
Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za zbiórkę do puszek przed kościołem na rzecz 

poszkodowanych na Filipinach  

2. Dziś zakończenie Roku Wiary  

3. W sobotę  przypada święto św. Andrzeja Apostoła i koniec Okresu 

Zwykłego  

4. W niedzielę przypada I Niedziela Adwentu. Na nieszporach 

błogosławieństwo wieńców, świec i lamp adwentowych  

5. Kandydaci do bierzmowania z kl. III Gimnazjum mają swoje spotkanie we 

wtorek o godz. 18.30  

6. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

7. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

8. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać „Drogi do Nieba”  

9. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

 

Opowiadanie: Sprawdź perspektywę 
 

Pewna kobieta mieszkała w pięknym domu. Miała prawie wszystko, czego można by 

sobie życzyć; jednak jedna rzecz wciąż ją denerwowała: 

- Wyjrzyj tylko przez okno! – mówiła do męża - Czy widzisz pranie naszej sąsiadki? 

Czyż nie jest ono bardziej szare niż białe? Jak białe jest w porównaniu do niego 

nasze pranie! 

Mówiła to bardzo często, tak często, że jej mąż zdążył się do tego przyzwyczaić. Z 

zacięciem dyskutowano więc, dlaczego pranie jest szare, a nie białe. Trwało to 

latami. 

Pewnego dnia, kiedy dom miał zostać całkowicie odnowiony, kobieta ta wyjechała 

ze swoim mężem na urlop, aby uniknąć ewentualnego chaosu. 

Kiedy małżonkowie wrócili, żona wyjrzała przez okno i... cóż za niespodzianka: 

pranie sąsiadki było białe, śnieżnobiałe! Nie było na nim widać ani cienia szarości. 

Opowiedziała o tym swojemu mężowi, który słysząc to uśmiechnął się i powiedział: 

- Pranie sąsiadki nie zmieniło się; zmieniła się jedynie jakość okien, przez które 

patrzyłaś na życie.  

W jaki sposób winna być wykonywana władza w różnych dziedzinach życia 

społecznego? Ci, którzy sprawują jakąś władzę, powinni sprawować ją jako służbę, 

szanując podstawowe prawa człowieka, słuszną hierarchię wartości, prawa obywateli, 

sprawiedliwość rozdzielczą i zasadę pomocniczości. Każdy w sprawowaniu władzy 

winien kierować się dobrem społeczności, a nie dobrem własnym, oraz winien 

inspirować swe decyzje prawdą o Bogu, o człowieku i o świecie. 
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Uroczystość Jezusa Chrystusa – Króla 

Wszechświata  
 

Ewangelia wg św. Łukasza 23,35-43.  

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady 

drwiąco mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest 

Mesjaszem, Wybrańcem Bożym». 

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 Mu: «Czy 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 ze Mną będziesz w 

raju». 

Druga Księga Samuela 5,1-3. 
Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: 

«Oto myśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, tyś 

odbywał wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: "Ty będziesz 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. 


