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INTENCJE MSZALNE 14.11 – 20.11

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  
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PONIEDZIAŁEK –21 LISTOPADA

17:00 – O rozwiązanie trudnych 
spraw rodzinnych

17:00 +  Ignacy, Małgorzata Potrykus.

18:00 + Genowefa Ciskowska

18:00 + Z rodzin Styn i Bystram

18:30 +  Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett (20 gregoriańska)

WTOREK –22 LISTOPADA

17:00 +  Dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 + Józefa i Ksawery Jeka

18:30 +  Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett (21 gregoriańska)

ŚRODA –23 LISTOPADA

17:00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 + Siostry i bracia z obojga stron

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław
 Wett (22 gregoriańska)

CZWARTEK –24 LISTOPADA

17:00 +Brunon Borski

18:00 + Marta i Adam Jeka

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett 
(23 gregoriańska)

PIĄTEK –25 LISTOPADA

17:00 + Ojciec Zygfryd oraz 
dziadkowie z obojga stron

18:00 + Jan i Augustyna oraz Józef 
Hincke

18:30 +Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett (24 gregoriańska)

SOBOTA –26 LISTOPADA

17:00 + Rozalia i Feliks

18:00 + Maria Trzebiatowska w 
rocznicę śmierci

18:30 +  Ksiądz Proboszcz 
Wiesław Wett (25 gregoriańska)

18:30 +
NIEDZIELA – 27 LISTOPADA
08:00 +  Paweł Jeka i wszyscy krewni

10:30 +Maria, Józef, Leon Bolda

16:00 +  Rozalia Guz i Józef Hincka

16:00 + Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett (26 gregoriańska)

XXXIV niedziela zwykła
 Uroczystość Chrystusa Króla

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu 
Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami 
duchownymi 
i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały 
Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i 
nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe 
Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!
W naszych sercach  – Króluj nam Chryste!
W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
W naszych miastach i wioskach–Króluj nam Chryste!
W całym Narodzie i Państwie Polskim– Króluj nam Chryste!
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca– Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Świadomi naszych win i zniewagzadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za 
odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy 
społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw. 
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie 
osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:
Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci –Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 - Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie –Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw –Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie 
i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzyPanie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca 
nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.
Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z 
tego narodowego aktu,chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. 
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania.Matczynej opiece Królowej Polski i 
wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i 
dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo 
świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. 

*  *  *
Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu

uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.  sprawowały 

rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.
Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków 
Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas 
doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.
W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego 
polskiego krzyża.Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez 
Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu. 



1 CZYTANIE:  (2 Sm 5,1-3)
2 CZYTANIE: (Kol 1,12-20)
EWANGELIA: (Łk 23,35-43)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA XXXIV NIEDZIELE ZWYKŁĄ

20 LISTOPADA 2016 r. 

 

               Ks. Sławomir Skoblik

XXXIV niedziela zwykła

1.Dziś o godz. 16.00 w ks. biskup Zbigniew Zieliński zamknie „bramę Miłosierdzia”. 
Eucharystią, sprawowaną we wspólnocie kapłanów naszego morskiego dekanatu, 
podczas której ks. biskup poświęci okolicznościową tablicę upamiętniającą fakt, 
że nasza budująca się świątynia była kościołem stacyjnym, zakończymy 
Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy. Już dzisiaj zapraszam całą wspólnotę parafialną 
do przeżycia tej wyjątkowej chwili.

2.W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym przypada pojutrze św. Cecylii, w 
czwartek męczenników koreańskich, w piątek św. Katarzyny.  Wszystkim 
solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia i powierzamy opiece 
świętych Patronów.

3.Jutro z racji wspomnienia św. Cecylii zapraszam organistów i chór na plebanię na 
kawę po ostatniej wieczornej Mszy św.

4. Przez cały miesiąc listopad jest odprawiana w naszym kościele, zamówiona przez 
Żywy Różaniec Msza św. gregoriańska w intencji + ks. proboszcza Wiesława Wetta.

5.Do posprzątania kościoła w sobotę po południu proszę parafian zamieszkałych w 
domach przy ul. Kopalnianej, Solnej, Władysławowskiej 53-77.

6.W przyszłym tygodniu będzie dostępny nasz ścienny parafialny kalendarz. Zachęcam 
do nabycia. Jest to cegiełka na budowę kościoła 25 pln.

7. Parafialna zabawa karnawałowa odbędzie się w remizie OSP z 11/12 lutego. Zapisy 
w sklepie u p. Daniela. Koszt od pary 200 pln.

