w 18. rocznicę śmierci 

19.00 † Wiktoria, Władysław, Marianna, Bolesław, Alfred, Jerzy 

CZWARTEK, 29 LISTOPADA 2018 R.  

7.00 † Roman Broszkiewicz w miesiąc po śmierci 

8.00 † Irena w 11. rocznicę śmierci oraz Stefan i zmarli z rodziny 

18.00 
1) † Barbara i Franciszek Kozłowscy  
2) † Ludwika (k), Jan oraz zmarli z rodziny  

19.00 
1) † Andrzej Zgorzelski 
2) † Antoni Kisłowski w 45. rocznicę śmierci  

PIĄTEK, 30 LISTOPADA 2018 R. 
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA 

7.00 
1) † Bronisław Kalinowski 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego i zdrowie dla ks. 
Andrzeja z okazji imienin  

8.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Andrzeja 
z okazji imienin 

18.00 
1) † Zbiorowa za zmarłych 
2) † Tadeusz Ciepielewski w miesiąc po śmierci 

19.00 
1) † Alina i Stanisław 
2) † Irena Różycka w miesiąc po śmierci  

SOBOTA, 1 GRUDNIA 2018 R.  
I SOBOTA MIESIĄCA 

7.00 
1) † Cecylia Zagajewska w miesiąc po śmierci 
2) † Wanda Radthe-Nowak w miesiąc po pogrzebie 

8.00 Msza święta wynagradzająca 

18.00 † Tomasz Wróbel w 5. rocznicę śmierci 

19.00 † Stanisław Nieściór oraz zmarli z rodziny  

I NIEDZIELA ADWENTU 
2 GRUDNIA 2018 R. 

6.30 † Hanna  

8.00 Żywy Różaniec 

9.30 † Bogusława (k) Godlewska w 4. rocznicę śmierci 

11.00 
O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę MBF dla Adnrzeja i Agnieszki z okazji 
urodzin  

12.30 
1) Za Parafię 
2) † Antoni, Łucja, Feliks, Stefan 

14.00 † Bolesław 

18.00 † Stanisław Kwiatkowski w 9. rocznicę śmierci, dziadkowie z obojga stron 

19.30 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego i zdrowie dla 
Magdaleny i Tomasza w 15. rocznicę ślubu z dziękczynieniem za córkę Anię i syna Stasia 

 


