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 „Tak, jestem Królem. Ja siê na to narodzi³em 

i na to przyszed³em na œwiat, 

aby daæ œwiadectwo prawdzie”
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 Ewangelia: J 18,33b-37

Ewangeliczne zamyœlenie
                     XXXIV  Niedziela  CHRYSTUSA KRÓLA  -  25. 11. 2018 r.  

Wtedy powtórnie wszed³ Pi³at do pretorium, a przywo³awszy Jezusa rzek³ do Niego: „Czy Ty
jesteœ Królem ¿ydowskim?” Jezus odpowiedzia³: „Czy to mówisz od siebie, czy te¿ inni
powiedzieli ci o Mnie?” Pi³at odpar³: „Czy ja jestem ¯ydem? Naród Twój i arcykap³ani 
wydali mi Ciebie. Coœ uczyni³?” Odpowiedzia³ Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego œwiata.
Gdyby królestwo moje by³o z tego œwiata, s³udzy moi biliby siê, abym nie zosta³ wydany 
¯ydom. Teraz zaœ królestwo moje nie jest st¹d.” Pi³at zatem powiedzia³ do Niego: „A wiêc 
jesteœ Królem?” [Odpowiedzia³ Jezus:] „Tak, jestem Królem. Ja siê na to narodzi³em i na to 
przyszed³em na œwiat, aby daæ œwiadectwo prawdzie. Ka¿dy, kto jest z prawdy, s³ucha mojego
g³osu. Oto S³owo Pañskie. 
"Ja siê po to narodzi³em i po to przyszed³em na œwiat, aby daæ œwiadectwo prawdzie, a 
wszyscy, którzy s¹ z prawdy s³uchaj¹ mego g³osu." W naszych zak³amanych czasach chyba
najbardziej brakuje nam w³aœnie Prawdy. A Prawda œwieci jasnym œwiat³em 
(Veritatis Splendor) i jest do odkrycia, do poznania, a nie do g³osowania i ustanawiania. 
Tylko, ¿e jednym z podstawowych warunków poznania Prawdy jest pokora. A z tym jest ju¿
znacznie gorzej w naszych pysznych czasach. "Poznacie prawdê, a prawda was wyzwoli"
(J 8,32) Od lat chodzi za mn¹ i niepokoi mnie to zdanie. Jak Pi³at, pytam nieraz z cynizmem
lub z rozpacz¹: "A có¿ to jest prawda?" (J 18,38) I to pytanie Pi³ata rodzi ca³¹ seriê innych
pytañ: 

  Pytanie Pi³ata 
zadawane czasem z trwog¹, czasem z drwin¹ i szyderstwem, czasami z pe³n¹ wy¿szoœci 
pogard¹, kpin¹ i lekcewa¿eniem, wydaje siê jakby negowaæ istnienie Prawdy, lub mo¿liwoœæ
jej poznania. Co wiêcej, tak jak i s³owo "MI£OŒÆ" zu¿y³o nam siê i wyœwiechta³o w 
codziennoœci, tak i s³owo "PRAWDA" straci³o swój blask, wyœmiane i zlekcewa¿one, 
zu¿yte i nadu¿yte przez ró¿nego rodzaju filozofów i polityków, mówców, w³adców, 
manipulatorów i zwyk³ych ma³ych k³amczuchów, którzy s¹ tylko prawdomówni inaczej. 
Nie¿yj¹cy ju¿ kardyna³ Józef Malula z Zairu, powiedzia³ kiedyœ: "Wolê byæ ukrzy¿owany 
dla prawdy ni¿ krzy¿owaæ Prawdê". Jezus Chrystus, który sam o sobie powiedzia³:
"Ja jestem Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem" (J 14,6) zosta³ ukrzy¿owany bo g³osi³ prawdê, bo sam 
by³ Prawd¹. "Ja siê na to narodzi³em i na to przyszed³em na œwiat, aby daæ œwiadectwo 
Prawdzie". (J 18,37) I ostatecznie za to dawanie œwiadectwa Prawdzie zosta³ ukrzy¿owany,
bo Prawda jest wymagaj¹ca. Ta Prawda zosta³a ukrzy¿owana nie tylko dwa tysi¹ce lat temu, 
ale jest nadal codziennie, (równie¿ w moim ¿yciu) krzy¿owana, kiedy j¹ odrzucam w imiê 
wolnoœci (rzekomej), kiedy ni¹ manipulujê, kiedy j¹ zdradzam, a czasem nawet kiedy jej siê 
wyrzekam w imiê œwiêtego spokoju. Prawda jest krzy¿owana nie tylko w mowach
aroganckich polityków i politykierów, obiecuj¹cych narodom "z³ote góry", nie tylko w 
aborcyjnych gabinetach, gdzie neguje siê prawdê o prawie do ¿ycia ka¿dego cz³owieka, nie
tylko na salach s¹dowych przez przekupnych adwokatów i sêdziów, ale równie¿ w moim 
codziennym ¿yciu.

