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I

XXXIII Niedziela zwykła: (Ml 3, 19-20a; Ps 98; 2 Tes 3, 7-12; Łk 21, 5-19)
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Tekst rozmowy z bp. Andrzejem Czają:
Podczas 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi zatwierdzili treść i tytuł Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Ma on być odczytany w
Krakowie-Łagiewnikach, w sobotę przed uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata.
Podczas ostatniego zebrania plenarnego Ksiądz Biskup
zapoznał Konferencję Episkopatu Polski z przygotowanym
przez Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych we współpracy z przedstawicielami nurtów intronizacyjnych tekstem Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Roboczo
brzmiał on „intronizacyjny”. Skąd obecna nazwa?
Biskupi uznali, że samo określenie „akt intronizacyjny” dobrze rozumiane w środowiskach intronizacyjnych, nie zawsze jest jednoznacznie interpretowane w społeczeństwie, także pośród wiernych. Stąd
– nie naruszając w żaden sposób wypracowanego wcześniej tekstu, w którym również nie było słowa
„intronizacyjny” czy „intronizacja” – nadano mu inny tytuł. Brzmi on: Jubileuszowy Akt Przyjęcia
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Jest to na pewno bardziej czytelne. Ponadto wychodzi w pewien
sposób do środowisk oazowych czy też wspólnot Odnowy w Duchu Świętym i innych, w których
początkową formację członków tak się kształtuje, by przyjęli Jezusa za Pana i Zbawiciela, uznali Go
swoim Królem. Stąd formuła, która będzie otwarta zarówno na środowiska intronizacyjne, jak i różne
inne, którym zależy na tym, by bardzo osobiście powierzyć swoje życie Chrystusowi.
Na czym polega koncepcja Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana?
Cała koncepcja Aktu Jubileuszowego jest zawarta już w pierwszym akapicie tekstu. Czytamy w nim:
„stajemy przed Tobą, by uznać Twoje panowanie, poddać się Twemu prawu, zawierzyć i poświęcić
Tobie naszą Ojczyznę i cały naród”. Akt ten chcemy, zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią, uroczyście wypowiedzieć w Krakowie-Łagiewnikach 19 listopada – w sobotę przed uroczystością Chrystusa
Króla Wszechświata. Konferencja Episkopatu Polski uznała, iż tekst Jubileuszowego Aktu przyjęcia
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana można wykorzystać duszpastersko – w pracy parafialnej, i w diecezji. Chodzi o to, żeby przyjmowanie Jezusa za Pana i Króla, uznawanie Go Panem i Królem, dokonywało się również w mniejszych grupach czy wspólnotach. Trzeba przy tym zadbać o to, by uroczyste
odmówienie Aktu było dobrze przygotowane od strony duchowej – by było ono poprzedzone dniem
skupienia w parafii albo wręcz rekolekcjami parafialnymi czy wspólnotowymi, a także, by było przeżywane w stanie łaski uświęcającej. Ważne jest, by nie był to tylko gest zewnętrzny, ale żeby rzeczywiście wypływał z wnętrza i odczytywany był ze świadomością wagi samego aktu i treści w nim zawartych. (c.d. na str. 4)
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Przemówienie programowe sekretarza generalnego I sde (lineamenta)
ks. dr. hab. Stefana Ewertowskiego prof. UWM
Komisja przygotowawcza - aula WSD Elbląg – 1 lipca 2016 (część IX)
I SYNOD DIECEZJI ELBLĄSKIEJ - DOJRZALI W WIERZE I ŻYCIU
2.4. Komisja prawa kościelnego
Dyrektorium Kongregacji Biskupów o pasterskiej posłudze biskupów Apostolarum successores, zawiera
stwierdzenie aprobowane przez papieża Jana Pawła II: "Zgodnie z wielowiekową zasadą działalności duszpasterskiej, która potem została skodyfikowana przez Sobór Trydencki, podjęta na nowo przez Sobór Watykański II i przewidziana w prawie kanonicznym", synod diecezjalny jest "odpowiednim miejscem przystosowania
i adoptowania praw i norm Kościoła powszechnego do partykularnej sytuacji" (nr 169). Obecnie w Polsce
ogniwem pośrednim między normami prawa powszechnego a prawem poszczególnych diecezji jest II Polski
Synod Powszechny, który zawiera "wnioski i postulaty", ukazujące potrzeby i zadania (J. Kurowski, M. Sitarz,
A Pastwa, II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, Lublin 2015). Na ile istnieje potrzeba przebadania
ewentualnych akomodacji, przystosowań, a może bezpośrednich zapożyczeń do warunków diecezji elbląskiej?
Czy potrafimy właściwie godzić prawo zawarte w KPK z duszpasterstwem troski o wiernych? Czy należy
doprecyzować formy przyjaznej współpracy między Kościołem a państwem?
Jakie dostosowania należy poczynić, by wypełnić prawo z uwzględnieniem dobra osób pragnących zbliżenia z
Bogiem i Kościołem? Czy potrafimy w prawie znaleźć pierwotny i konstytutywny zamysł pastoralny? Mamy
KPK, który reguluje wiele spraw w Kościele. Jakiego więc dopełniającego prawa partykularnego potrzebujemy, jako finału naszej dojrzałej wiary, w posłudze świadczonej ludziom? Jakie prawo partykularne jest potrzebne by było pomocne w wypełnianiu misji Kościoła? Niezwykłym wyzwaniem dla współczesnego Kościoła jest adhortacja apostolska Amoris laetitia (2016) papieża Franciszka. Jest to dokument Magisterium
Kościoła, który domaga się odpowiedniego duszpasterskiego rozeznania. Czy istnieje potrzeba zmiany w
warunkach sakramentalnej posługi Kościoła?
http://diecezja.elblag.pl/diecezja/i-synod-diecezji-elblaskiej/nowa-strona/

