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OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA  UROCZYSTOŚ JEZUSA CHTYSTUSA  

KRÓLA  WSZECHŚWIATA — 20 LISTOPADA 2016 R. 

NIE MUSIMY ZDOBYWAĆ SIĘ NA NIEWIADOMO JAKIE WYCZYNY;    

CZĘSTO NASZEJ POMOCY POTRZEBUJĄ WŁAŚNIE  

OSOBY NAM NAJBLIŻSZE 

*Dzisiaj  obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to 

ostatnia niedziela roku liturgicznego i jednocześnie święto patronalne naszej   

pallotyńskiej Prowincji– Chrystusa Króla.  Dla naszej ojczyzny to dzień szczegól-
nego dziękczynienia  za akt przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana.  Dzisiaj zaprasza-

my również na kolejne spotkanie: Lectio Divina o godz. 17.00 w domu       
parafialnym. 
*Jutro przypada wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Marii Panny. Choć odwo-

łuje się ono do VI w. i do pamiątki poświęcenia kościoła ku czci Matki Bożej zbu-

dowanego obok świątyni jerozolimskiej, to ma nam ukazywać wielkość i znacze-
nie życia ofiarowanego całkowicie Bogu. Dlatego w tym dniu modlimy się szcze-

gólnie za siostry w zakonach klauzurowych i do tej modlitwy zachęcamy wszyst-

kich parafian.  
*We wtorek 22 listopada wspominamy św. Cecylię – dziewicę i męczennicę, 

patronkę: chórzystów, organistów i zespołów muzycznych. W tym dniu zaprasza-
my:  organistę, pana Sławomira i nasze  parafialne schole na Eucharystię o godz. 

16.00 a po niej na spotkanie w domu parafialnym. 

*Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji okulary dla Afryki.  Potrzebne są plusy i 
minusy –bez cylindrów oraz okulary słoneczne. Można je zostawić w zakrystii.  

*W najbliższą niedzielę, pierwszą niedzielę adwentu członkowie rady parafialnej 
będą roznosić opłatki świąteczne. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone 

na ogrzewanie. 
* Osoby przygotowujące kościół na niedzielną liturgię są proszone o przygotowa-
nie wieńca adwentowego. 

Bóbrka 

*Dziękujemy rodzinom  P. Ireny Bogusz i Marzeny Bogusz, za posprzątanie i wy-
strój  kościoła . Na przyszły tydzień prosimy rodziny: P. Katarzyny Tarnawskiej i 

Barbary  Bandrowskiej.  

 Jeżeli ktoś z jakichkolwiek  powodów nie może włączyć się w dyżur sprzątania 
jest możliwość skorzystania z pomocy Pani Małgorzaty Cwenar. Wynagrodzenie 

wynosi 60 zł. bez układania kwiatów. Telefon kontaktowy: 885 349 053 
                 Solina     

*Dziękujemy rodzinie P. Janiny Cioć za  posprzątanie i wystrój kościoła . Na przy-
szły tydzień  prosimy rodzinę P. Genowefy Karwowskiej. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i 

patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady 

drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże 

teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesja-

szem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i 

żołnierze; podchodzili do Nie-

go i podawali Mu ocet, mó-

wiąc: Jeśli Ty jesteś królem 

żydowskim, wybaw sam sie-

bie. Był także nad Nim napis 

w języku greckim, łacińskim i 

hebrajskim: To jest Król ży-

dowski. Jeden ze złoczyńców, 

których [tam] powieszono, 

urągał Mu: Czy Ty nie jesteś 

Mesjaszem? Wybaw więc sie-

bie i nas. Lecz drugi, karcąc 

go, rzekł: Ty nawet Boga się 

nie boisz, chociaż tę samą 

karę ponosisz? My przecież - 

sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną 

karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie 

uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, 

gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus 

mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: 

Dziś ze Mną będziesz w raju. (Łk 23,35-43). 

 

 Król wszechświata, jedyny Wład-

ca nieba i ziemi, ukrył blask majestatu 

swej chwały i stanął jako zwyczajny 

człowiek na palestyńskiej ziemi. Publicz-

nie 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, posta-

nowili Go wyśmiać. Zamiast berła, wło-

żono w Jego ręce trzcinę; 

zamiast złotej korony, cier-

niem zraniono Mu głowę; 

zamiast purpurowej szaty, 

łachman żołnierski narzu-

cono na Jego zmasakro-

wane biczowaniem plecy; 

zamiast tronu — szubieni-

ca, 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.  

