
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.11.2011 poniedziałek 
18.00   1) Marię i Józefa Górczaków, Zofię  
             Drzewiecką 
            2) + Grzegorza Siwczaka w 1 r. śm. 
22.11.2011 wtorek 
9.00     1) + Tadeusza, Stanisławę, Józefa 
            2) + Tadeusza Patalasa 
23.11.2011 środa 
18.00   1) + Walerię, Andrzeja Janus i  
                Stanisława Wiśniewskiego 
            2) Msza nowennowa za zmarłych: 
+Grzegorza Kluszczyńskiego, Halinę Mak, 
Kazimierę Łojek, Teresę Nowak, Jana Siudę 
(od Anny i Wiesława Wiśniewskich z rodziną), 
Karolinę Piskór, Józefa Urbaniaka, Stanisławę 
Nowacką, Jadwigę Mikołajczak, Zenona 
Paluszkiewicza, Romana Różańskiego, Halinę 
Grabowską, Kazimierza Trybusia, Jana 
Ratajczaka, Stanisławę Mądrą, Czesława 
Kaczyńskiego 
24.11.2011 czwartek 
18.00   1) + Teresę Nowak 
            2) + Teresę Nowak 
25.11.2011 piątek  
18.00 1) W intencji Joanny i Sławomira w 
              13. rocznicę sakramentu małżeństwa 
              2) + Stanisława Antkowiaka, 
Katarzynę, Józefa i zm. z rodz. Sobańskich, 
Śmiglaków i Tadeusza Twardowskiego 
26.11.2011 sobota  
15.00 - LISÓWKI: + Teresę Nowak 
18.00 + Władysława Przydanek w 14 r. śm. 
oraz  zmarłych  rodziców z obu stron 
27.11.201 niedziela ( I niedziela Adwentu) 
8.00 - Rez. Rzaniak, Gołuski 
10.30 + Zdzisławę i Tadeusza Litke 
12.00 - DOPIEWIEC: + Krystynę, Teodora, 

 

 Piotra Skrzypiec, Józefę, Stanisława 
Jarmużek i zmarłych z rodzin 
18.00 + Zygmunta Mikulskiego w 12 r. 
śm. 
28.11.2011 poniedziałek  
18.00    1) + Jana Ratajczaka 
             2) + Henryka Bręczewskiego 
29.11.2011 wtorek  
9.00   1) + Teresę Nowak 
          2) + Teresę Nowak 
30.11.2011 środa 
18.00  1) + zm. z rodziny Gawronków 
           2) + Józefa Urbaniaka 
01.12.2011 czwartek  
16.00 - DOPIEWIEC: + Edwarda 
Dziamskiego i zmarłych z rodziny 
18.00 + Irenę i Pawła Weigelt w 4 r. śm. i 
Bożenę Wawrzyniak 
02.12.2011 piątek  
18.00   1) + Henrykę Przydanek (od  
            Walkowiaków i Dotków) 
           2) Za zmarłych z wym.  rocznych 
03.12.2011 sobota  
6.30 - RORATY MŁODYCH (duchem) 
15.00 - LISÓWKI: Rez. Dymarska 
18.00   1) Rez. Janus 
            2) W intencji Tomasza w 18. r. 
urodzin z podziękowaniem za dar życia i 
prośbą o Bożą opiekę w życiu dorosłym 
04.12.2011 niedziela 
8.00 - Za parafian 
10.30 + Stanisławę, Mariana 
Rogozińskich, Agnieszkę Siwczak i zm. z 
rodziny 
12.00 - DOPIEWIEC: Rez. Czarnecka 
18.00 + Stanisławę i Kazimierza 
Nowackich 
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Dziś  uroczystość  Chrystusa  Króla 
 

 

JuŜ  za  

tydzień 

 

ADWENT 

 

Wszystkim ministrantomWszystkim ministrantomWszystkim ministrantomWszystkim ministrantom    
z okazji ich święta, składamy z okazji ich święta, składamy z okazji ich święta, składamy z okazji ich święta, składamy 

serdeczne Ŝyczenia serdeczne Ŝyczenia serdeczne Ŝyczenia serdeczne Ŝyczenia 
wytrwałości w pięknej wytrwałości w pięknej wytrwałości w pięknej wytrwałości w pięknej 
posłudze przy ołtarzu.posłudze przy ołtarzu.posłudze przy ołtarzu.posłudze przy ołtarzu.    

Niech Chrystus Król swoją Niech Chrystus Król swoją Niech Chrystus Król swoją Niech Chrystus Król swoją 
łaską wynagrodzi Wam trud łaską wynagrodzi Wam trud łaską wynagrodzi Wam trud łaską wynagrodzi Wam trud     
iiii    błogosławi na kaŜdy dzień.błogosławi na kaŜdy dzień.błogosławi na kaŜdy dzień.błogosławi na kaŜdy dzień.    

 

Króluj nam Chryste! 

 

Zespół Redakcyjny 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ostatnia niedziela w roku liturgicznym przeżywana jest w Kościele jako uroczystość 

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. To, że Jezus jest Królem powinno być oczywistą 
prawdą dla każdego katolika, który winien ją przyjąć i rozważyć w swoim sercu. Niestety w 
dzisiejszych czasach często żyjemy tak, jakby Bóg nie istniał a wszelka władza należała tylko 
do nas. Chociaż każdego dnia powtarzamy słowa modlitwy „Ojcze Nasz” i wypowiadamy: 
„przyjdź Królestwo Twoje”, to czy do końca rozumiemy o co prosimy? 

