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ODPOWIEDZIEĆ NA MIŁOŚĆ BOGA

100 lat po objawieniach we Francji w Paray-le-Monial 
decyzją papieża Klemensa XIII , 6 lutego 1765 roku ustano-
wiono na ziemiach polskich liturgiczne Święto Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. 

Kult Serca Jezusowego jest hołdem składanym Bogu za 
Jego bezgraniczną miłość do człowieka i do całego rodzaju 
ludzkiego, Bogu, który jest miłością. Potrzeba z naszej strony 
ciągle na nowo odkrywać miłość Boga skrytą w sercu Pana 
Jezusa i by na nią odpowiadać naszą miłością. �Odpowia-
dajcie Mu zatem miłością na miłość i nigdy nie zapominajcie 
o Tym, którego miłość do was pchnęła aż do śmierci� � mówi-
ła wizjonerka św. Małgorzata Maria Alacoque. 

Pierwszym krokiem ku temu będzie odnowienie i pogłębione świętowanie pierwszych piątków 
miesiąca.

Domagał się tego sam Jezus Chrystus objawiając się francuskiej zakonnicy Małgorzacie Marii 
Alacoque w klasztorze Sióstr Nawiedzenia w Paray-le-Monial w latach 1673-1675 z zamiarem przy-
bliżenia istoty kultu swego Serca. Zbawiciel życzył sobie, by czczono Je jako symbol Jego nieskoń-
czonej miłości do ludzi. Jej zadanie polegało na uświadamianiu ludziom konieczności zadośćuczy-
nienia i wynagrodzenia Jezusowi za nasze grzechy. 2 lipca 1674 r. siostra Małgorzata Maria zatopio-
na w modlitwie przed tabernakulum, nawet nie przeczuwała, co się zaraz wydarzy. Nagle pojawił 
się przed nią Pan Jezus. Z Jego ran biła niezwykła jasność. Światło rany Serca rozrosło się, a Pan 
zaczął mówić o niewdzięczności, jaką Mu ludzie odpłacają za Jego miłość. Sprawia Mu to większą 
udrękę niż wszystkie cierpienia, których doznał w trakcie swego ziemskiego życia. �Przynajmniej ty 
staraj się mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność� � powiedział Jezus 
Małgorzacie Marii. Zażądał by przyjmowała Komunię św. tak często, jak tylko może, a zwłaszcza 
w każdy pierwszy piątek miesiąca. Chrystus polecił jej także modlitwę każdej nocy z czwartku na 
piątek między godz. 23.00 a 24.00. Siostra Małgorzata Maria uczestniczyła w ten sposób w śmier-
telnym smutku Chrystusa, który stał się Jego udziałem w Ogrodzie Oliwnym. Każdy z nas może się 
przyłączyć do wynagradzania Sercu Bożemu za zniewagi i często bluźnierstwa. Dziś i w naszym kra-
ju szczególnie tego duża, przez bluźnierstwa miotane pod adresem Kościoła Katolickiego i zniewa-
żanie samego Boga w Jego symbolach, bezczeszczenie miejsc świętych i znaków Bożej obecności. 

Za grzechy świata wyrządzane Bogu prosił Pan Jezus siostrę Małgorzatę o wynagradzanie. 
I nas prosi każdego z osobna, abyśmy przyłączyli się do czczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
zranione ludzkimi grzechami.

NABOŻEŃSTWA 1. PIĄTKÓW MIESIĄCA



Ez 34, 11-12. 15-17, Ps 23 (22), 1 Kor 15, 20-26. 28, Mt 25, 31-46

SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

Króluj nam Chryste!
Nie ma dziś zbyt wielu królów, a i ci, którzy jeszcze pozostali nie dzierżą 

pełni władzy. Zwykle wykonują tylko funkcje reprezentacyjne. Co więcej, 
współczesny człowiek nie chciałby chyba powrotu władzy monarchicznej. 
Kolejne rewolucje wbiły nam do głów niechęć do królów i szlachetnie 
urodzonych. Zresztą w ogóle obserwujemy dziś kryzys jakichkolwiek 
autorytetów, także autorytetu władzy, nawet tej wybranej demokratycznie. 
Prawdę mówiąc, ziemska władza, również ta przez nas wybrana, często 
rozczarowuje, nie sprawdza się, nie spełnia naszych oczekiwań.

