INTENCJE MSZALNE 21.11 – 28.11.2021r.

Niedziela
21.11.
Uroczystość
Jezusa Króla
Wszechświata

7.30

O bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MBNP dla Chóru „Schola
Cantorum Mydlnicensis” a dla zmarłych o życie wieczne

9.00

+ Leopold KRZANOWICZ (imieninowa) i Helena żona

10.30

+ Celina BLAŃDA w 9 r. śmierci

12.00

Za Parafian. Dobroczyńców. Bł. małżeństw

18.00

O Boże bł., zdrowie i opiekę MBNP dla Tomaszka z okazji
7 r. ur. i Pawełka

7.00
Poniedziałek
22.11.

Wtorek
23.11.

Środa
24.11.

Czwartek
25.11.

Piątek
26.11.

Sobota
27.11.

I Niedziela
Adwentu
28.11.

18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00

+ Rozalia MUSIAŁ i mąż Stanisław
O bł. Boże i opiekę św. Cecylii dla wszystkich osób
zaangażowanych w muzykę i śpiew w naszym parafialnym
kościele.
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Słowo Boże
1 czytanie (Dn 7, 13-14)

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.
2 czytanie (Ap 1, 5-8)

+ Adam KARWALA (od siostry Anny z mężem)

Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi.
Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił
nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: 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. Jam jest Alfa i Omega, mówi
Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący.

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP

Ewangelia (J 18, 33b-37)

+ Adam KARWALA (od Izydora i Niny Mróz z Jurkowa)
Rez.

+ Krzysztof SĘK
+ Katarzyna i Jan BATOR
+ Tomasz OPOLSKI (od mamy i Ali)
+ Adam KARWALA (od żony, synów, synowej i wnuczki)
+ Adam KARWALA (od chrześnicy Ewy z rodziną)
+ Andrzej TOMASIEWICZ w 1 r. ś.

7.30

O Boże bł., opiekę MBNP dla Erazma i całej rodziny

9.00

+ Józefa i Władysław PIOCHA, ich syn i wnuk

10.30

+ Andrzej POWROŹNIK (imieninowa)

12.00

Za Parafian. Sakrament Chrztu

18.00

+ Katarzyna DYRDA i Stanisław mąż

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. Coś uczynił?”. 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”.
Komentarz do Ewangelii
Św. Jan Ewangelista opisuje drogę Jezusa z Ogrójca na Golgotę. „Stacją” na tejże drodze
było przesłuchanie Pana Jezusa. W perykopie tej Jezus ukazany jest jak pokorny Sługa,
„poddany” woli człowieka. Pojmany i uwięziony nie ujawnił przez to swojej słabości,
niemocy, przegranej. Wręcz przeciwnie! W okolicznościach tych ukazała się wielka moc
Jezusa, który jako Bóg mógł unicestwić swoich wrogów, a przecież tego nie uczynił. To znak
wielkości „Króla żydowskiego”. Prawdziwie wielkim władcą jest ten, kto posiadając
skuteczne narzędzia kary, nie użyje ich natychmiast.
Jezus wydany został przez pobratymców – swój naród i arcykapłanów religii biblijnego
Izraela, w kontekście której wzrastał jako dziecko i młodzieniec, respektując tradycję.
Sytuacja ta wskazuje na wyjątkowy dramatyzm okoliczności i wydarzenia. Winą Jezusa było
głoszenie przezeń Królestwa.

Wizja tegoż Królestwa nie pasowała, nie przystawała do jakiegokolwiek ziemskiego
królestwa. Królewskość Jezusa wyrażała się w świadczeniu prawdy, jej proklamacji, obrony
za cenę męki i śmierci. Każdy, idący przez dzieje śladami Jezusa, słuchając Jezusa, który
sam jest Prawdą, służy prawdzie. Nie zawiedzie się w tej służbie nigdy, chociaż chwilami
wydawać by się mogło, że fałsz, kłamstwo i obłuda są potężniejsze od prawdy. To tylko
pozory. (Mateusz.pl)
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież Pius XI encykliką Quas
Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we
wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt
poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość
obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na
ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.:
Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa
znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza
wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach
ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą,
a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż
Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka
stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także
dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy
się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego
"przewyższającej naukę miłości" i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze.
Uroczystość Chrystusa Króla ma nam uświadomić, że Jezus jest Królem całego
stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy
z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem
i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat,
ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od
wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc
i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca
wypełnione, dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus,
wołamy z nadzieją: Przyjdź królestwo Twoje! (brewiarz.pl)
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
21 listopada 2021