Rzecz znamienna, że jedynym człowie-

kiem, który w tym poniżeniu rozpoznaje 

w Jezusie Chrystusie godność prawdzi-

wego Króla, jest wiszący razem z Nim 

łotr.  Odpowiedź Chrystusa jest jeszcze 

piękniejsza: „Zaprawdę powiadam ci: 

Dziś ze Mną będziesz w raju”. Pierwsza 

kanonizacja na Ziemi. Zapewnienie sa-

mego Jezusa o wejściu łotra do nieba.    

  Ks. Edward Staniek. 
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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 Nadzwyczajne-

go Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, staje-

my przed Tobą [wraz ze swymi władzami du-

chownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowa-

nie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć 

i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród. 

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królo-

wania 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 maje-

stat 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, miej-

scach 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 Naj-

świętszego Serca-Chryste nasz Królu,  dziękuje-

my*Za łaskę chrztu świętego i przymierze 

z naszym Narodem zawarte przed wiekami-

Chryste nasz Królu, dziękujemy! *Za macie-

rzyńską 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 zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy 

za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwra-

canie się od wiary świętej, za brak miłości wzglę-

dem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za naro-

dowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi 

i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha 

i wszystkich jego spraw. Pokornie poddajemy się 

Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązuje-

my 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, przy-

rzekamy! *Przyrzekamy budować Twoje króle-

stwo 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 stwo-

rzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawie-

rzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. 

Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawo-

wały 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 brat-

niej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, 

a zwłaszcza te, które stały się sprawcami nasze-

go polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały 

w Tobie swego prawowitego Pana i Króla 

i wykorzystały czas dany im przez Ojca na do-

browolne poddanie się Twojemu panowaniu. 

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz 

uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Ser-

ca 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 na-

szego uświęcenia. W Niepokalanym Sercu Ma-

ryi składamy nasze postanowienia 

i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej 

Polski i wstawiennictwu świętych Patronów 

naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy. Kró-

luj 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, króle-

stwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwo-

ści, 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. 

BÓBRKA 

Niedziela                

20 listopada 

8.30 + Teresa i Stanisław Dobrzańscy, Władysław 

Michał Kaliniewicz i Rozalia Barańska. 

  12.30 Za parafian. 
Poniedziałek                

21 listopada 

16.00  

Wtorek   22 listopada 16.00 W intencji pana Organisty i naszych Scholi   

parafialnych. 

Środa     23 listopada 16.00  

Czwartek                 

24 listopada 

16.00  

Piątek   25 listopada 16.00 + Jan w 20 rocz. śmierci ( int. od syna). 

Sobota  26 listopada 16.00  

Niedziela                     

27 listopada 

8.30 + Bronisław Nawrocki, Zdzisława Zwierko, zm. 

z rodzin: Nawrockich i Mysiów.  

  12.30 1) O dary Ducha Świętego i Boże bł. dla Joanny 

i Justyny z okazji urodzin. 

2) O Boże  błogosławieństwo dla Anny          

Tkaczyszyn w 75 urodziny. 

ORELEC 

Niedziela                      

20 listopada 

7.00 + Zmarli. z rodzin: Skotnickich, Noweckich i 

Golonka. 

  11.00 + Andrzej Podgórski (od wnuków z rodz. Jakiel) 

Środa    23 listopada 17.30 1)+ Ewa Zaniewicz ( od koleżanek z Koła       

Gospodyń). 

Piątek   25 listopada 17.30 + Stanisław Kołtun ( od rodziny Dziepaków i 

Niegoszów). 

Sobota 26 listopada 17.30 + Ewa i Krystian Zaniewicz ( int. od Zbigniewa i 

Jarosława). 

Niedziele                       

27 listopada 

7.00 + Jan Owoc. 

 11.00 + Daniela Owoc w 11 rocz. śmierci.  

SOLINA 

Niedziela               

20 listopada 

9.45 + Kamila, Augustyn i Grzegorz Pasztaleniec. 

Wtorek  22 listopada 17.30  

Niedziela               

20 listopada 

9.45 O potrzebne łaski dla rodziny Dolińskich. 

W tym tygodniu wspominamy:  

W poniedziałek 21 listopada: Ofiarowanie Najświętszej Marii Panny. 
We wtorek 22 listopada: św. Cecylię - dziewicę i męczennicę. 

W czwartek 24 listopada: św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i towarzyszy. 
W piątek 25 listopada: św. Katarzynę Aleksandryjską– dziewicę i męczennicę. 