Czym jest prawda? Gdzie j¹ znaleŸæ? Jak rozpoznaæ prawdê? Jak j¹ uznaæ i
przyj¹æ, jak zaakceptowaæ w swoim ¿yciu? Jak wed³ug tej prawdy ¿yæ?
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Przyjmij Czcigodny Ksiê¿e Andrzeju ! 

Te s³owa ciep³e i szczere 

W  dniu Twoich imienin niech Bóg da Ci ³ask wiele 

Niech wzmacnia powo³anie

Os³ania kiedy trzeba i prost¹ pewn¹ drog¹ 

prowadzi Ciê do Nieba

Œpiewaj sercem kap³añskim radosne dziêkczynienie

Za s³u¿bê Chrystusowi, za wielkie wyró¿nienie

A my siê do Ciebie serdecznie uœmiechamy i 

wszystkie swe ¿yczenia w modlitwê przemieniamy ! 

Ksi¹dz Jerzy, Ksiê¿a Wikariusze,  Akcja Katolicka
Grupy Parafialne, Zespó³ Redakcyjny   
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

b³. Sancja Szymkowiak 

Hostio œwiêta w której zawarty jest testament Mi³osierdzia 
Bo¿ego dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.   

( Dz. 356 )

Cieszmy siê, ¿e Pan Bóg da³ nam poznaæ siê  przez 
nasze upadki, wiêc pracujmy teraz i przez ca³e ¿ycie 
nad usuniêciem z³a, a nabyciem cnoty - jest to praca 
d³ugotrwa³a, tak jak trzeba haftowaæ œcieg po œciegu 
lub cieniowaæ umiejêtnie obraz i powoli starannie go 
wykoñczyæ 
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Modlitwa przez mêskie ³zy
Po og³oszeniach parafialnych celebruj¹cy 
mszê œwiêt¹ ojciec poprosi³ do siebie 
m³odego, wysokiego mê¿czyznê. „To teraz 
poprosimy do nas tutejszego autochtona, 
¿eby nam coœ przeczyta³…” – zachêci³ 
¿artobliwie kap³an. Stoj¹cy w bocznej 
nawie kaplicy szczup³y, przystojny ch³opak 
w jeansowej  kurtce powoli zacz¹³ 
przesuwaæ siê w stronê pulpitu. Nie 
wchodzi³ jednak na schodek. Odwróci³ 
tylko mikrofon, aby nadal staæ twarz¹ do 
o³tarza, a plecami do ludzi. Wyj¹³ z kieszeni 
kartkê i zacz¹³ czytaæ… „On p³acze czy mi 
siê wydaje? – zagadn¹³em do stoj¹cej obok 
mnie ¿ony. – Bo ju¿ nie wiem, czy on tak 
charakterystycznie nabiera powietrza w 
usta, czy mo¿e raczej…”. „Nie, nie… – 
odpowiedzia³a pewnym g³osem ma³¿onka. 
– Chyba jest bardzo wzruszony”. Po chwili 
wzruszy³em siê i ja. Kolejne ³zy nap³ywa³y 
mi do oczu. By³y ju¿ kompletnie mokre. Ten 
ch³opak modli³ siê ca³ym sercem. Nie 
potrzebowa³ kartki. Mówi³ z pamiêci. A 
w³aœciwie mówi³ z duszy. To by³o coœ 
niezwyk³ego. Miêdzy kolejnymi wersami 
deklamowanej modlitwy przerywa³, aby 
zaczerpn¹æ kolejnego g³êbokiego oddechu. 
Jakby chc¹c powstrzymaæ wzruszenie. Ale 
nie przestawa³. Czyta³ dalej. Po dziœ dzieñ 
¿a³ujê, ¿e tego nie nagra³em. Jego mêski, 
g³oœny, przesi¹kniêty niepodrabialn¹ 
góralszczyzn¹ g³os by³ do cna szczery. I 
najpiêkniej oddaj¹cy czeœæ Tej, która w 
pe³ni na to zas³ugiwa³a. Dopiero póŸniej 
dotar³em do tekstu tej modlitwy. Wiem, ¿e to 
trudne, ale, jeœli masz chwilê, spróbuj teraz, 
czytaj¹c te s³owa, lekko przymkn¹æ oczy i 
stan¹æ tam. W kaplicy na tatrzañskich 
Wiktorówkach. Przed Pani¹ Jaworzyñsk¹. I 
podobnie, jak ten niezwykle mêski w 
postawie ch³opak, powiedzieæ Jej tê 
modlitwê. On siê wzruszy³. On siê nie 
wstydzi³. On to zrobi³. Pora i na nas. Maryja 
na pewno siê ucieszy.

