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Uroczystość Jezusa Chrystusa, 

Króla Wszechświata 

Ewangelia wg. św. Łukasza 

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».    

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 21. 11. 2016 – Ofiarowanie NMP 

7. 00 Za ++ Franciszkę i Franciszka, ++ dzieci, ++ z rodziny i pokr. oraz d.op. 

18. 00 Do św. Anioła Stróża jako podziękowanie w pewnej int. 

 Wtorek 22. 11. 2016 – św. Cecylii, dz. i m. 
7. 00 Za + syna Artura Huncza w 11 r. śm., za + Martę Barteczko, jej  + męża, za + 

Józefa, za ++ z pokr. i d.op. 

18. 00 Przez wstawiennictwo św. Cecyli za żyjących i zmarłych Chórzystów oraz za 

+ Ks. Wojciecha Skrobocza 

 Środa 23. 11. 2016 – św. Klemensa I, pap. i m. 
18. 00 Za + Gertrudę Szcześniok, ++ rodziców i krewnych 

 Czwartek 24. 11. 2016  - św. Andrzeja Dung-lac i jego towarzyszy 

męczenników 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + męża Józefa Witola, jego rodziców, za ++ rodz. Jana i Apolonię Zdzuj, 

za ++ z pokr. i d.op. 

18. 00 Za + Jerzego Krupop w 30 dz. po śm. 

 Piątek 25. 11. 2016  - św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dz. i m. 
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA W int. mieszkańców z ulicy św. 

Katarzyny 

18. 30 Katecheza dla dzieci I- Komunijnych 

 Sobota 26. 11. 2016   
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za ++ Marię i Stanisława Rajzebichel, za ++ rodziców i za ++ z pokr.  

- Za ++ Anastazję i Pawła Janikuła, Katarzynę i Franciszka Smolarz oraz za 

++ z rodz. i pokr.  

- Do Miłosierdzia Bożego za + Jerzego Kala, żonę Małgorzatę, ich rodziców, 

rodzeństwo, brata Bernarda, za ++ z pokr. i d.op.  

- Za + Benedykta Uchmanowicz w 7 r. śm., za jego ++ rodziców Michalinę i 

Piotra Uchmanowicz, za ++ Teresę i Jana Filipowskich, za ++ z tych rodzin 

oraz d.op.  

- Za + męża Jana Szymczak w 2 r. śm., za ++ rodziców Joannę i Antoniego 

oraz brata Jerzego  

- Za + Ireneusza Kokurowskiego w 3 r. śm.  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże 

błog. w int. Karoliny z ok. 4 r. ur., za rodziców, dziadków i chrzestnych 

 Niedziela 27. 11. 2016 – I Niedziela Adwentu 
8. 00 Za ++ rodz. Ritę i Tomasza Wolny, za ich rodziców, rodzeństwo i krewnych 

10. 30 Za ++ rodz. Marię i Huberta Meryk w rocznicę ich śmierci, pokr. i dusze 

czyśćcowe 

15. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 



Krystyny i Alfreda Warwas z ok. 45 r. ślubu i w int. Alfreda z ok. urodzin a 

także za synów z rodzinami 

16. 00 Nieszpory adwentowe 

16. 30 Za + Wiktorię Kurpierz-Szurdak w 5 r. śm., za + Krzysztofa Kowalik w 1 r. 

śm., za + Józefę Szurdak w 15 r. śm., za ++ z rodz. Kurpierz - Kowalik - 

Szurdak 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna na malowanie naszego kościoła  

2. Bóg zapłać za dzisiejszą zbiórkę do puszek przed kościołem na Pomoc 

Kościołowi w Potrzebie  

3. Dzisiejsza Uroczystość Jezusa Króla Wszechświata to ostatnia niedziela Roku 

Liturgicznego. Za tydzień I Niedzielą Adwentu rozpoczynamy kolejny Rok 

Kościelny  

4. W poniedziałek wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Jest to 

również dzień św. Tarcycjusza, patrona liturgicznej służby ołtarza   

5. We wtorek wspomnienie św. Cecyli patronki muzyki kościelnej. Zapraszam na 

Mszę św. Chórzystów i ich rodziny  

6. W przyszłą niedzielę przypada I Niedziela Adwentu. Podczas nieszporów będzie 

błogosławieństwo wieńców i świec adwentowych  

7. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00 

8. Zbiórka Marianek w sobotę o godz. 11.00 w salce parafialnej  

9. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00 

Patron tygodnia – św. Cecylia 

Św. Cecylia, dziewica i męczennica (II-III w.). Cecylia jest jedną z najsłynniejszych 

męczennic Kościoła Rzymskiego. Według pochodzącego z V w. opisu jej męczeńskiej 

śmierci Cecylia była dobrze urodzoną Rzymianką. Przyszła na świat na początku III 

w. Była ponoć olśniewająco piękna. Według starej tradycji z miłości do Chrystusa 

złożyła ślub czystości, chociaż rodzice obiecali już jej rękę również dobrze 

urodzonemu poganinowi Walerianowi. 