Stajemy dzisiaj wobec Chrystusa Króla Wszechświata, który wychodzi 
naprzeciw wszystkim rozczarowanym ziemską władzą, skrzywdzonym, 
wszystkim pragnącym prawdziwej wolności, sprawiedliwości, miłości 
i pokoju. On jeden może zaspokoić najgłębsze pragnienia ludzkiego serca. Święty Jan Paweł 
II pisał w Liście do młodych całego świata w 1985 roku: �Człowiekowi koniecznie potrzebne 
jest miłujące spojrzenie Chrystusa. Może najbardziej w chwili doświadczenia, upokorzenia, 
prześladowania, klęski � wtedy gdy nasze człowieczeństwo zostaje jakby przekreślone w oczach 
ludzkich, znieważone i podeptane � wtedy świadomość tego, że [�] Chrystus miłuje każdego 
i zawsze, [�] pozwala nam przetrwać�.

Chrystus Król Wszechświata ogłasza doskonałe Prawo Miłości. �Miłujcie się wzajemnie, jak Ja 
was umiłowałem�. Kto więc przyjmuje Chrystusa jako swego Króla i Pana, musi także przyjąć Jego 
Prawo Miłości. Prawdziwa Intronizacja Chrystusa Króla w naszych sercach dokonuje się przez 
otwarcie na Jego miłosierną miłość i przez konkretną, czynną miłość bliźniego. Właśnie z tych 
konkretnych uczynków miłości będziemy kiedyś osądzeni, gdy Zbawiciel przyjdzie powtórnie 
w swej Królewskiej chwale.

�Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem głodny, a daliście mi jeść�. �Byłem� � tak blisko 
30 centymetrów za twoją ścianą. �Byłem� � w twojej klatce schodowej. �Byłem� � tuż za płotem 
twego jednorodzinnego domku. �Byłem� � Ja sam, Jezus Chrystus. Twój Król i Zbawiciel. 
�Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili�. [�]

Gdyby chrześcijanie wzięli na serio tylko tę jedną przypowieść Mistrza z Nazaretu i dostosowali 
do niej swoje życie, w ciągu jednego pokolenia przebudowaliby oblicze ziemi. Miliard ludzi 
ochrzczonych, pochylony nad potrzebującymi pomocy, byłby w stanie podnieść życie ludzkości na 
zupełnie nowy, wyższy poziom. Miliard ludzi miłosiernych potraÞ  zbudować nowy świat. Potęga 
miłosiernej miłości jest wszechmocna, bo razem z tymi, którzy się nią posługują, współpracuje 
Bóg�. � tak pisze w swym rozważaniu na dzisiejsze święto ks. Edward Staniek.

Niech udział w Eucharystii pomaga nam rozwijać w sobie miłość wobec drugiego człowieka, 
bo ona jest sprawdzianem naszej wiary. �Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili�. Wsłuchujmy się dzisiaj uważnie w te słowa Chrystusa, naszego 
Króla, by kiedyś nie zabrzmiały one dla nas jak wyrok, lecz były nagrodą i zaproszeniem do 
wiecznego Królestwa Chrystusa w niebie. Amen

ks. Dawid

(ks. proboszcz)

Ponadto ważne jest, by w ten sposób przygotować się na przejście do wieczności � o czym sam 
Pan Jezus zapewnił św. s. Małgorzatę Marię, a polskie powiedzenia odpowiednio to ujęło: �Kto dzie-
więć pierwszych piątków odprawi jak trzeba, nie umrze w grzechu i pójdzie do nieba�.  Oczywiście 
dziewięć pierwszych piątków po kolei co miesiąc. W 1. piątek ważne jest by przyjąć Komunię św. 
wynagradzającą. Spowiedź może być wcześniej odprawiona. Ważne, żeby grzech nie zagradzał 
w 1. piątek przystąpienie do stołu Pańskiego. Rodzice katoliccy powinni zadbać, aby ich dzieci przy-
najmniej raz w życiu odprawiły dziewięć 1. piątków miesiąca.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXIV NIEDZIELA ZW. UROCZ. CHRYSTUSA KRÓLA (22.11.2020 r.)

