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Jezus zapowiada przeœladowania 
swoich wyznawców
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Ewangeliczne zamyœlenie 
 Ewangelia: £k. 21, 5 - 19     
33 Niedziela zwyk³a 

Gdy niektórzy mówili o œwi¹tyni, ¿e jest przyozdobiona piêknymi kamieniami i darami, Jezus 
powiedzia³: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamieñ na kamieniu, który 
by nie by³ zwalony. Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nast¹pi? I jaki bêdzie znak, gdy to siê 
dziaæ zacznie? Jezus odpowiedzia³: Strze¿cie siê, ¿eby was nie zwiedziono. Wielu bowiem 
przyjdzie pod moim imieniem i bêd¹ mówiæ: „To ja jestem” oraz: „Nadszed³ czas”. Nie 
pod¹¿ajcie za nimi! I nie trwó¿cie siê, gdy pos³yszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw 
„musi siê staæ”, ale nie zaraz nast¹pi koniec. Wtedy mówi³ do nich: «„Powstanie naród przeciw 
narodowi” i królestwo przeciw królestwu. Wyst¹pi¹ silne trzêsienia ziemi, a miejscami g³ód i 
zaraza; uka¿¹ siê straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podnios¹ 
na was rêce i bêd¹ was przeœladowaæ. Wydadz¹ was do synagog i do wiêzieñ oraz z powodu 
mojego imienia wlec was bêd¹ przed królów i namiestników. Bêdzie to dla was sposobnoœæ do 
sk³adania œwiadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyœlaæ naprzód swej obrony. Ja 
bowiem dam wam wymowê i m¹droœæ, której ¿aden z waszych przeœladowców nie bêdzie móg³ siê 
oprzeæ ani sprzeciwiæ.A wydawaæ was bêd¹ nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i 
niektórych z was o œmieræ przyprawi¹. I z powodu mojego imienia bêdziecie w nienawiœci u 
wszystkich. Ale w³os z g³owy wam nie padnie. Przez swoj¹ wytrwa³oœæ ocalicie wasze ¿ycie». 

Oto S³owo Pañskie.

Jezus przestrzega „wierz¹cych w Boga” przed postaw¹ triumfalizmu, szukaniem 
zewnêtrznej chwa³y i potwierdzeniami swojej wartoœci w ludzkich zabezpieczeniach i 
sukcesach. Nie zewnêtrzne oznaki wiary s¹ miar¹ jej wielkoœci, ale przylgniêcie z mi³oœci¹ 
do Jezusa, zw³aszcza wtedy gdy zabraknie sukcesów. Zwrócê uwagê na moje prze¿ywanie 
wiary. Wymieniê wszystkie æwiczenia duchowe, które spe³niam na co dzieñ. Czy mogê 
powiedzieæ, ¿e zbli¿aj¹ mnie do Jezusa i umacniaj¹ moj¹ wiêŸ z Nim samym? Czy nie ma w 
nich rutyny i przyzwyczajenia, które os³abiaj¹ moje przywi¹zanie do Jezusa?Jezus 
przypomina mi, ¿e droga chrzeœcijañskiego powo³ania prowadzi przez krzy¿ 
niezrozumienia, oskar¿eñ, odtr¹cenia, nawet przez najbli¿szych. Bêdzie to okazja do 
sk³adania œwiadectwa wiary. Przywo³am na pamiêæ sytuacje, w których z powodu mojej 
wiary w Jezusa by³em wyœmiewany lub niezrozumiany. Jak wtedy siê 
zachowywa³em?Jezus, zapowiadaj¹c próby i doœwiadczenia na drodze wiary, zapewnia 
mnie jednoczeœnie o swojej bliskoœci i czu³ej opiece. On pierwszy jest moim niezawodnym 
obroñc¹. Pragnie, abym Mu bezgranicznie zaufa³. Wytrwa³oœæ w wiernym przylgniêciu do 
Jezusa ocali moje ¿ycie. Bêdê prosi³ usilnie Jezusa, aby ustrzeg³ mnie od zw¹tpienia i 
zdrady. Polecê Jego mi³osiernej opiece wszystkie chwile mego ¿ycia, w których zostanê 
poddany próbie wiernoœci Jezusowi. Dokonam aktu ca³kowitego zawierzenia siebie, mojej 
rodziny i wspólnoty Najœwiêtszemu Sercu Jezusa.