C u d o w n o  J a w o r z y ñ s k o  P a n i .
Tyœ po Bogu najwiêksom pociechom.
Lecem ku Tobie, stajym przed Tobom i b³agom o 
pomoc Maryjo. Telo cudów zrobiya³aœ w tym 
górskim zakontku, tylo niescenœliwyk
U l y c y ³ a œ  z  c h o r o b  d u s y  i  c i a ³ a
I niejednemu otar³aœ œwiyrcki z ocu.
Matko leœnej cisy. Honorno GaŸdzino Tater, hol, 
baców, potocków dudnioncyk œrybelnom 
wodom.Opiekunko zwierzont i górskiej 
przyrody. Matuchno Nomilso spoœród syækik 
Matek.Ty z Rozancym w ronckak wiys dobrze i 
znos zole kazdego, fto ku Tobiy siy garniy.
Dzienkujemy Ci Panno Œwiynto za œlak ku 
Tobiy, Choæ to casym zaduty œniezycom, 
w y œ c i e l o n y  b ³ o t y m …  a l e  i d z i y m y.
Jakosi lzyjse to powietrze cym blizyj ku Tobiy.
Matuchno ftoro ozywios nie ino nos goroli, ba i 
turystom dajes swoje duchowe zmocniynie,
Pytomy Ciy, prowodz nos tom dozkom, ftoro 
zawse pewno. A kiedy Matuœ zapadniy mrok i 
c i y m n o œ æ  z y c i o  n a s k i e g o
£ozezyn mg³e i dujawice i zaprowodz do sa³asa 
wiecystego scynscio. Amen



 
 15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego  
15.30 + Jan Nawrot (3 rocz. œm.) i zmar³ych 
          z  Rodziny Nawrotów 
18.30 + Tadeusz Mizera (30 rocz. œm.) i za zmar³ych 
          z Rodziny
 18.30 O. Krzysztof odprawia na Papui Nowej 
           Gwinei  za + Tomasza Jêdrzejaka 

                                                                               

                                                                                      

                                                                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SiÊ...
                                                                                                                                                                                                 WTOREK   27.11. 2018        PONIEDZIA£EK  26.11. 2018             

CZWARTEK  29.11. 2018     

NIEDZIELA    02.12. 2018         

PI¥TEK  30.11. 2018         

ŒRODA  28.11. 2018

SOBOTA     01.12. 2018         

  6

   7.30 + Bogus³aw   Mal¹g 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Stanis³aw Biliñski (8 rocz. œm.) 
15.30 + Marek Brzoœ 
18.30 + Józefa Stefaniak 
18.30 + Antoni Smoliñski 
18.30 O. Krzysztof odprawia na Papui Nowej 
          Gwinei  za + Tomasza Jêdrzejaka 

  7.30 + Henryk Jêdrzejak 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 W intencji Ks. Pra³ata Andrzeja z okazji 
          imienin 
15.30 + Czes³awa P³óciennik   
17.45 
18.30 Za zmar³ych 
18.30 O. Krzysztof odprawia na Papui Nowej 
          Gwinei  za + Tomasza Jêdrzejaka 
 