/bp Fulton Sheen/

Nie ma równin w królestwie miłości, 
albo człowiek się wznosi, albo spada

MYŚLI TYGODNIA

POGRZEBY
+ Jolanta Erbel (61 l.)
+ Agnieszka Sikorska 
(43 l.)
+ Józefa ParÞ ńska 
(91 l.)
+ Aleksander Zajdel 
(71 l.)
+ Czesława Frank (89 l.)

Wieczny odpoczynek 
racz im dać Panie

RADOSNE OPOWIASTKICZYTANIE DOROSŁYCH 
LEKTORÓW 

22 listopada: 6.30 A. Czer-
nicka; 7.30 B. Gąsior; 9.00 
Ł. Niemiec; 10.30 E. Pastyrzak; 
12.00 K. Józefczyk; 15.30 
M. Klocek; 18.00 T. Szynal. 
29 listopada: 6.30 A. Czernic-
ka; 7.30 J. Trąd; 9.00 T. Waj-
da; 10.30 Ł. Niemiec; 12.00 
M. Lorek; 15.30 H. Teneta; 
18.00 W. Dymiński. 

Do tramwaju wpada bandyta:
� Nie ruszać się, to jest napad!
Jakiś pasażer z ulgą: � O kurczę, 

ale mnie pan przestraszył. A już my-
ślałem, że to kontroler. 

***
Stoi kobieta przed lustrem i mówi 

do męża: � Kochanie, zobacz: przy-
tyłam, mam zmarszczki, wolniej 
biegam. Wymień mi choć jedną moja 
zaletę! � Eee, wzrok masz dobry�

1. Dziś uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata � ostatnia niedziela roku liturgicznego. Pod-
czas Mszy o 12.00 zawierzenie Chrystusowi Królowi, naszych rodzin, Kościoła, Polski i świata. 

2. W niedzielę (29 XI) po Mszy św. o 15.30 nabożeństwo do św. Michała Archanioła. Prośby 
i podziękowania można składać do skrzynki w kaplicy MB Szkaplerznej.

3. O 17.00 codziennie wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec. O 17.30 wypominko-
we nabożeństwo za zmarłych.

4. Różaniec o 17.00 w tym tygodniu prowadzić będzie Róża Różańcowa św. o. Pio (p. ZoÞ i 
Pelczar).

5. W tym tygodniu wspominamy w liturgii; we wtorek � św. męczenników wietnamskich Andrze-
ja Dung-Lac i towarzyszy; w środę � św. Katarzynę Aleksandryjską; 

6. Katechezy przedmałżeńskie rozpoczną się w niedzielę 29 listopada o 13.00 i trwać będą 
przez kolejne 5 niedziel. Zapraszamy młodych, którzy w przeciągu 2-3 lat będą chcieć przyjąć 
sakrament małżeństwa. 

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, �Gościa Niedzielnego�, �Niedzieli� , �Źródła�, 
�Małego Gościa Niedzielnego� (dla dzieci i młodzieży). Można tam znaleźć wiele ważnych 
i ciekawych treści religijnych, społecznych, ciekawych osobowości. 

8. Spotkania dla rodziców i dzieci klas III szk. podst. i wręczenie medalika NMP Niepokalanie 
Poczętej będzie miało miejsce podczas Mszy św. 1, 2, 3, 7 grudnia poszczególnymi klasami. 
Za tydzień podamy więcej szczegółów.

/św. Józef Sebastian Pelczar/

Miłość rodzi się w sercu, wyraża słowem, ale żyje czynem



INTENCJE MSZALNE 23-29.11.2020 r.

oprac. ks. Łukasz P.

Poniedziałek 23.11.2020
6:30  + Jadwiga Nowak (od rodz. Jurczyków)
7:00  1. + Adela Tomków (23. greg.)
 2. + Marian Nawrocki (w 17. rocz. śm.)
 3. + Zbigniew OstaÞ l (23. greg)
7.00 ss  + Maria i Wojciech Szklarscy
18.00  1. + Stanisław Trznadel 
 (od Pawła i Anny Zajdel z rodz.)
 2. + Bolesław Wilusz 
 (od sąsiadów z klatki)
 3. + Jadwiga Dymińska 
 (od Agnieszki i Andrzeja)
 4. + Aleksander Dziugan
 (w 3. rocz. śmierci; od córki z rodz.)   

Wtorek 24.11.2020
Wsp. św. męczen. Andrzeja Dung-Lac i tow.