POKÓJ DLA IRAKU – VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym
Już po raz ósmy w drugą niedzielę listopada w Kościele w Polsce będziemy obchodzić Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym. Dzień ten popiera Episkopat Polski, a Ojciec Święty w poprzednich latach
podczas modlitwy „Anioł Pański” zwracając się do Polaków zachęcał do wsparcia naszej akcji.
Ze względu na dramatyczną sytuację podobnie jak miało to miejsce w 2010 dzień ten ponownie będzie
poświęcony sytuacji chrześcijan w Iraku.
Od czasu upadku reżimu Saddama Husajna w wyniku interwencji wojsk koalicyjnych w Iraku w 2003 roku
sytuacja w tym kraju jest wciąż dramatyczna, a rząd nie jest w stanie zagwarantować swoim obywatelom
bezpieczeństwa. Irak stał się symbolem wojny z chrześcijanami. Na przemoc ze strony fundamentalistów
narażeni są członkowie mniejszości etnicznych i religijnych. Do zamachów dochodzi szczególnie podczas
muzułmańskich świąt religijnych ze strony sunnitów i szyitów walczących między sobą o władzę.
Szczególnym „celem” są chrześcijanie, których liczba w ciągu ostatnich dziesięciu lat zmniejszyła się z 1,4
mln do mniej niż 275 tys. Chrześcijanie doświadczają ciągłych prób islamizacji. Wiele organizacji muzułmańskich domaga się od nich płacenia islamskiego podatku dla innowierców, tzw. „dżizji”, oraz usiłuje
narzucić chrześcijańskim kobietom rygorystyczne przepisy dotyczące sposobu ubierania się. Liczni, wysocy rangą duchowni muzułmańscy, domagają się ścisłego oddzielenia kobiet od mężczyzn na uczelniach..
Jak stwierdził katolicki arcybiskup Mosulu obrządku syryjskiego Georges Casmoussa, „80 % młodych
ludzi zamierza opuścić kraj lub o tym marzy”. Biskup pomocniczy Shlemon Warduni z katolickiego patriarchatu chaldejskiego w Bagdadzie dodaje: „Emigracja niszczy naszą kulturę, naszą historię, naszą wiarę
i życie członków naszych wspólnot. To groźna choroba zakaźna, której nie jesteśmy w stanie zaradzić”.
Nikt nie potrafi przewidzieć, co w najbliższej przyszłości stanie się z ziemią uznawaną za kolebkę chrześcijaństwa i z jej rdzennymi mieszkańcami w Iraku, ale naszą modlitwą i wsparciem materialnym możemy im
pomóc przetrwać i zachować nadzieję na lepsze jutro.
http://pkwp.org/dzien-solidarnosci/viii-dszkp-irak-2016
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 14.11