Ró¿aniec za zm. z wymienianek rocznych 

  7.30 + Urszula   S³upianek 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Halina (27 rocz. œm.). Stanis³aw Jakubowscy 
15.30 + Renata Nawrocka 
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
18.30 W pewnej intencji
18.30 O. Krzysztof odprawia na Papui Nowej 
           Gwinei  za + Tomasza Jêdrzejaka   

  7.30 + Anna Boœlak (10 rocz. œm.) 
  9.00 W intencji Mariana z okazji 90 tych urodzin 
          z podziêkowaniem za  otrzymane ³aski 
          z proœb¹ o Bo¿e b³og. i opiekê Najœwiêtszej 
          Rodziny na  dalsze lata ¿ycia dla Jubilata 
          i ca³ej Rodziny 
10.30 + Barbara i Kazimierz Maciejewscy, 
          + Krzysztof Wasielewski. 
10.30 + Krystyna Nawrot 
12.00 + Halina Mocek (3 rocz. œm) 

  7.30 + Maria D¹brówka 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Marianna  Jajtner 
15.30 + Zofia Borowiak 
18.30 + Krystyna Baranek  (I rocz. œm.) 
18.30 + W³adys³aw  Biel 
 18.30 O. Krzysztof odprawia na Papui Nowej 
           Gwinei  za + Tomasza Jêdrzejaka 

  7.30 + Janina KoŸmiñska 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Andrzej, Józefa , Lis, Irena, Józef Walczak 
15.30 + Zenona  Chmielewska 
18.30 + Henryk Cnotalski 

18.30  
18.30 O. Krzysztof odprawia na Papui Nowej 
          Gwinei  za + Tomasza Jêdrzejaka 
        

Msza œw. o uzdrowienie 

  7.30 + Bogus³aw Mal¹g 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Walter Jêdrusiak (39 rocz. œm.)
          + Marianna Jêdrusia
15.30 + Janina Cierpka 
18.30 + Anna Musielak 
18.30 + Marian NiedŸwiadek 
18.30 O. Krzysztof odprawia na Papui 
          Nowej Gwinei  za + Tomasza Jêdrzejaka  
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MHU OR Pa ron ty odniat g
Œw. Katarzyna Aleksandryjska 

Katarzyna Aleksandryjska, wed³ug legendy 
urodzi³a siê ok. 282 w Aleksandrii, stolicy 
Egiptu, jako córka króla Kustosa. Wed³ug 
t radycj i  by³a  bogat¹  i  wykszta³con¹ 
chrzeœcijank¹ z Aleksandrii, która przyjê³a œluby 
czystoœci. Ponios³a œmieræ mêczeñsk¹ w wieku 
18 lat. Otwarcie krytykowa³a przeœladowania 
ch rze œ c i j an  i  pos t êpow an ia  ce s a r za  
Maksencjusza lub Maksymina, ¿onê którego 
nawróci³a na chrzeœcijañstwo. Wyrok œmierci 
zapad³ po dyspucie religijnej, w której Katarzyna 
okaza³a siê bieglejsza od piêædziesiêciu 
mêdrców niechrzeœcijañskich, czêœæ z nich 
nawracaj¹c. Niezadowolony z takiego obrotu 
sprawy cesarz skaza³ Katarzynê na œmieræ po 
torturach; odst¹piono od ³amania ko³em po 
zniszczeniu narzêdzia tortur przez anio³a i wyrok 
wykonano przez œciêcie. Wœród najstarszych 
autorów, wspominaj¹cych Katarzynê, byli 
œwiêty Rufin i  Euzebiusz z Cezarei  
Palestyñskiej.W Polsce wystawiono ku jej czci 
ponad 170 budowli sakralnych; w 1571 w 
Braniewie Regina Protmann za³o¿y³a 
zgromadzenie zakonne katarzynek. Postaæ 
œwiêtej Katarzyny znajduje siê w herbach 
Dzia³dowa, Tyczyna, Nowego Targu i 
Dzierzgonia. Mêczeñstwo œwiêtej sta³o siê tak¿e 
tematem malarskim, m.in. dzie³ Rafaela, 
Caravaggio i Hansa Memlinga.Na szczycie Góry 
Œwiêtej Katarzyny na Synaju znajduje siê 
niewielka kaplica œw. Katarzyny, gdzie wed³ug 
tradycji cia³o 18-letniej œwiêtej Katarzyny 
zosta³o umieszczone przez anio³ów na 
najwy¿szym szczycie. W X w. zosta³o 
przeniesione przez mnichów-pustelników na dó³ 
góry i umieszczone w z³otej trumnie w 
w y b u d o w a n y m  k l a s z t o r z e  œ w .  
K a t a r z y n y. W s p o m n i e n i e  l i t u rg i c z n e  
obchodzone jest w Koœciele katolickim 25 
listopada.         K. R.