6:30  + Bolesław Wilusz 
 (od sąsiadów z klatki)
7:00  1. + Adela Tomków (24. greg.)
 2. + Maria Michalska (w 51. rocz. śm.)
7.00 ss  + Czesława Kurowska (od ucz. pogrzebu)
18.00  1. + Andrzej Wojciechowski
 2. + Janina Cymerman 
 (od bratanicy Marii z rodz.)
 3. ++ Ernest i Wacław Sulik
 4. + Zbigniew OstaÞ l (24. greg)   

Środa 25.11.2020
6:30  1. + Stanisław Olbrycht (od rodz. Guzik)
 2. za zmarłych polec. w wypominkach
7:00  1. + Adela Tomków (25. greg.)
 2. + Zbigniew OstaÞ l (25. greg)
7.00 ss  + Andrzej Staroń (od sąsiadów)
18.00  1. w intencjach nowennowych:
 * + Helena Skomorowska 
 (od rodz. Buławów z Rycerki Górnej)
 * + Aleksander Zajdel
 2. + Jadwiga Dymińska 
 (od rodz. Jędrejko)
 3. ++ Janina, Stanisław i Maria
 4. + Marian i Wacław Żółkoś, 
 oraz ++ Maria i Stanisław Kurek   

Czwartek 26.11.2020
6:30  + Jadwiga Nowak 
 (od rodz. Niezgodów)
7:00  1. + Adela Tomków (26. greg.)
 2. ++ Maria, Eliasz, ZoÞ a, 
 Franciszek Samson
7.00 ss  + Mieczysława Szuba
18.00  1. + Bolesław Wilusz (od koleżanek 
 i kolegów z pracy z Oddziału Transportu 
 i Sprzętu)

 2. + Janina Cymerman 
 (od Ludmiły Cymerman)
 3. ++ Edward, Józefa, Stanisław, 
 Anna i ++ z rodz.
 4. + Zbigniew OstaÞ l (26. greg)
 5. o Boże Błogosławieństwo, dary  
 Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej 
 i zdrowie dla Oktawii   

Piątek 27.11.2020
6:30  + Stanisław Trznadel (od sąsiadów 
 z klatki pierwszej; Krakowska 13)
7:00  1. + Adela Tomków (27. greg.)
 2. + Zbigniew OstaÞ l (27. greg)
7.00 ss  w intencji Panu Bogu wiadomej
18.00  1. + Marcin Bąk (w 5. rocz. śmierci),  
 + Stanisław Bąk, ++ Józefa 
 i Władysław Kolanko
 2. + Jadwiga Nowak 
 (od siostrzenicy Marii z rodz.)
 3. + Jadwiga Dymińska 
 (od pracowników SOR w Krośnie)
 4. + Jerzy Kielar (w 1. rocz. śmierci)   

Sobota 28.11.2020
6:30  + Maria Przysiecka 
 (od działu wynagrodzeń Krośnieńskich  
 Hut Szkła)
7:00  1. + Adela Tomków (28. greg.)
 2. + Stanisław Trznadel 
 (od sąsiadów z klatki 1; Krakowska 13)
 3. + Zbigniew OstaÞ l (28. greg)
7.30 ss  + Feliks Barański (od ucz. pogrzebu)
8:00  + ZoÞ a Fal (od wójta i pracowników  
 gminy w Krościenku Wyżnym)
18.00  1. ++ Janusz i Zdzisław Kwolek
 2. + Jadwiga Nowak 
 (od siostrzenicy Anny z rodz.)  

Niedziela 29.11.2020
I Niedziela Adwentu

6:30  + Marek (w 15. rocz. śm.) i + Ryszard
7:30  + Stanisław Olbrycht (od rodz. Niziołków)
7.30  ss + Bogdan Suder (w 1. rocz. śmierci)
9.00  ++ Genowefa, Jan i Stanisław
10.30  + Adela Tomków (29. greg.)
12.00  1. + Wanda Trzemżalska 
 (w 19. rocz. śmierci)
 2. + Jadwiga Dymińska (od męża i dzieci)   
15.30  + Andrzej Wojciechowski 
 (od syna Wojciecha z rodz.)
18.00  1. + Tomasz Gerula (od rodz.)
 2. + Zbigniew OstaÞ l (29. greg)


