XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 26 LISTOPADA 2017
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
Refren Psalmu:
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
Rozważania Niedzielne
Niemiłosierny
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 Jezusa są pełne łagodności,
miłosierdzia, dobroci i przez to są miękkie, dla
wszystkich dostępne, a tymczasem Jezus potrafił
wypowiadać 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 rozróżnieniu: 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 Boże! 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.

Your gift to God and our Parish
November 19, 2017
Sunday Offerings:
The Shepherds’ Trust:

$ 1, 475
$ 1, 105

Heartfelt thank you for your generous support
of the Church. God bless! Bóg zapłać!

Uroczystość Chrystusa Króla
Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechświata, została ustanowiona przez papieża
Piusa XI w roku 1925 jako swoista propozycja
Kościoła dla ludzi dobrej woli, którzy chcą żyć w
oparciu o wspólne wartości wynikające z nauki Jezusa
Chrystusa. Jednocześnie kończy ona roczny obchód
misteriów zbawczych Jezusa Chrystusa, poczynając
od Jego narodzenia przez zbawczą działalność, której
szczytem
była
Jego
męka,
śmierć
i
zmartwychwstanie.

Ogłoszenia / Announcements
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca. Zapraszamy odpowiednio na
nabożeństwa: w piątek do NSPJ po Mszy Św. o godz.
7:00 pm; w sobotę na adorację Najśw. Sakramentu po
Mszy Św. o godz. 9:00 am to 6:00 pm.
❖
Zachęcamy do nabywania „Wigilijnego Opłatka” oraz
składania dobrowolnych ofiar na kwiaty, choinki i
dekoracje świąteczne.
❖
Uwaga dzieci! Święty Mikołaj przybędzie w tym roku
do naszej parafii w niedzielę 10 grudnia po Mszy Św.
o godzinie 11:00.
❖
Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii odbędą się
w dniach od 10 grudnia do środy 13 grudnia.
Rekolekcje te poprowadzi Ks. Łukasz Murański,
kanonik regularny laterański z Drezdenka. Tematem
tegorocznych rekolekcji będzie: „Bóg przychodzący do
nas nawet w mrocznych chwilach przeżywania naszej
wiary…”
❖
W najbliższą środę 29 listopada po Mszy świętej i
Nabożeństwie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
ok. godz. 20-tej, redaktor naczelny tygodnika GŁOS
(zawsze można nabyć go na stole obok
zakrystii) zaprasza na projekcję filmu "KOLUMBIA"
Dominka Tarczyńskiego. „Kolumbia – świadectwo
dla świata”. To najlepszy film dokumentalny,
przentowany na XVI Międzynarodowym Katolickim
Festiwalu
Filmów
i
Multimediów
w
Niepokalanowie. Film został nagrodzony za pokazanie
prawdziwego oblicza dzisiejszej Kolumbii, gdzie wiara
katolicka i odważne wyznawanie jej przez rządzących
prowadzi
do
eliminowania
przestępczych
marksistowskich mafii narkotykowych. Zapraszamy.

34TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, NOVEMBER 26, 2017
THE SOLEMNITY OF OUR LORD JESUS CHRIST THE KING
Psalm Refrain:
The Lord is my shepherd; I shall not want
Reflection .....
Today’s Gospel passage is the conclusion of
Jesus’ discourse with his disciples. It is about the
end of time, the coming of the Son of Man, and the
final judgment. We hear this description of the final
judgment at the conclusion of our liturgical year, the
Solemnity of Our Lord Jesus Christ the King. In the
context of Matthew’s Gospel, this passage might
also be read as a conclusion of Matthew’s report on
Jesus’ life and ministry; the remaining chapters
report the events of Jesus’ Passion and
Resurrection.
In today’s Gospel, Jesus describes to his
disciples the scene of the judgment of the Son of
Man. All the nations will be assembled before him,
and he will separate them as a shepherd separates
sheep and goats upon their return from the pasture.
The judgments made by the Son of Man will be
based upon the acts of mercy shown to the least
ones—the hungry, the thirsty, the naked, the ill, and
the imprisoned. Indeed, Jesus, who suffered on the
Cross, identifies himself with the least ones.
Recall that last week’s parable of the talents
taught us that the gifts that we have been given are
intended to be used for the service of others,
especially the least among us. Our judgment before
God will be based not only on how we have used
these gifts and talents, but also on how we have
extended ourselves in service to these least ones.
Indeed, Jesus tells us that whenever we have
served these least ones, we have served Christ
himself.
When we read today’s Gospel in the context
of the chapters that follow in Matthew’s Gospel, we
learn the extent to which Jesus identifies with the
least ones. In accepting death on the cross, Jesus
shows himself to be one of the hungry, the naked,
the ill, and the imprisoned. To accept Jesus is to
accept him who suffered and died on the Cross as
one of the least ones.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc listopad:

„Za † członków Rodziny Żywego Różańca”
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Sunday, November 26, 2017
9:00 am
For all souls
11:00 am
Za † Lucjana Sanigórskiego i dziadków Prusinowskich
i Sanigórskich
Za † Jana Holowko – Od rodziny Antkowskich
Za † Antoniego Gromek w 5 rocznicę śmierci – Od
syna
Za † Aleksandra Podgórskiego w rocznicę śmierci
Za † Wiktorię i Henryka Kolasa – Od rodziny Poweska
Za † rodziców Jadwigę i Eugeniusza oraz za † męża
Stanisława Ferusia – Od żony, syna i przyjaciół
Za † rodziców Stanisława i Stanisławę Frydrych – Od
córki
Wednesday, November 29, 2017
7:00 pm
Za wszytkich zmarłych wspomnianych w
Za † Wiktorię Kolasa
Friday, December 1, 2017
7:00 pm
Za † Annę i Adolfa Antoszczyszyn – Od syna z rodziną
Saturday, December 2, 2017
9:00 am
Za † Kapłanów i osób konsekrowanych którzy
posługiwali w naszej parafii – Intencja od Rodziny
Żywego Różańca
Sunday, December 3, 2017
9:00 am
For the repose of the soul of † Jadwiga Ilnicki –
Requested by the Antkowski family
11:00 am
O łaskę zdrowia i pomoc Boża w rozwiązaniu trudnej
sprawy życiowej
Za † Wandę Morawa
Za † Wiktorię Kolasa – Od Rodziny Żywego Różańca