Magik jedzie na swój kolejny wystêp 
i zostaje zatrzymany przez policjê.
- Co te no¿e robi¹ w pañskim
 samochodzie? - pyta siê policjant.
- ̄ onglujê nimi podczas wystêpu 
- objaœnia magik.
- Ach tak - mówi policjant - mo¿e pan 
zademonstruje.
Przeje¿d¿aj¹cy obok facet zauwa¿aj¹c 
sytuacjê stwierdza do osoby, z któr¹
 podró¿uje:
- Rety, cieszê, ¿e rzuci³em picie popatrz 
tylko, jakie testy na obecnoœæ alkoholu 
ka¿¹ teraz robiæ.

¯ona policjanta wygl¹da przez okno 
i krzyczy do mê¿a le¿¹cego na kanapie:
- Józek tam ktoœ kradnie auto!
- No to co?!
Po 5 minutach.
- Józek , ale to nasze auto!
Policjant wybieg³ na podwórko. 
Po chwili wraca do ¿ony.
- Z³apa³eœ z³odzieja?!
- Wyrwa³ mi siê , ale zapisa³em numer 
samochodu.



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

Nr GG: 5884036
 

e-mail: parafia@promax.media.pl  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. D Niedziel¹  koñczymy Rok Liturgiczny. 

    Od przysz³ej niedzieli rozpocznie siê ADWENT, czas radosnego oczekiwania na 

    Narodzenie Chrystusa. 

    Zapraszamy na  od poniedzia³ku do pi¹tku na godz. 17.00 i w sobotê na 

    godz. 7.30. Dzieci z lampionami tradycyjnie gromadziæ siê bêd¹ przy wejœciu do koœcio³a.

    W okresie Adwentu od poniedzia³ku do czwartku nie bêdzie Mszy œw. o godz. 18.30. 

    W pi¹tek, sobotê i niedzielê Msze œw. bez zmian. 

2. Informujemy, ¿e w Adwencie w œrodê, Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy 

    w ³¹cznoœci z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00. 

3. Zapraszamy na , 
    29 listopada na godzinê 18.30 do naszego Sanktuarium. 

4. W pi¹tek  30 listopada swoje imieniny obchodziæ bêdzie Ks. Pra³at Andrzej. Msza œw. 

    w Jego intencji zostanie odprawiona tego dnia o godz. 15.30. Solenizantowi ¿yczymy 

    wielu ³ask Bo¿ych, zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci na ka¿dy dzieñ pos³ugi Kap³añskiej 

    i w ¿yciu prywatnym. 

5. Naszych chorych – odwiedzimy w sobotê, 1 grudnia od godz. 9.00. 

6. Spotkanie rodziców dzieci, które w przysz³ym roku przyst¹pi¹ do I Komunii œwiêtej

     . W sobotê 8 grudnia, o godz. 10.00 poœwiêcimy

     medaliki i ³añcuszki tym dzieciom. 

7. Zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. W sklepiku s¹ równie¿ do nabycia 

    wykonane na szkle wizerunki ze Œw. Janem Paw³em II i Papie¿em Benedyktem, 

    kalendarze diecezjalne i ksi¹¿eczki z okazji 40 rocznicy wyboru Papie¿a-Polaka na Stolicê

    Piotrow¹ oraz 

zisiejsz¹ Chrystusa Króla Wszechœwiata

Roraty

 Mszê œw. o uzdrowienie z Relikwiami i olejami œw. Charbela

we wtorek 4 grudnia o godz. 18.00

rêcznie malowane Anio³y i mini lampiony na Roraty.

Ogloszenia Duszpasterskie
XXXIV Niedziela - Chrystusa Króla – 25. 11. 2018 r. 