7:00
8:00
18:00
Karmel

Wtorek

7:001.
8:00
18:00
Karmel

Ap 1, 1-4; 2, 1-5a; Ps 1; Łk 18, 35-43

1. W int. Parafii
1. O uwolnienie i uzdrowienie relacji w rodzinie; 2. + Zofia, Władysław Piechowscy
1. W int. wypominanych; 2. + Piotr Biernat (gr.14); 3. + Halina Adamska w 1 r. śm.;
4. + Henryk Rocławski
1. W int. dobroczyńców OCD
15.11

Ap 3, 1-6. 14-22 ; Ps 15; Łk 19, 1-10

1. O uwolnienie i uzdrowienie relacji w rodzinie
1. W int. wypominanych; 2. + Piotr Biernat (gr.15);
1. W intencjach podziękowań i próśb złożonych na Nowennę Nieustanną
1. W int. zmarłych z zakonu karmelitańskiego

Ap 4, 1-11; Ps 150; Łk 19, 11-28
Środa
16.11
1. + Edward Kulwicki.; 2. + z rodzin Szwemińskich i Stochmal
1. + Piotr Biernat (gr.16); 2. + Maria i Tadeusz Topolniccy
1. W int. wypominanych; 2. + Anna i Aleksander Jaśkowscy; 3. + Janina i Stanisław Nidzgorscy, Natalia,
18:00
Romuald Worotniak
Karmel 1. O uwolnienie i uzdrowienie relacji w rodzinie
Ap 5, 1-10; Ps 149; Łk 19, 41-44
Czwartek 17.11
7:00 1. + Ala Posłuszna, Jan Stachera, Ludwik, Katarzyna Juszczel
8:00 1. + Jan, Czesław, zm. rodzice, teściowie
1. W int. Ojczyzny: o wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii; 2. W int. wypominanych; 3. + Piotr Biernat
18:00
(gr.17); 4. + z rodzin: Długosz i Parszuto, Marcin Szulc
Karmel 1. O uwolnienie i uzdrowienie relacji w rodzinie
Ap 10, 8-11; Ps 119; Łk 19, 45-48
Piątek
18.11
7:00 1. O szczęśliwe rozwiązanie dla Anny; 2. + Helena Malinowska (int. od uczestników pogrzebu)
8:00 1. + z rodzin Golińskich i Taczałów; 2. + Leonarda Świderska-Ejsymont (int. od uczestników pogrzebu)
1. W int. wypominanych; 2. + Piotr Biernat (gr.18); 3. + Agnieszka Jaworska, Stanisław i Teresa Jaworscy,
18:00
zm. z rodziny; 4. + Grażyna i Ryszard Sołtysiak
Karmel 1. O uwolnienie i uzdrowienie relacji w rodzinie
Ap 11, 4-12; Ps 144; Łk 20, 27-40
Sobota
19.11
7:001. 1. + Piotr Biernat (gr.19)
8:00 1. + Stefan Cytacki (int. od uczestników pogrzebu)
1. W int. dobroczyńców Parafii i Sanktuarium; 2. Dziękczynno – błagalna w 99 rocz. urodzin Salomei
11:00
Łusiak; 3. W int. wypominanych
18:00 1. + Jerzy i Grażyna Narloch; 2. + Edward Gigiel w 1 r. śm.; 3. + z rodzin Antonowicz, Szulc, Barańskich
Karmel 1. O uwolnienie i uzdrowienie relacji w rodzinie
S Sm 5, 1-3; Ps 122; Kol 1, 12-20; Łk 23, 35-43
Niedziela 20.11
7:00 1. W int. Parafii; 2. +Adaś, Lech, Zofia, Włodzimierz Kobryń, Jadwiga i Marian Musielak
8:30 1. + Piotr Biernat (gr.20); 2. + Natalia i Julian Krzyżanowscy, z rodzin: Lulka, Krzyżanowskich, Kamola
10:00 1. W int. Ojczyzny, Elbląga, parafii; 2. + Irena, Julian Szumscy, Kazimierz i Tomasz Zaniewscy
1. + Urszula Soja, Zofia, Zygmunt Kucińscy; 2. + Dariusz i Piotr Szutkiewicz, zm. z rodziny;
11:30
3. + Dariusz Kruszewski
13:00 1. Dziękczynno – błagalna w 45 r. sakr. małżeństwa Elżbiety i Zenona Denys
16:30 1. + Edward Firchał w 1 rocz. śm., zm. z rodziny
18:30 1. W int. wypominanych; 2. + Bogdan Werbowski, Maria, Włodzimierz, Jan, Anna, zm. z rodzin
Karmel 1. + Janina, Alina, Czesław Bulkiewicz; Julia Cebula
7:00
8:00

