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XXXIV Niedziela zwykła: (Ez 34, 11-12. 15-17; Ps 23; 1 Kor 15, 20-26. 28; Mt 25, 31-46)
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na
swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi]
od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w
posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem
spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Wówczas zapytają
sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci
pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście
Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i
w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie." Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym
albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych
najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia
wiecznego».
Wszystko, co uczyniliście… Wszystko, czego nie uczyniliście…
Ludzie sami się określają, czy stoją po prawicy, czy też po lewicy. W polityce jest to równoznaczne z
opowiedzeniem się za jakąś filozofią, wizją państwa, strukturą rządzenia, wartościami nadrzędnymi. Może
dlatego są też i tacy, którzy tworzą skrajną prawicę, skrajną lewicę, centrum… Wszystko to jest niejasne i
prowadzi do zamętu politycznego. Nie ma czystej lewicy i prawicy! Są za to ich odcienie.
Tymczasem w Ewangelii Jezus wyraźnie oddziela narody. Po Jego prawicy znajdują się ci, co pełnili
dobre uczynki względem „braci najmniejszych”, a po lewicy ci, którzy tych uczynków względem „braci
najmniejszych” nie spełniali. Po lekturze Ewangelii odnosimy wrażenie, że wszystko podzielone jest na
pół: stojących po prawej stronie jest tyle samo, co stojących po lewej. To kwestia obrazu.
„Ponieważ… wszystkie sprawy ludzkie kierowane są jedną naturą, a nikt nie ma u siebie żadnej gwarancji ustawicznego powodzenia, zawsze należy pamiętać o przykazaniu ewangelicznym, które zaleca,
byśmy drugim czynili to, co chcemy, żeby oni nam czynili. Jak długo więc sam szczęśliwie żeglujesz,
podaj rękę rozbitkowi. Wspólne jest morze, wspólna burza, wspólne przewalanie się bałwanów; podwodne
skały, mielizny i rafy i inne przeszkody w żegludze życia w równej mierze grożą płynącym, Dopóki jesteś
cały, dopóki bez niebezpieczeństwa płyniesz po morzu żywota, nie mijaj obojętnie tego, co rozbił się o
skały. Kto ci gwarantuje, że zawsze będziesz płynął szczęśliwie?” (św. Grzegorz z Nyssy) (c.d. na str.2)
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Wszystko, co uczyniliście… Wszystko, czego nie uczyniliście… (c.d. ze str.2)
Koniec roku liturgicznego przedstawia nam Chrystusa Króla Wszechświata, który poucza o swoim sądzie. Dualizm dobra i zła przekłada się na codzienne życie. Każdy z nas jest trochę owcą, trochę kozłem, ale
najważniejsze jest to, że mamy w sobie pragnienie czynienia dobra „braciom naszym najmniejszym”. Czynimy to ze względu na Niego – Chrystusa Króla Wszechświata.
Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, s.148-149

Rodzice przygotowują dziecko do Pierwszej spowiedzi św. i Pierwszej Komunii św. (10)
Zadanie 1. Proszę, pamiętajcie o Mszy św. w pierwszy piątek miesiąca grudnia,
czyli 1 grudnia 2017 r. o godz. 16:30.
Zadanie 2. Dalej w czasie modlitwy wieczornej pamiętajcie uczynić z dzieckiem krótki
rachunek sumienia, zauważcie to, co było dobre i zwróćcie uwagę na to, co było niewłaściwe. Bogu za dobro podziękujcie, a za grzech przeproście.

Rekolekcje dla dorosłych odbędą się w dniach 28 - 30 listopada
w godzinach 18.00 - 21.00
w hali MOSiR
przy ul. Grunwaldzkiej 135.
Tematem rekolekcji jest pytanie
o miłość. Treść nauczań będzie
dotyczyła Bożego miłosierdzia
w spotkaniu z grzesznikiem,
sumienia, żalu za grzechy,
sakramentu pokuty, spotkania
z Jezusem i bycia Jego uczniem.
Rekolekcje prowadzi ks. Michał
Olszewski - sercanin, misjonarz
miłosierdzia, doświadczony
rekolekcjonista i ewangelizator,
wcześniej też egzorcysta,
dyrektor Grupy Medialnej
Profeto.

