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INTENCJE MSZALNE 24.10 – 30.10

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

zgłosić w celu korekty.  

      
         

     
       

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 23 października 2016 r.

PONIEDZIAŁEK –24 
października

17:00 + Jan, Łucja, Teodor

18:00 +  Rodzice: Rozalia i Feliks oraz 
rodzeństwo Buja

18:30 + Bronisław Kamiński, Jerzy 
Pliński, Maria Dobke

WTOREK –25 października

17:00  + Z rodziny Necel i 
Cieplińskich

18:00 +  Z rodzin Kamińskich, Jeka, 
Plińskich

ŚRODA – 26 października

17:00  +   Anna, Feliks, Józef

18:00 + Kamil i zmarli z rodzin Styn
 i Sąda

CZWARTEK –27 października

17:00 + Ojciec Leon i dusze w 
czyśćcu cierpiące 

18:00 + Brunon Borski

PIĄTEK – 28 października

17:00 +   Grażyna 
Szczodrowska – 1 rocznica 
śmierci

18:00 + Matka oraz dziadkowie 
z rodziny Stromskich i Totzke; 
wujkowie i ciocie z obojga stron

SOBOTA –29 października

17:00 – O zdrowie i 
błogosławieństwo w rodzinie

18:00 +Maria i Antoni Kulik
  
NIEDZIELA – 30 
października

08:00 +   Z Róży Męskiej

10:30 - O zdrowie i 
błogosławieństwo Boże w rodzinie 
Lessnau

16:00 + Ojciec Zygfryd

Komentarz do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla 
i Pana – I cz.

Wprowadzenie

Myśl o potrzebie aktu intronizacyjnego została zapoczątkowana w związku z 
wszczęciem w archidiecezji krakowskiej w 1996 roku procesu beatyfikacyjnego Sługi 
Bożej Rozalii Celakówny, krakowskiej pielęgniarki i mistyczki, zmarłej w czasie II wojny 
światowej. Wówczas światło dzienne ujrzały jej zapiski i można było poznać treść 
udzielonych jej objawień prywatnych, w których Jezus domaga się m.in. aktu 
intronizacyjnego od narodu polskiego. Świadczy o tym choćby ten zapis: „Jest ratunek 
dla Polski: jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez intronizację, nie 
tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. To 
uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga”.

Wieść o tego typu żądaniach Jezusa w objawieniach danych Celakównie szybko się 
rozniosła. Pojawiło się wiele inicjatyw oddolnych, których celem było doprowadzenie 
do aktu intronizacyjnego. Konferencja Episkopatu Polski powołała w 2004 roku Zespół 
ds. Społecznych Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla. Od początku było wielu ludzi 
dobrej woli, autentycznie zaangażowanych w dzieło intronizacji Jezusa, 
zawierzających realizację swoich dążeń i oczekiwań Boskiej Opatrzności i 
wspierających pasterzy Kościoła w Polsce wytrwałą i cierpliwą modlitwą na rzecz 
należytego rozeznania sprawy. Okazało się również, że analogiczna myśl o 
konieczności uznania Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem stanowi centralny rys 
duchowości i formacji wielu wspólnot i stowarzyszeń w Polsce, zwłaszcza środowiska 
oazowego i charyzmatycznego; jest też u podstaw spotkań młodzieży w Lednicy.

Ta niezwykła zbieżność myśli rzeszy wiernych, inspirowana nie tylko prywatnymi 
objawieniami, ale mająca wyraźne podstawy biblijne i szerokie rozwinięcie w 
nauczaniu Kościoła, szczególnie w encyklice „Quas Primas” Piusa XI, nie mogła być 
lekceważona, ani odkładana na bok. Pasterze Kościoła dostrzegli w niej bardzo 
konkretny oddźwięk zmysłu wiary ludu Bożego. W 2013 roku biskupi powołali do 
istnienia Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych. Owocem dialogu i współpracy Zespołu z 
przedstawicielami różnych ruchów intronizacyjnych jest zatwierdzony przez 
Konferencję Episkopatu Polski Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla 
i Pana.



1 CZYTANIE:  (Syr 35,12-14.16-
18)
2 CZYTANIE: (2 Tm 4,6-9.16-18)
EWANGELIA: (Łk 18,9-14)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA XXX NIEDZIELE ZWYKŁĄ
23 PAŹDZIERNIKA 2016 r. 

 

               Ks. Sławomir Skoblik

XXX niedziela zwykła

1. Dziś niedziela misyjna i pierwsza rocznica święceń biskupich księdza biskupa 
Zbigniewa Zielińskiego. Na zakończenie tygodnia misyjnego 30 października 
będziemy gościć o. misjonarza z Gdańska ze zgromadzenia oo. oblatów. Będzie głosił 
Słowo Boże, a po Mszach rozprowadzał kalendarze misyjne na 2017 rok. Ja zaś w 
tym dniu będę w kościele oo. oblatów w Gdańsku głosił kazania i zbierał ofiary do 
puszek na budowę naszego kościoła. Dziś ministranci zbierają ofiary do puszki na 
misje.

2. Dobiega też końca październik. Na ostanie nabożeństwa różańcowe zapraszamy dziś 
po Mszy świętej o 16:00, w tygodniu dzieci na 16:00, dorosłych na 17:30.

3. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym Kościoła przypada w piątek święto 
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego 
tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia.