Królestwo Jezusa to prawda i życie, świętość i łaska, sprawiedliwość i pokój, a 
przede wszystkim Miłość, która jest silniejsza od zła, które sobie wzajemnie wyrządzamy. 
Służyć Chrystusowi to zaszczyt , bo On jest prawdziwym Królem, który jest odpowiedzialny 
za swój lud. Pokazał nam to Swoim życiem i śmiercią. Uczył nas doskonałej miłości – miłości 
do głodnych, spragnionych, chorych, uwięzionych.... Jezus jest Królem w cierniowej koronie, 
wiszącym na krzyżu, w purpurowym płaszczu. Odsłania się szczególnie w naszej biedzie, 
poczuciu odrzucenia, samotności, chorobie. Przyszedł aby nam służyć i króluje nie z 
triumfalnym hasłem,  
ale z zaproszeniem: 
 „Przyjdźcie do mnie  
wszyscy, którzy  
obciążeni i utrudzeni  
jesteście”. 

Oddajmy  
więc cześć Jezusowi  
słowami pieśni  
„Chrystus Wodzem,  
Chrystus Królem!”  
Prośmy Go o 
panowanie nad nami 
w wieczności i na tym 
świecie, bo tylko Jego 
Królestwo jest  
gwarancją prawdziwej 
miłości i pokoju.   
Przygotujmy nasze  
serca, by mogły być  
tronem dla naszego  
Jedynego Króla, który 
gdy przyjdzie w dniu 
Sądu postawi nas po  
swojej prawej stronie i  
powie: „Pójdźcie,  
błogosławieni Ojca  
mojego, weźmijcie w  
posiadanie Królestwo,  
przygotowane wam od  
założenia świata”. 
  
          K.P 

 
 
 
                                                                                            

 

JEDEN JEST  TYLKO KRÓL ! 
 

Możesz 
podjąć 

duchową 
walkę o 

Ojczyznę ! 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
                   
 
    

 

 

 

                            ŚWIATŁO TO NADZIEJAŚWIATŁO TO NADZIEJAŚWIATŁO TO NADZIEJAŚWIATŁO TO NADZIEJA    
 
                                              W  Polsce od  wielu  wieków  we  wszystkich  niemal  kościołach 
                                               Odprawia  się  podczas  Adwentu   jedną  Mszę  św.  wotywną  o 
                                               Najświętszej Maryi Pannie tzw. Roratnią ( z wyjątkiem niedziel  i  
                                               uroczystości ).  Według  Arachama  Bzowskiego  roraty  miał  
                                               wprowadzić do Polski jako pierwszy, właśnie w Poznaniu, ksiąŜę  
                                               Przemysław  I  a  w  Krakowie, na  prośbę  bł.  Kingi ,  Bolesław  
                                               Wstydliwy. Z  kolei  król  Zygmunt I Stary w 1540 r. wprowadził  
                                               fundację przy Kaplicy Zygmuntowskiej w Katedrze na Wawelu  
                                               dla kapeli śpiewaczej, do której naleŜało codzienne śpiewanie w  
                                               czasie Mszy św. roratniej. 
I dziś w wielu kościołach w dni adwentowe mają miejsce roraty. Zwyczajowo ta Msza św. 
powinna rozpoczynać się o brzasku dnia. WaŜnym elementem w czasie liturgii jest duŜa świeca 
roratnia, przewiązana białą wstąŜką. To ona oznacza obecność Maryi. 
Jest to radosne oczekiwanie na przyjście Jezusa, stąd uŜywa się szat liturgicznych koloru białego i 
śpiewa  hymn: „Chwała na wysokości Bogu”. 
Ogromną rolę w liturgii Mszy św. roratniej odgrywa światło. W bardzo wielu parafiach zachował 
się zwyczaj chodzenia na roraty ze światłami, a nawet ciekawie zdobionymi lampionami. Światło 
to nadzieja, która pojawia się dla ludzkości z momentem przyjścia Jezusa na ziemię. 
Msza św. roratnia swoją nazwę wzięła od pierwszych słów antyfony na wejście: „Rorate coeli, 
desuper” – „Niebiosa rosę spuście…”. Jest to modlitwa proroka Izajasza, błagająca Boga o rychłe 
przyjście Zbawiciela. Ta modlitwa niech i nam towarzyszy w adwentowy czas, zwłaszcza na 
roratniej Eucharystii..                                                                             B.L. 

 

Ogłoszenia parafialne 
 
*Dziękuję za ofiary w niedzielę gospodarczą i na prześladowanych w Sudanie.  
*Dziś niedziela Chrystusa Króla. Kończymy rok liturgiczny. Dziś do puszek zbierać  
   będziemy na Caritas. 
*Katecheza dla kandydatów do bierzmowania (rok 2 i 3) w poniedziałek o 18.30 w  
   kaplicy pod kościołem. 
*Katecheza dzieci przed I Komunią dzieci w niedzielę, 27 listopada o 10.00. 
*Próba dziecięcej scholii parafialnej w sobotę o godzinie 15.00. Zapraszamy!! 
*Za tydzień adwent. Roraty dla dzieci w poniedziałki, środy, czwartki i piątki o 18.00. 
*Roraty  dla młodych (duchem) w soboty rano: o 6.15 godzinki i o 6.30 Msza święta. 
   Po zakończeniu śniadanie.   
*Spowiedź adwentowa będzie 21 grudnia, w środę – zaplanujmy czas! 
*„Przewodnik Katolicki” nr 47,m a w nim o KSM, o posłuszeństwie w Kościele i 
   kalendarz.  
*Nasze parafialne kalendarze będą dostępne niebawem! 
*Zmarli w ostatnim czasie :   + Stanisława Mądra 
                                                + Czesław Kaczyński 
                                                                                       (  www.parafiakonarzewo.pl ) 

 