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

MOJA PARAFIA nr 39/2017 (486) Do użytku wewnętrznego - 2 -

Intencje mszalne:
Poniedziałek 27 XI – Dn 1, 1-6. 8-20; Ps: Dn 3, 52-56; Łk 21, 1-4 Karmel godz. 730 - + OCD
700 1. + Antoni Czyżewski
800 1. + Adam Kowalski w 1 m-c po śm.
1800 1. W int. Rodzin, Ojczyzny, Radia Maryja, Telewizji TRWAM; 2. + W int. wypominanych;
3. + Grażyna i Ryszard Sołtysiak; 4. + Wacław, Leonarda, Jan Anraka
Wtorek 28 XI – Dn 2, 31-45; Ps: Dn 3, 57-63; Karmel godz. 730 - +Anna, Zygmunt, Maria, Walerian
Łk 21, 5-11
z rodziny Staszewiczów
700 1. + Helena Apanowicz w 1 r. śm.
800 1. + W int. wypominanych; 2. + Stanisława Baranowska
1800 1. Int. zbiorowych Nowenny Nieustannej; 2. + Krystyna Sznajber w 1 m-c po śm.; 3. + Henryka
Dojlidko w 1 m-c po śm.

Środa
700
800
1800

29 XI – Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Ps: Dn 3, 64-70; Łk 21, 12-19
Karmel godz. 730 1. + Benedykt Nowodworski (int. od uczestników pogrzebu)
1. W int. Krzysztofa i Agnieszki o miłosierdzie Boże i potrzebne łaski
1. + W int. wypominanych; 2. + Jadwiga Gulbertowicz; 3. + Teresa, Eugeniusz Jarząbek,
Bronisława Świgoń, Stanisława, Marian Brygoła, Stefan Kowalski

Czwartek 30 XI – Rz 10, 9-18; Ps 19; Mt 4, 18-22

Karmel godz. 730 - Wynagradzająca za zaniedbania
i oziębłość wobec Najświętszego Sakramentu Henryki.

700
800
1800

1. + Czesław Tuński, rodzice, teściowie
1. + Andrzej Ziemski, Tadeusz Lipiński; 2. + Tomasz Niewierko
1. W int. O. Andrzeja Łosia; 2. + W int. wypominanych; 3. + Andrzej Proc; 4. + Andrzej
Czarnotta; 5. + Lemanowicz: Waldemar, Jan i Janina; Zofia i Maksymilian Rydzyńscy
Piątek 01 XII – Dn 7, 2-14; Ps: Dn 3, 77-82; Łk 21, 29-33
Karmel godz. 730 –
700 1. + Bronisława Tykarska, Julian, Helena, Urszula, Jan
800 1. Dziękczynno – błagalna z okazji urodzin Agnieszki
1630 1. + rodzice, zm. z rodzin Cybulskich, Gralów
1800 1. Wynagradzająca NSPJ za grzechy ludzkości; 2. + Teresa Maliszewska
2400 1. W int. uczestników nocnego czuwania
30
Sobota 02 XII – Dn 7, 15-27; Ps: 3, 83-87; Łk 21, 34-36 Karmel godz. 7 - Wynagradzająca NSPJ i NSM
00
7
1. + W int. Parafii
800 1. + Adela Brzozowska, Antoni Kulesza
1100 1. W int. Ks. Bpa Elbląskiego i Diecezji; 2. + W int. Pielgrzymów Trzeciej Żuławskiej Pielgrzymki Pieszej do Gietrzwałdu
1800 1. + Józef Sajkiewicz, zm. z rodzin: Sajkieiwcz i Romanowskich
Niedziela 03 XII – Iż 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7; Ps 80; 1 Kor 1, 3-9; Mk 13, 33-37 Karmel godz. 730 - Int. OCD
700 1. + Antonina, Rozalia, Regina, Scholastyka, zm. z rodziny Jabłuszewskich
830 1.+Józef, Marianna, Ludwik, Hugon, Anna, Barbara, Henryk, Barbara, Wanda, Józef
1000 1.+Julianna, Aleksander, Włodzimierz, Konstanty; 2. +Leszek Jaworski, Krystyna, Ryszard
1130 1. + Antoni Chyżynski, zm. z rodziny; 2. + Janusz Wasiłyszyn, rodzice, dziadkowie
1300 1. Chrzty
1630 1. + Helena, Tadeusz, Jan, Stanisława, Zofia, Maria, Bronisław, zm. z rodziny
1830 1. + Ryszard Waldziński, Dariusz Waldziński
Intencje Mszy św. można zamówić w kancelarii parafialnej, w zakrystii i przy furcie klasztornej.
Kancelaria Parafialna w tym tygodniu czynna będzie: wtorek, środę, czwartek
w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730.
Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.
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1.