W przeddzień ślubu Cecylia opowiedziała mu o swym postanowieniu i o wierze 

chrześcijańskiej. Gdy Walerian chciał ujrzeć anioła, który miał stać na straży czystości 

Cecylii, ta odpowiedziała: "Ty nie znasz prawego Boga; dopóki nie przyjmiesz chrztu, 

nie będziesz go mógł ujrzeć". W ten sposób pozyskała Waleriana dla Chrystusa. 

Zaprowadziła go w tajemnicy do papieża św. Urbana I. Ten pouczył Waleriana 

o prawdach wiary i udzielił mu chrztu. Gdy wrócił do domu Cecylii, ujrzał ją 

zatopioną w modlitwie, a przy niej stojącego w jasności anioła, który w postaci 

młodzieńca trzymał w ręku dwa wieńce - z róż i lilii - które włożył na głowę 

Waleriana i Cecylii. Powiedział przy tym: "Te wieńce przez zachowanie czystości 



zachowajcie nietknięte, bom je wam od Boga przyniósł". Walerian przyprowadził do 

papieża także swego brata, Tyburcjusza. On również przyjął chrzest. Gdy wszedł do 

mieszkania Waleriana, uderzyła go przedziwna woń róż i lilii. Walerian wyjawił mu 

znaczenie tego zapachu. Wkrótce potem wybuchło prześladowanie. Skazano na śmierć 

Waleriana i Tyburcjusza. 

Kiedy namiestnik-sędzia, Almachiusz, dowiedział się, że Cecylia jest chrześcijanką 

i że zarówno własny majątek, jak i majątek Waleriana rozdała ubogim, kazał ją 

aresztować. Żołnierze, oczarowani jej pięknością, błagali ją, by nie narażała swego 

młodego życia. Cecylia odpowiedziała jednak: "Nie lękajcie się spełnić nakazu, 

bowiem moją młodość doczesną zamienicie na wieczną młodość u mego oblubieńca, 

Chrystusa". Pod wpływem jej odpowiedzi miało nawrócić się 400 żołnierzy, których 

przyprowadziła do św. Urbana, by udzielił im chrztu. 

Sędzia, urzeczony jej urodą, błagał ją również, by miała wzgląd na swoją młodość. 

Gdy Cecylia nie ustępowała, próbował zmusić ją do wyparcia się wiary stosując męki. 

Kazał zawiesić ją nad ogniem w łaźni i dusić ją parą. Cecylia zaś cudem Bożym 

zamiast duszącego dymu czuła orzeźwiający ją powiew wiatru. Rozgniewany 

namiestnik kazał ją wtedy ściąć mieczem. Kat wszakże na widok tak pięknej i młodej 

osoby nie miał odwagi jej zabić. Trzy razy ją uderzył, ale nie zdołał pozbawić jej 

życia. Płynącą z jej szyi krew zebrali ze czcią chrześcijanie jako najcenniejszą 

relikwię. Po trzech dniach Cecylia oddała Bogu ducha. Ciało św. Cecylii, 

w nienaruszonym stanie, w pozycji leżącej, lekko pochylone ku ziemi odkryto dopiero 

w 824 r. w katakumbach św. Kaliksta, a następnie na polecenie papieża św. Paschalisa 

I złożono w bazylice jej poświęconej na Zatybrzu. Bazylika ta stoi na miejscu, 

w którym Cecylia zamieszkała niegdyś ze swym mężem. Wybudowano ją w IV w. 

Imię św. Cecylii wymieniane jest w Kanonie rzymskim. 

Jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-

muzycznych. 

W IKONOGRAFII św. Cecylia przedstawiana jest jako orantka. Późniejsze 

prezentacje ukazują ją w tunice z palmą męczeńską w dłoni. Czasami gra na organach. 

Jej atrybutami są: anioł, instrumenty muzyczne - cytra, harfa, lutnia, organy, płonąca 

lampka, miecz, wieniec z białych i czerwonych róż - oznaczających jej niewinność 

i męczeństwo. 

Humor 

Rosjanie mają swój, jakże różny od japońskiego czy chińskiego, ceremoniał parzenia 

herbaty. Polega on na szukaniu po całym mieszkaniu czystej szklanki. 

Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana:  

- Panie prezesie, zima przyszła!  

- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła jutro! A najlepiej niech wcześniej 

zadzwoni, to umówisz ją na konkretną godzinę. 