Kancelaria Parafialna czynna: wtorek, środę, czwartek w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730,
w sobotę od godz. 900 do 1030. Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.
Zakochanych, narzeczonych i małżonków zapraszamy na „Randkę w kościele” w sobotę
19.11.2016 r. o godz. 18:00 do kościoła MBKP w Elblągu, ul. Robotnicza 69. Piękna liturgia,
moc uwielbienia i chwila we dwoje to okazja, aby ugruntować i odświeżyć waszą miłość.
Zapraszamy! Domowy Kościół gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie.
MOJA PARAFIA nr 38/2016 (442) - 3 -

Ogłoszenia: XXXIII niedziela zwykła – 13 XI 2016 r.
1. Niedziela 13 listopada: (XXXIII Niedziela zwykła).
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi w potrzebie.
- Godz. 15:30 – II Spotkanie dla rodziców przygotowujących się do chrztu św. swoich dzieci.
- Godz. 17.30 nabożeństwo wypominkowe.
WYPOMINKI
W każdy dzień listopada odprawiać będziemy nabożeństwo za zmarłych - wypominki.
We wtorek o godz. 730, w sobotę o godz. 1130, w pozostałe dni o godz. 1730. Kartki z imionami zmarłych,
za których pragniemy modlić się w czasie nabożeństw wypominkowych, można składać w zakrystii,
kancelarii
parafialnej
zakonnej. Roku Szkolnego dla nauczycieli i dzieci ze Szkoły
- godz. 9:00
Mszai przy
św. furcie
na zakończenie

2.Podstawowej
W poniedziałek
nr 1. 14 listopada: (Dzień powszedni)
3. We wtorek 15 listopada: (Dzień powszedni)
-

- godz. 17:30 nabożeństwo Nowenny Nieustannej. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem próśb
i podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.

4. W środę 16 listopada: (Wspomnienie NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia)
-

5. W czwartek 17 listopada: (Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy)
-

6. W piątek 18 listopada: (Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy).
- Msza św. o godz. 7:00, 8:00,18:00; Spowiedź św. od godz. 7:00 do 10:00 i od 15:00 do 21:00
- godz. 15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego; godz. 21:00 – Kompleta.
7. W sobotę 19 listopada: (Wspomnienie bł. Salomei, zakonicy)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:00, 11:00, 18:00.
- godz. 7:30 – godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.; godz. 11:30 – nabożeństwo maryjne i wypominki
- godz. 18:00 – Msza św. i spotkanie „Randka w kościele”.
8. W niedzielę 20 listopada: (Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 1830.
- Godz. 15:30 – III Spotkanie dla rodziców przygotowujących się do chrztu św. swoich dzieci.
Wszystkim Parafianom i przebywającym na terenie naszej Parafii Gościom życzymy błogosławieństwa Bożego
na rozpoczynający się nowy tydzień. Szczęść Boże!
O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz

Informacje dla rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej
1. Spotkanie dla rodziców odbędzie się w dniach 14, 16 i 17 listopada o godz. 17:00 i 19:00 (rodzice wybierają jeden z terminów) w sali podziemiach kościoła.
2. Przypominamy o uczestnictwie rodziców i dzieci w Mszy św. niedzielnej o godz. 11:30.
W niedzielę 20 listopada będą poświęcane książeczki do nabożeństwa.

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana (c.d. ze str.1)
Dlaczego w tytule pojawiło się słowo „jubileuszowy”?
W tym roku mamy przecież i Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski i Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.
Ponadto jest to nawiązanie do 1966 roku i do obchodów millennium Chrztu Polski.
Czemu ma służyć odmawianie Jubileuszowego Aktu?
Mam nadzieję, że odmówienie Aktu w Krakowie-Łagiewnikach i na innych miejscach zapoczątkuje
i wesprze tak bardzo dziś potrzebne dzieło odnowy wiary w Polsce i w narodzie polskim.
BP KEP
http://episkopat.pl/jubileuszowy-akt-przyjecia-jezusa-chrystusa-za-krola-i-pana/

W czwartek 10 listopada rozpoczęliśmy Nowennę przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Trwać będzie ona do piątku 18 listopada. Zapraszamy
na Nowennę każdego dnia o godz. 15.00 do kaplicy Miłosierdzia Bożego.
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