Ogłoszenia: Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – 26 XI 2017 r.
Niedziela 26 listopada: (Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata)

- Składka przeznaczona będzie na potrzeby WSD Redemptorystów w Tuchowie.
- ofiary do puszek na działalność charytatywną Caritas Diecezjalną i Parafialną.
- o godz. 11:30 Msza św. dla rodziców i dzieci klas IV Szkół Podstawowych
- o godz. 16:30 Msza św. dla rodziców wraz z dziećmi klas O- II SP oraz najmłodszych dzieci.
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Msze św. w dni powszednie o godz. 7:00, 8:00, 11:00 (tylko w sobotę), 18:00.
- Spowiedź św. w dni powszednie: od godz. 7:00 do 10:00 i od 15:00 do 18:30, dodatkowo w piątek
od godz. 19:00 do 20:30; w niedzielę 15 minut przed rozpoczęciem każdej Mszy św.
- adoracja Najświętszego Sakramentu w dni powszednie w godz. 8:30 - 17:30.

17:15 zmiana27tajemnic
różańcowych.
2.- godz.
W poniedziałek
listopada:
(Dzień powszedni)

Dzień 17:30
imienin
O. WaldemarazaMichalskiego,
do wspólnej modlitwy z Solenizantem zapraszamy na Mszę
- godz.
– nabożeństwo
zmarłych - wypominki.
św.
o
godz.
18:00
godz.
17.30
wypominki
do św.Radia
Michała
Archanioła.
- Godz. 18:00 Msza św. w intencjach: Rodzini modlitwa
oraz Ojczyzny,
Maryja
i Telewizji TRWAM.
Mszy św. przewodniczyć będzie i kazanie wygłosi O. Waldemar Gonczaruk CSsR. Po Mszy św.
spotkanie w sali w podziemiach kościoła z Przedstawicielami Sejmu RP i naszych władz lokalnych.
3. We wtorek 28 listopada: (Dzień powszedni)
- godz. 7:30 - nabożeństwo za zmarłych - wypominki.
- 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 29 listopada: (Dzień powszedni)
- godz. 17:30 - wypominki i modlitwa do św. Michała Archanioła.
5. W czwartek 30 listopada: (Święto św. Andrzeja, Apostoła)
- Dzień imienin O. Andrzeja Łosia CSsR. Do wspólnej modlitwy z Solenizantem zapraszamy na Mszę
św. o godz. 18:00.
- od godz. 9:00 odwiedziny chorych w domach (O. Proboszcz, O. Bugara)
- godz. 17:30 nabożeństwo za zmarłych - wypominki.
- godz. 21:00 - Godzina Święta (kaplica Miłosierdzia Bożego)
- Od godz. 17:00 do godz. 20:30 wieczór modlitwy dla młodzieży przygotowujących się sakramentu
bierzmowania (Rok I oraz Rok II).
6. W piątek 01 grudnia: (Pierwszy piątek miesiąca)
- Msza św. godz. 7:00, 8:00, 16:30 (dzieci), 18:00.
- Spowiedź od godz. 7:00 do 10:00 i od 15:00 do 18:30 oraz od 19:00 do 20:30.
- od godz. 9:00 odwiedziny chorych w domach (O. Proboszcz, O. Ilski, O. Onik)
- godz. 15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
- godz. 20:45 modlitwa na zakończenie dnia - kompleta.
- godz. 21:00 nocne czuwanie z Mszą św. o północy.

W sobotę 02 grudnia: (Pierwsza sobota miesiąca)
- godz. 7:30 – godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
- Po Mszy św. o godz. 11:00 nabożeństwo pierwszo-sobotnie z indywidualnym błogosławieństwem
Najświętszym Sakramentem.
- W kościele Wszystkich Świętych o godz. 18:00 – Elbląski Wieczór Chwały.
7.

W niedzielę 03 grudnia: (I Niedziela Adwentu)
- Msze św. sprawujemy w niedzielę o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 8:00 do 16:00.
- godz. 15:30 – I Katecheza przedchrzcielna dla rodziców, którzy chcą ochrzcić swoje dzieci.
- Składka przeznaczona na dalsze prace wykonywane w naszym kościele.
- Rekolekcje adwentowe w naszej parafii rozpoczną się w III Niedzielę Adwentu, czyli 17 grudnia.
Poprowadzi je O. prof. Ryszard Hajduk CSsR.
8.

O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz

Dziękujemy wszystkim Dobroczyńcom za składane dodatkowe ofiary
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