 

Krzysztof Wons SDS
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VBazyliki papieskie w Rzymie 

Poœród wszystkich kos ìcio³ów œwiata kilka z 
nich ma rangê szczególn¹. S¹ to tak zwane 
bazyliki papieskie. A¿ piêæ z nich znajduje siê 
na terytorium Rzymu.Wraz z rozwojem 
chrzeœcijan ìstwa pojawi³a siê koniecznoœæ 
stworzenia struktury nowej religii. Aby mo¿na 
by³o ³atwo wszystkim zarz¹dzaæ uznano, ¿e 
siedziby najwa¿niejszych ludzi Koœcio³a 
powinny znajdowaæ siê w najwiêkszych 
miastach. Pocza?tkowo bazyliki patriarchalne 
mieœci³y siê wiêc w Rzymie, Antiochii, 
Konstantynopolu i Aleksandrii. Do tej 
szacownej czwórki do³¹czono jeszcze 
Jerozolimê (prawdopodobnie ze wzglêdu na 
znaczen ie  t ego  mias t a  d l a  h i s to r i i  
chrzeœcijanìstwa). Z biegiem czasu ka¿dy z 
patriarchów otrzyma³ “swój” koœció³ w 
Wiecznym Mieœcie. W 2006 roku papie¿ 
Benedykt XVI zrezygnowa³ z tytu³u patriarchy i 
ochrzci³ bazyliki mianem “papieskich”. Cztery 
z  n i c h  n o s z ¹  n a z w ¹  “ b a z y l i k i  
wiêkszej”

Na pocz¹tek ma³e zaskoczenie - to 
w³aœnie ten koœció³ (a nie Bazylika œw. Piotra) 
jest uznawany za najwa¿niejsz¹ katolick¹ 
œwi¹tyniê na œwiecie. Nosi dumny tytu³ 
Sacrosancta lateranensis ecclesia omnium urbis 
et orbis ecclesiarum mater et caput czyli 
Najœwiêtszy koœció³ laterañski, Matka i G³owa 
koœcio³ów ca³ego Miasta i Œwiata. Jej historia 
zwi¹zana jest z uznaniem chrzeœcijañstwa jako 
pe³noprawnej religii. 

Arcybazylika œwiêtego Jana na 
Lateranie 

Wtedy cesarz Konstantyn podarowa³ Lateran 
papie¿owi. Mia³ tu te¿ powstaæ koœció³, a samo 
wzgórze sta³o siê siedzib¹ papie¿y na kolejne 
tysi¹c lat. Tutaj zatrzyma³ siê Karol Wielki 
kiedy przyby³ do Rzymu w 800 roku , tutaj 
odby³o siê piêæ powszechnych soborów, 
mieszka³o tu ponad 150 papie¿y (23 jest 
pochowanych w bazylice).
Legenda mówi, ¿e papie¿ Innocenty III mia³ 
ujrzeæ we œnie wal¹c¹ siê w gruzy bazylikê 
laterañsk¹.Naraz we œnie pojawi³ siê cz³owiek, 
który zatrzyma³ katastrofê. Jakie¿ by³o 
zdziwienie papie¿a kiedy dzieñ póŸniej ten 
sam mê¿czyzna pojawi³ siê na audiencji 
prosz¹c o zatwierdzenie nowego zakonu. By³ 
nim œwiêty Franciszek z Asy¿u. Okres upadku 
Lateranu to niewola awinioñska papiestwa. 
Kiedy namiestnicy Chrystusa wrócili do 
Rzymu, za sw¹ siedzib¹ obrali Watykan. Raz 
jeszcze o Lateranie sta³o siê g³oœno, kiedy to w 
tutejszym pa³acu papie¿ podpisa³ ugodê z 
Mussolinim. S³ynne traktaty laterañski 
precyzowa³y status Watykanu i Koœcio³a we 
W³oszech. Z bazyliki Konstantyna nie 
pozosta³o wiele. Trzêsienia ziemi, po¿ary oraz 
przebudowy zatar³y pierwotny wygl¹d 
koœcio³a.  Zachowa³o siê staro¿ytne 
baptysterium, w którym papie¿ mia³ ochrzciæ 
cesarza. Sam budynek zosta³ jednak 
gruntownie przebudowany w naste?pnych 
wiekach (V i XVII wiek). W kaplicy œw. Jana 
Ewangelisty mo¿na obejrzeæ mozaiki z V 
wieku. Legenda g³osi, ¿e w IV wieku matka 
cesarza œwiêta Helena, przywioz³a do Rzymu 
schody, na których ubiczowano Chrystusa. 
Papiezÿ Sykstus V doprowadzi³ je do kaplicy 
Sancta Sanctorum (po drugiej stronie ulicy), 
gdzie zgromadzi³ najwa¿niejsze relikwie 
chrzeœcijañstwa. Waga tej relikwii jest tak 
du¿a, ¿e wierni zobowi¹zani s¹ do 
pokonywania 28 stopni na kolanach. Po 
przebyciu tej pokutniczej drogi pielgrzymi 
trafiaj¹ do wspomnianej wczeœniej kaplicy. 
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

