
Odejdźcie ode Mnie, przeklęci. Pozwoliłem sobie w dzisiejszą 
uroczystość Chrystusa Króla przytoczyć akurat to zdanie  
z Ewangelii dlatego, że czasami nam się wydaje, że słowa Jezu-
sa są pełne łagodności, miłosierdzia, dobroci i przez to są mięk-
kie, dla wszystkich dostępne, a tymczasem Jezus potrafił wypo-
wiadać słowa twarde i ostre. Ale trzeba się zastanowić, do kogo 
wypowiada takie słowa. Czy do tych, którzy ważą swoje życie 
na tej dziwnej wadze grzechu, to znaczy na takiej wadze, która 
mówi, czy już jestem w grzechu, czy jeszcze nie, czy do tych, 
którzy próbują swoje relacje z Bogiem oprzeć na łatwym roz-
różnieniu: zgrzeszyłem, nie zgrzeszyłem, łaska uświęcająca, 
stan grzechu śmiertelnego. Nie. Jezus mówi odejdźcie do tych, 
którzy nie są pełni miłości miłosiernej. I to jest wielka nauka 
dla nas. Nie możemy swojej relacji z Bogiem układać na 
dwóch płaszczyznach. Jestem już w grzechu czy jeszcze nie. 
Możesz nie być w grzechu, możesz wypełnić całe prawo, ale 
równocześnie możesz nie wypełniać uczynków miłosierdzia i 
wtedy Bóg powie ci, abyś odszedł Mu sprzed oczu. Nie daj Bo-
że! Kochajmy tych, którzy są wokół nas, bądźmy miłosierni, bo 
jałmużna i dobroć zmazują nasze grzechy! 
Panie, Twoje królestwo przychodzi niepostrzeżenie, lecz mogę 
doświadczyć jego obecności w napotkanym człowieku. Daj mi 
serce gotowe przyjąć każdego potrzebującego brata, by w Nim 
zobaczyć Ciebie i razem z Tobą królować na wieki. 
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W tym tygodniu imieniny obchodzą: 

Zdzisław Rzeszowski, Zdzisław Stępniewski, Andrzej Gałek, 
Andrzej Majewski, Andrzej Gazda, Andrzej Wierciński, 

Andrzej Hermanowicz, Andrzej Lewandowski, 
Andrzej Spólny, Natalia Łysyganicz, Natalia Caban. 

 
Solenizantom składamy serdeczne życzenia  

i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700. 

1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to ostatni 
mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Do 
kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI 
w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileu-
szowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość  
w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma 
swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.  

2. Dziś, w niedzielę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, po wszystkich 
Mszach Świętych wystawiamy Najświętszy Sakrament i odmawiamy 
Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia ro-
dzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za udział w tym nabożeństwie mo-
żemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

3. Dzisiejsza uroczystość jest też świętem patronalnym Akcji Katolickiej. 
Przypomnijmy, że Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem 
wiernych, a jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna,  
a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome 
uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja spo-
łecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten 
sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hie-
rarchią Kościoła. 

4. W najbliższy czwartek, 30 listopada, przypada święto św. Andrzeja 
Apostoła. Był pierwszym uczniem powołanym przez Pana Jezusa, bra-
tem św. Piotra. Tradycja głosi, że po zesłaniu Ducha Świętego udał się 
do Grecji, gdzie oddał życie za wiarę, ukrzyżowany głową do dołu. Pa-
miątką tego są tak zwane krzyże św. Andrzeja w kształcie litery „X”.  

5. W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem miesią-
ca, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Zachęcam wszystkich 
do skorzystania z sakramentu pokuty, w naszym kościele będzie możli-
wość przed Mszą św. 

6. W poniedziałek, 4 grudnia w szkole w Czarnej spotkanie dla rodziców  
z psychologiem i pedagogiem o godzinie 14.30. 

7. We wtorek spotkanie z Pismem św. o godz. 18.00. 

8. W piątek spotkanie dla klasy 3 gimnazjum w ramach przygotowania do 
Sakramentu Bierzmowania. 