8.W przyszłą niedzielę poświęcimy opłatki, które roznosić będą po parafii panowie: 
Daniel, Jacek i Józef. Wraz z opłatkami będą roznoszone do uzupełnienia nowe 
karty kolędowe. Na nich umieszczamy zamieszkałych, nie zameldowanych 
parafiach. Karty damy księdzu na kolędzie. Dla przykładu, ktoś ponad rok mieszka 
w Anglii, a jest tu zameldowany, nie wpisujemy go na kartę. Ofiary z opłatków 
przeznaczone na nowe okna do kościoła i prace na zapleczu zakrystii.

9. Polecam Waszej uwadze „Gościa Niedzielnego” oraz biuletyn parafialny. 

 

Król wszechświata, jedyny Władca nieba i ziemi, ukrył blask majestatu swej chwały i stanął 
jako zwyczajny człowiek na palestyńskiej ziemi. Publicznie wyznał, że jest Królem i że 
królestwo Jego nie jest z tego świata. Ludzie Mu jednak nie uwierzyli. Koniecznie chcieli, by 
objawił swą moc jako władca tego świata, a gdy się im to nie udało, postanowili Go 
wyśmiać.Zamiast berła, włożono w Jego ręce trzcinę; zamiast złotej korony, cierniem 
zraniono Mu głowę; zamiast purpurowej szaty, łachman żołnierski narzucono na Jego 
zmasakrowane biczowaniem plecy; zamiast tronu — szubienica, a w miejsce asysty 
ustawiono dwu łotrów. Przegrał nawet licytację z mordercą. Tłum wyżej ocenił życie 
Barabasza niż swojego Króla.Fatalna pomyłka w dziejach świata. Oto dowód, jak ludzie nie 
umieją rozpoznać prawdziwej wartości człowieka, oto świadectwo, jak nie potrafią cenić 
tego, kto sprawiedliwy, dobry, święty. Tego typu pomyłki zdarzają się na przestrzeni wieków 
ciągle, ale żadna z nich nie jest tak przerażająca w swej wymowie jak ta na Golgocie.Rzecz 
znamienna, że jedynym człowiekiem, który w tym poniżeniu rozpoznaje w Jezusie Chrystusie 
godność prawdziwego Króla, jest wiszący razem z Nim łotr. Ich losy w ostatnich godzinach 
życia były bardzo podobne. Jeden i drugi otrzymał wyrok śmierci, jeden i drugi dźwigał swój 
krzyż na miejsce straceń, obaj przeżyli ból krzyżowania i obaj wyczekiwali na śmierć. Łotr, 
sam przeżywając potworne katusze, musiał jednak bacznie obserwować Chrystusa, skoro z 
wysokości swego krzyża dostrzega w Nim prawdziwego Króla. On jeden ocenia sytuację 
obiektywnie. Odkrywa ową fatalną pomyłkę, jaką popełnili sędziowie.Staje w obronie 
Chrystusa. Niewiele Mu może pomóc, bo sam ma ręce przytwierdzone do drzewa. 
Poprzestaje na upomnieniu swego kolegi, który umiera na trzecim krzyżu i szydzi z Chrystusa 
podobnie jak Jego wrogowie. Któż jednak będzie słuchał skazańca, nawet gdyby mówił 
prawdę. Ani on, ani jego słowa już się nie liczą. Łotr, świadom zbliżającej się śmierci, 
postanawia wykorzystać tę jedyną szansę, jaka mu zostaje, i pragnie zabezpieczyć swoją 
przyszłość. Skoro prawdziwy Król jest tak blisko, to warto poprosić o włączenie w Jego 
królestwo. Piękna jest ta jego prośba: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 
królestwa”.Odpowiedź Chrystusa jest jeszcze piękniejsza: „Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze 
Mną będziesz w raju”. Pierwsza kanonizacja na Ziemi. Zapewnienie samego Jezusa o wejściu 
łotra do nieba. Władcy tego świata za złe czyny postanowili go usunąć ze swego królestwa. 
W ostatnim momencie rozpoznał jednak w Chrystusie prawdziwego Króla i zatęsknił za 
przynależnością do Jego królestwa prawdy, sprawiedliwości i miłości. Był jednym z ostatnich 
ludzi, jacy na Ziemi rozmawiali z Mistrzem z Nazaretu. Obserwował dokładnie Jego śmierć, 
by wkrótce potem, przeżyć swoją własną. Traktował ją jak przekroczenie progu nowego 
świata. Wiedział, że Jezus dopiero co ten próg przekroczył i tuż za nim czeka na niego.Ileż 
nadziei jest zawarte w tej pierwszej kanonizacji. Jeśli łotr przez akt zawierzenia Jezusowi 
otrzymał prawo wejścia do nieba, to jest to możliwe dla każdego, nawet największego 
grzesznika. Wszystko zaś zależy od rozpoznania w Chrystusie prawdziwego Króla i od 
pragnienia należenia do Jego królestwa. Wieczne losy człowieka ważą się do ostatniego 
momentu jego życia na ziemi.