„

B³. Sancja Szymkowiak 

+ Panie, choæ mi czêsto dajesz poznaæ gromy zagniewania Swego, jednak niknie Twój 

gniew wobec duszy uni¿onej. Choæ wielkim jesteœ, Panie, to jednak dajesz siê zwyciê¿yæ 

duszy uni¿onej i g³êboko pokornej. O pokoro, najdro¿sza cnoto, jak ma³o dusz ciê 

posiada. Widzê wszêdzie tylko pozór tej cnoty, ale samej cnoty nie widzê. Unicestwij mnie, 

o Panie, w oczach moich, abym mog³a znaleŸæ ³askê w oczach Twoich œw.

(Dz 1436)

Pobudzajmy siæ do gorliwoúci teý myúlà, 
ýe dla Boga speùniamy wszystko. 
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Tutaj poza g³owami œwiêtych z pierwszych 
wieków chrzeœcijañstwa (œwiête Agnieszka i 
Prakseda) znajduje siê acheiropoietos (s³owo 
oznaczaj¹ce dzie³o powsta³e w sposób 
nadnaturalny) czyli obraz Chrystusa, który 
mia³ zostaæ namalowany przez œwiêtego 
£ukasza i anio³ów. Podczas wyj¹tkowych 
okazji to dzie³o obnoszone jest w uroczystej 
procesji po ulicach Rzymu. Jedna z ostatnich 
takich procesji mia³a miejsce w 1863 roku, 
kiedy to modlono siê za "nieszczêœliw¹ 
Polskê". Sama bazylika ma piêæ naw i 
zbudowana zosta³a na planie krzy¿a 
³aciñskiego. 
Klasycystyczna fasada (zaprojektowana przez 
Alessandra  Ga l i l e i )  k ry je  za  sob¹  
c h a r a k t e r y s t y c z n y  d l a  
wczesnochrzeœcijañskich bazylik narteks 
(kryty przedsionek). Na piêtrze fasady mieœci 
siê galeria, z której papie¿ b³ogos³awi 
p i e l g r z y m ó w  p o d c z a s  œ w i ê t a  
Wniebowst¹pienia Pañskiego. Pielgrzymi 
przechodz¹c przez narteks mijaj¹ pos¹g 
Konstantyna. 
Wnêtrza s¹ w du¿ej mierze dzie³em Francesco 
Borrominiego. 
Ponoæ ambitny architekt mia³ zamiar zburzyæ 
star¹ bazylikê i na jej gruzach wznieœæ now¹, 
ale nie pozwoli³ mu na to papie¿ Innocenty X. 
W centralnym punkcie koœcio³a znajduje siê 
o³tarz, przy którym mszê celebrowaæ mo¿e 
tylko papie¿ (ewentualnie wyznaczony przez 
papie¿a duchowny). 

