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Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

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. Co 

uczyniłeś?» 

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». 

Czytanie z Księgi proroka Daniela 

Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn 

Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. 

Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie 

narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie 

przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 22. 11. 2021 – św. Cecylii, dz. i m. 

7. 00 Za + Gotfryda  Plachetka w 4 r. śm. 

18. 00 Za ++ Katarzynę i Pawła Firla, siostrę Adelę i d.op. 

 Wtorek 23. 11. 2021 – św. Klemensa, pap. i m. 
7. 00 Do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże blog. w int. Luizy 

Plachetka z ok. 80 r. ur. 

18. 00 Za + Gertrudę Szcześniok, ++ rodziców i krewnych 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania dla klas VI SP 

 Środa 24. 11. 2021 – św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac i jego 

Towarzyszy 
18. 00 Za + Artura Huncza w 16 r. śm., ojca Eryka, + Martę Barteczko, jej męża 

Józefa i za ++ z pokr. 

 Czwartek 25. 11. 2021 – św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dz. i m. 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - Za + syna Andrzeja Passon z ok. urodzin, ++ rodz. Klik, siostrę Małgorzatę 

Płaza, ++ teściów Passon oraz za ++ o których nikt nie pamięta  

- Przez wstawiennictwo św. Katarzyny w int. żyjących mieszkańców ulicy św. 

Katarzyny, prosząc o wszelkie Boże błogosławieństwo 

 Piątek 26. 11. 2021  
15. 00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  

- Za ++ Augustyna i Helenę Kampa, Pawła i Apolonię Woszek, trzech  braci, 

siostrę, cztery bratowe i za + Irenę 

18. 30 Spotkanie klas trzecich - kandydatów do I-Komunii św. 

 Sobota 27. 11. 2021  
12. 00 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Maksymiliana Mróz, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych 

17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za ++ rodziców Maxymiliana i Marię Nawicki, cztery córki, dwóch synów, 

synową, za ++ rodziców i dusze czyśćcowe  

- Za ++ rodz. Różę i Pawła Johst, ++ z pokr. i ++ z rodzin Giza – Kempfert – 

Zdzuj  

- Za ++ Stanisława i Marię Rajzebicher oraz za ++ z rodziny  

- Za + Franciszka Bernat, żonę Władysławę, córkę Krystynę, syna Jana, 

wnuka Grzegorza, Justynę i ojca Edwarda raz dusze czyśćcowe  

- Za + męża Leonarda z ok. rocznicy urodzin i za ++ rodziców z obu stron  

- Za + Jerzego i Margaretę Kalla, ich ++ rodzeństwo oraz rodziców  

- Za + Krystynę Kowol w 11 r. śm., za męża Alfonsa, ++ z rodzin Kowol - 



Passoń, + matkę Jadwigę, brata Manfreda Namyślik i za + Jerzego Wieszala  

- Za ++ Franciszka i Annę Siekierka, synów Waltra i Piotra, synową 

Edeltraudę, za ++ Martę i Jana Jambor, córkę Teresę, dwóch zięciów i d.op.  

- Za + Zofię Gromotka - od brata Wiesława z rodziną  

- Za + Bronisława Komarnickiego i d. op. 

 Niedziela 28. 11. 2021 – I Niedziela Adwentu 
7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Do św. Anioła Stróża w int. Jakuba Barnaś, za rodz., dziadków i chrzestnych 

10. 30 Za + Alojzego Pasoń, rodziców, teściów i za ++ z pokr. oraz d.op. 

16. 00 Nieszpory adwentowe 

16. 30 - Za + Andrzeja Wuchowicz, ++ rodziców Helenę i Stanisława Wuchowicz, + 

matkę Anastazję Walecko, matkę Marię Kosiorek i d.op.   

- Do św. Anioła stróża za roczne dziecko Nelę Annę Sobonkiewicz, za 

rodziców, siostrę Maję, dziadków, chrzestnych i za całą rodzinę 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek św. Cecylię, we wtorek 

św. Klemensa I pap., w czwartek św. Katarzynę Aleksandryjską  

2. Za tydzień comiesięczna kolekta parafialna-gospodarcza na bieżące prace 

konserwatorskie przy naszym kościele  

3. Za tydzień I Niedziela Adwentu. Podczas nieszporów poświęcenie wieńców 

adwentowych, świec i lamp adwentowych  

4. Bóg zapłać za zbiórkę do puszek z ostatniej niedzieli na pomoc Kościołowi w 

Potrzebie. Wpłynęło na ten cel 902 Zł i 34 Gr.   

5. W sobotę o godz. 10.30 spotkanie Marianek 

6. W sobotę o godz. 12.00 zbiorka ministrantów  

7. Bardzo proszę nasze Niewiasty o zrobienie WIEŃCA  ADWENTOWEGO   

8. Życzę Wszystkim zebranym, Waszym Rodzinom dobrego i błogosławionego 

tygodnia    

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła 

Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród umarłych i Władcą 

królów ziemi. 

Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i 

uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na 

wieki wieków! Amen. 

Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I 

będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. 

Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, 

Wszechmogący. 

  



Patron tygodnia: św. Cecylia 
Św. Cecylia, dziewica i męczennica (II-III w.) 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. 