4. W przyszłą niedzielę zmiana czasu. Śpimy godzinę dłużej.

5. W związku ze zbliżającymi się dniami modlitwy za zmarłych, kartki z wypisanymi 
imionami naszych bliskich zmarłych można przynosić do zakrystii, biura parafialnego, 
wtedy wyznaczę dzień odczytywania wypominek, lub w kopercie złożyć na tacy 
podczas kolekty. Różaniec z wypominkami będzie odmawiany o 17.30 w oktawie 
Wszystkich Świętych (2-8 listopada), w niedzielę 6 listopada w ramach spotkania 
Żywego Różańca o godzinie 14:15.Złożone przy tej okazji tradycyjne ofiary, tego roku 
przeznaczamy na budowę kościoła. W najbliższym czasie w planie jest wykończenie 
zaplecza zakrystii nad kostnicą, uporządkowanie kostnicy i wymiana okien, aby 
przygotować je pod witraże. Na ten cel przeznaczone będą też ofiary z opłatków.

6. 27 października (czwartek) od godzinie 13:00 w przychodni lekarskiej WŁA-MED. 
Przy ul. Niepodległości 10 we Władysławowie odbędą się badania USG DOPPLER 
przepływów szyjnych i kończyn dolnych, USG tarczycy, USG nerek oraz Eco serca. 
Badania są odpłatne. Cena jednego badania 55 złotych.

7. Do posprzątania kościoła proszę parafian zamieszkałych w domach przy ul. 
Władysławowskiej od 48 do końca, Koralowej, Jeżynowej, Wąskiej, Wichrowej, 
Chłopskiej, Aroniowej.

8. W sobotniej wieczornej i w niedzielnych Mszach św. tydzień temu uczestniczyło 
465 osób to jest 38 procent zameldowanych na terenie parafii.

 

Kiedy mówimy o testamencie, najczęściej mamy na uwadze rozporządzenie dotyczące dóbr 
materialnych, które winno być dokładnie wypełnione po śmierci przekazującego testament. Akt 
sporządzenia testamentu łączy się ściśle z myślą o śmierci i dlatego niewielu ludzi dorasta do 
jego spisania. Takie podejście do testamentu niewiele ma wspólnego z duchem Ewangelii. Stąd 
też rzadko się słyszy o testamentalnym przekazywaniu rzeczy tego świata przez świętych. Ma to 
najczęściej miejsce, gdy umiera święty bardzo bogaty, ale nawet wtedy znacznie więcej mówi się 
o ich testamentach duchowych. Sam Jezus uczy nas na krzyżu, jak ma wyglądać testament. 
Wcześniej wyrzekł się wszystkiego, w ostatnich godzinach oddał nawet swoją szatę, a na krzyżu 
Matkę przekazuje w ręce św. Jana.Doskonałym Jego naśladowcą był św. Paweł. Swój testament 
pisał w więziennej celi, czekając na wykonanie wyroku śmierci. Był świadom kresu życia. „Krew 
moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła”. W tej sytuacji rzuca okiem na 
całość swego życia. Podsumowuje je w jednym, ale jakże pięknym zdaniu: „W dobrych zawodach 
wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”. Można pozazdrościć takiej oceny wielu lat 
trudu. Zastanawia fakt, że Paweł świadom zbliżania się do bramy nieba, jakby sprawdza, czy ma 
ze sobą klucz do tej bramy — wiarę. On wie, że ustrzeżenie wiary to główne zadanie 
chrześcijanina.Po takim podsumowaniu czeka tylko na spotkanie z Sędzią zawodów, w jakich 
uczestniczył, i na olimpijski laur. „Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który 
mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia”.Ma jeszcze kilka spraw do załatwienia. Wzywa 
więc Tymoteusza do spiesznego przybycia do niego i prosi, aby ten wziął ze sobą Marka. Chodzi 
tu prawdopodobnie o Ewangelistę, z którym współpraca nie zawsze układała mu się pomyślnie. 
Prosi go również o przywiezienie płaszcza oraz o księgi, zwłaszcza cenne pergaminy.Wzruszający 
jest fragment, w którym imiennie wymienia tych, którzy zdradzili Ewangelię, zerwali z Kościołem 
i są jego wrogami. Przestrzega Tymoteusza, by miał się przed nimi na baczności.Jego oczy są 
jednak utkwione już w Chrystusie. Opuszczony przez wielu ludzi, nigdy nie został opuszczony 
przez Pana. Kończy więc swój testament aktem radosnej nadziei: „Wyrwie mię Pan od 
wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała 
na wieki wieków! Amen”.Oto klasyczne podejście chrześcijanina do testamentu. Chodzi w nim o 
radosne spojrzenie na całość życia, o dziękczynienie za łaskę wiary i opatrzność, jaką Bóg nas 
otacza. Chodzi o najważniejszą przestrogę, jaką pragniemy przekazać swoim bliskim. Testament 
zawsze ujawnia, co było skarbem dla danego człowieka. Chce on bowiem, by ten właśnie skarb 
został w rękach pozostających na ziemi.Sporządzenie testamentu jest znakiem dojrzałości 
danego człowieka. Już sam fakt jego spisania jest dowodem odważnego liczenia się z 
możliwością odejścia z tego świata. Treść zaś testamentu świadczy o tym, co jest dla danego 
człowieka skarbem i z czym zostawia swoich spadkobierców. Jezus tak jasno powiedział: „Gdzie 
skarb twój, tam i serce twoje będzie”. Testament mówi o skarbie życia człowieka i o bogactwie 
jego serca.