Do czasu II Soboru Watykañskiego by³ to 
jedyny na œwiecie o³tarz, w którego blacie nie 
umieszczono relikwii mêczenników i 
œwiêtych. Zadowolono siê "jedynie" 
fragmentami sto³u, przy którym mszê mia³ 
odprawiaæ œw. Piotr. Mia³o to œwiadczyæ o 
znaczeniu laterañskiej bazyliki.Obok o³tarza 
pochowano papie¿a Marcina V. Inny z 
pochowanych tutaj papie¿y Leon XIII 
spoczywa w okolicach chóru. Raz do roku (13 
grudnia) na Lateranie odprawiana jest msza w 
intencji Francji. Tradycja ta siêga XVII wieku 
i jest dowodem wdziêcznoœci dla króla 
Henryka V, który podarowa³ Lateranowi 
opactwo w Clairac. Pe³na nazwa Bazyliki œw. 
Jana na Lateranie (w³. n, ang. Papal 
Archbasilica of St. John in Lateran) to 
Papieska arcybazylika Najœwiêtszego 
Zbawiciela, œw. Jana Chrzciciela i œw. Jana 
Ewangelisty na Lateranie, Matka i G³owa 
Wszystkich Koœcio³ów Miasta i Œwiata. 

�ród³o:PodrozePoEuropie.pl - podró¿e dla ka¿dego!
opracowa³a - K.R.
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  7.30 + Roman Derblich i zmar³ych z rodziny 
           Derblichów i Ibronów 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Jan   Dzierla 
15.30 + Bogdan Bartosik 
18.30 + Ewa Twardowska 
18.30 + Tadeusz   Gabriel 

  7.30 + Edward   Babula 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Jerzy Czubak 
15.30 + Ma³gorzata Or³owska 
18.30 + Barbara Gaw³owska 
18.30 + Maria, Ludwik, Jan, Ryszard, Marian
          Krzy¿osiak i + Zofia, Jan Mocek

  7.30 + Aleksander Dziuba³a (I rocz. œm.) 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Jolanta  Marciniak 
15.30 + Henryk Kempa 
18.30 + Ryszard Leœnierowski 

  7.30 + Lech Topolan 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Barbara Zieliñska i zmar³ych 
          z  rodziny Urbaniaków, Zieliñskich 
          i Kubiaków 
15.30 + Teresa Kasprzak 
18.30 ZA ZMAR£YCH 

  7.30 + Stanis³aw Rosiak i zmar³ych z rodziny 
          Rosiaków i Nowaczyków 
  9.00 W intencji Sióstr z okazji odpustu 
10.30 + Jan Nawrot za zmar³ych rodziców 
          i teœciów  +Jerzy Czajka 
12.00 + S³awomir Ciupka (I rocz. œm.) 
12.00 + Stanis³aw Marciniak
          + Irena i Bronis³aw Gebel
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 
18.30 + Idzi Frach

Za ¿yj¹cych 

 7.30 + Jan Winiarski 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Stanis³awa, Franciszek Walisiak
          + W³adys³¹w B¹k
15.30 + Artur  Dybioch 
18.30 + Zofia Piasecka 
18.30 + Barbara Zacharczuk 

  7.30 + Cecylia, Leon, Henryk Stodolny 
          i zm. z Rodziny B³aszczyków i Ko³odziejczyk
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Janina i Zygmunt  G³adczak 
15.30 W intencji Anety z okazji urodzin
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
18.30 + Franciszek Marczak i zm. z Rodziny
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HU ORM P t on odn aa r tyg i