- Przeżywamy ostatnią niedzielę roku kościelnego. Po Mszy św. nastąpi wystawienie
Najświętszego Sakramentu i odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa
Chrystusa za Króla i Pana.
- Dzisiejsza uroczystość jest również świętem patronalnym Akcji Katolickiej. To ruch
katolików świeckich zmierzający do wprowadzania wartości chrześcijańskich w życie
publiczne. Składamy podziękowania za nasz Parafialny Oddział AK i życzymy wielu
łask i błogosławieństwa Bożego.
- Próba scholki w niedzielę godzinę przed Mszą dla dzieci czyli o 9.30 w salce

- Na Mszy św. o godz. 12.00 będziemy się modlić w intencji rodzin, ze szczególnym
błogosławieństwem małżeństw, a po Mszy wieczornej zapraszamy na spotkanie –
Wspólnotę Bliżej Boga.
- Zapraszamy na Nowennę do Świętego Andrzeja Boboli w intencji o Boże
Błogosławieństwo i Bożą ochronę dla naszej Ojczyzny. Nowenna rozpocznie się 22
a zakończy 30 listopada.
- Z okazji jutrzejszego wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, polecamy
Bogu naszego organistę pana Andrzeja Waśko oraz pana Piotra Wyżgę, chór „Schola
Cantorum Mydlincensis”, scholę „Zwiastowanie” i scholę dziecięcą „Jutrzenkę” oraz
wszystkich, którzy są zatroskani o muzykę i śpiew w kościele. Wszystkim Bóg zapłać.
- Zbiórka kandydatów na ministranta w czwartek o godz. 17.30 a o 19.00 spotkanie
Kręgu Biblijnego.
- W ostatnie piątki miesiąca w naszym kościele modlimy się szczególnie przez
wstawiennictwo św. s. Faustyny.
- Spotkanie Oazy w piątek, rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.00.
- Akcja Katolicka wraz ze Szkołą Podstawową nr 138 zaprasza dzieci z rodzinami do
udziału w VII Dzielnicowym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych. Wykonane
szopki przynosimy do 12 grudnia do kościoła. Regulamin i więcej szczegółów
znajdziemy na stronie internetowej szkoły i naszej parafii oraz na plakatach.
- Od przyszłej niedzieli, która rozpocznie Okres Adwentu będą dostępne świece w
ramach akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Ofiara za świece minimum
7 złotych. Wszystko co więcej złożymy przeznaczone będzie na cele charytatywne
w naszej parafii.
- Również od przyszłej niedzieli będą rozprowadzane ołatki. Ofiary, które złożymy
przy tej okazji przekażemy kościelnym i organiście jako dodatkowe wynagrodzenie za
służbę w naszej parafii.
- Bóg zapłać za dzisiejszą składką inwestycyjną oraz dziękujemy za pomoc przy
liściach następującym osobom: p. Jan Szczepanik, p. Monika Prącik, p. Zbigniew
Klimek, p. Andrzej Tkaczyk, p. Piotr Wyżga, p. Tomasz Fabiańczyk, oraz p. Mariusz
z synem.
- Z okazji Światowego Dnia Ubogich wolontariusze przed kościołem zebrali 2.528 zł
- W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 22 listopada – św. Cecylia (†III w.), dziewica i męczennica,
patronka muzyki kościelnej;
– w środę 24 listopada – świeci męczennicy Andrzej Dung-Lac (1795-1839),
prezbiter, i Towarzysze, pierwsi męczennicy wietnamscy, zginęli w latach
prześladowań 1773-1862.
- Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych,
opieki MBNP i św. Józefa na każdy dzień. Błogosławionego tygodnia.
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