Œw. El¿bieta Wêgierska

El¿bieta urodzi³a siê 7 lipca 1207 r. w 
Bratys³awie lub na zamku w Sarospatah. Mia³a 
zaledwie 4 lata, gdy zosta³a zarêczona z 
Ludwikiem IV. Wysz³a za niego za m¹¿ zgodnie 
z zamierzeniem swojego ojca  maj¹c 14 lat. Z 
ma³¿eñstwa urodzi³o siê troje dzieci. Po 6 
latach, w 1227 r. Ludwik zmar³. Zosta³a wdow¹ 
maj¹c 20 lat. Opuœciwszy wraz z dzieæmi 
Wartburg, El¿bieta zamieszka³a najpierw w 
pobliskim Eisenach, a nastêpnie w Marburgu, 
gdzie ufundowa³a szpital, w którym sama 
chêtnie us³ugiwa³a. Odda³a siê wychowaniu 
dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i 
mi³osierdziu.W 1228 r. El¿bieta z³o¿y³a œlub 
wyrzeczenia siê œwiata i przyjê³a jako jedna z 
pierwszych habit tercjarki œw. Franciszka. 
Ostatnie lata spêdzi³a w skrajnym ubóstwie, 
oddaj¹c siê bez reszty chorym i biednym. 
Zmar³a w nocy z 16 na 17 listopada 1231 r. 
S³awa jej œwiêtoœci by³a tak wielka, ¿e na jej 
grób zaczê³y przychodziæ pielgrzymki. Konrad 
z Marburga, korzystaj¹c ze stanowiska 
inkwizytora, napisa³ jej ¿ywot i zwróci³ siê do 
Rzymu z formaln¹ proœb¹ o kanonizacjê. 
Papie¿ Grzegorz IX bezzw³ocznie wys³a³ 
komisjê dla zbadania ¿ycia El¿biety i cudów, 
jakie mia³y siê dziaæ przy jej grobie. 
Stwierdzono wówczas ok. 60 niezwyk³ych 
wydarzeñ. Po 4 latach Grzegorz IX bull¹ z 27 
maja 1235 r. og³osi³ uroczyœcie El¿bietê œwiêt¹. 
Jest patronk¹ el¿bietanek (zgromadzenia 
za³o¿onego w Nysie w 1842 r.), el¿bietanek 
cieszyñskich (za³o¿onych w XVII w. w 
Akwizgranie) oraz Franciszkañskiego Zakonu 
Œwieckich.               K. R.

- Jasiu, powiedzia³eœ goœciom, ¿e nie ma mnie
   w domu?
- Tak, tato.
- I co odpowiedzieli?
- Ca³e szczêœcie...

- Nauczycielka pyta siê dzieci:
- Ile mucha ma nóg?
- Z klasy odzywa siê Jasio:
- A Pani to ju¿ nie ma wiêkszych zmartwieñ?

- Idzie Jasiu ulic¹ i spotyka swoj¹
  nauczycielkê:
- Witaj Jasiu czym siê zajmujesz?
- Wyk³adam chemie...
- A gdzie?
- W Biedronce.



Redakcja: Ks. Andrzej Szudra, 
Andrzej Kr¹¿ek, K. R., Mateusz Bednarek.  

Nr GG: 5884036
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BIURO PARAFIALNE  

poniedzia³ki, œrody i pi¹tki   od   9.00 do 11.00
wtorki i czwartki                   od 15.00 do 18.00

CZYNNE: 
Tel./Fax. 62 735 60 90

Telefon Dy¿urny 502 547 809

1. „Bóg zap³aæ” za ofiary zebrane dziœ przez cz³onków Zespo³u Charytatywnego dla najbardziej
    potrzebuj¹cych rodzin z naszej Parafii. 
2. Zapraszamy na Kr¹g biblijny – we wtorek, 19 listopada po Mszy œw. wieczornej. 
3. W przysz³¹ niedzielê, 24 listopada przypada  –
    jest to ostatnia niedziela w roku koœcielnym – swój odpust prze¿ywaæ bêd¹ nasze siostry
    zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. 
    Msza œw. odpustowa o godz. 9.00. w naszym Koœciele. 
3. Zapraszamy na Mszê œw. o uzdrowienie z Relikwiami i olejami œw. Charbela, 
    
4. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. S¹ do nabycia ró¿ne
    pami¹tki z Jubileuszu 25 - lecia naszej parafii i nasze diecezjalne kalendarze.

Uroczystoœæ Chrystusa Króla Wszechœwiata

 w czwartek, 28 listopada na godzinê 18.30 do naszego Sanktuarium. 


