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            UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA. 

 

 

 

 

 

 

EWANGELIA (Mt 25,31–46) 

Chrystus będzie sądził z uczynków miłości. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „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 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, weźmijcie 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?«. Król im odpowie: »Zaprawdę powiadam wam: 

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili«. 
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                                                IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE                                                                                                                                                

W tym tygodniu we wtorek obchodzimy wspomnienie św. męczenników Andrzeja 

Dung-Lac i Towarzyszy. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

2233..1111..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..    

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --    MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  ppoottrrzzeebbnnee  łłaasskkii  ii  BBoożżee  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  ddllaa  

KKaarroolliinnyy  PPlliicchhttyy  zz  rraaccjjii  uurrooddzziinn  ii  iimmiieenniinn  oorraazz  ooppiieekkęę  NNaajjśśwwiięęttsszzeejj  MMaarryyii  PPaannnnyy  ddllaa  ccaałłeejj  

RRooddzziinnyy  ––  iinntteennccjjaa  oodd  RRooddzziiccóóww..    

2244..1111..  WWttoorreekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  AAnnnnyy  ii  JJóózzeeffaa  

OOkkuurroowwsskkiicchh..  

  

2255..1111..  ŚŚrrooddaa  ––  ŚŚwwiięęttoo  NNiieeppooddlleeggłłoośśccii    

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  AAnnddrrzzeejjaa  KKrryyssoowwaatteeggoo  

ww  22..  rroocczznniiccęę  śśmmiieerrccii..  

  

2266..1111..  CCzzwwaarrtteekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  DDzziięękkcczzyynnnnaa  ww  7700..  rroocczznniiccęę  uurrooddzziinn  ppaannii  JJaanniinnyy  

SSuulleejj  zz  pprroośśbbąą  oo  ddaallsszzee  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  BBoożżee  ii  ooppiieekkęę  MMaattkkii  BBoożżeejj  NNiieeuussttaajjąącceejj  PPoommooccyy  

ddllaa  ccaałłeejj  RRooddzziinnyy  ––  iinntteennccjjaa  oodd  pprrzzyyjjaacciióółł..  

  

2277..1111..  PPiiąątteekk..  

NNoowwoolleessiiee  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  MMiirroossłłaawwaa  SSttrrzzaałłyy  ––  

iinntteennccjjaa  oodd  uucczzeessttnniikkóóww  ppooggrrzzeebbuu..  

  

2288..1111..  SSoobboottaa..                    

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  JJaanniinnyy,,  JJóózzeeffaa                                

ii  WWłłaaddyyssłłaawwaa  KKaasspprrzzyysszzaakkóóww..  

  

2299..  1111..    Niedziela.                       

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  ZZaa  PPaarraaffiiaann..  

  

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1100::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  AAnniieellii  ii  AAnnddrrzzeejjaa  

LLaacchhoowwiieecckkiicchh  ww  rroocczznniiccęę  iicchh  śśmmiieerrccii..  

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1122::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  AAnnnnyy  ii  JJóózzeeffaa  

OOkkuurroowwsskkiicchh..  

1. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w nowoleskim 

Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 16:30. 

 



2. W przyszłą niedzielę, 29 listopada, przypada 1. niedziela Adwentu. W czasie Mszy św. 

zostaną pobłogosławione wieńce adwentowe. 

 

3. Wspólnota „Biały Kamień” działająca przy naszej parafii zaprasza na Mszę Świętą w 

sobotę, 28 listopada, o godz. 18:30 w Białym Kościele. 

 

                                                                               Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże.  
                           .......................................................................................... 
 
Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:  Niech Jezus króluje w nas. 

 

           Jezus mówi te słowa do swoich uczniów, czyli do tych, którzy budują z Nim bliską 

więź przyjaźni. Aż cztery razy powtarza to, czego oczekuje i co zostało lub nie ofiarowane 

Mu w drugim człowieku. Zanim jednak skieruje do nas zachętę do bycia miłosiernym jak On 

sam, karmi nas swoim Słowem, Ciałem i Krwią, przyjmuje nas we wspólnocie Kościoła, 

okrywa swoim przebaczeniem nagość naszego grzechu, swoim miłosierdziem leczy rany 

duszy, swą łaską uwalnia z naszych zniewoleń. Doświadczając takiego królowania Jezusa w 

naszym życiu, możemy iść i służyć Mu w naszych braciach i siostrach.  

 

                 Jezu, daj mi, proszę, nowe oczy i serce, abym w drugim człowieku, szczególnie.....  

.                                          potrzebującym, widział Ciebie. 

............................................................................................................................................. 
 
                                                          „Miara człowieczeństwa”  
 

„Prawo seniorów oraz chorych i niepełnosprawnych do duchowych dóbr Kościoła, nie 

jest tylko deklaracją słowną, ale konkretnym faktem praktykowanym na co dzień. Jego 

konkretyzacja w dużej mierze jest jednak uzależnionych od aktywności apostolskiej osób 

wierzących oraz ich wrażliwości na cierpienie i potrzeby ludzi w podeszłym wieku, chorych 

i niepełnosprawnych, co, według Benedykta XVI, jest też „miarą człowieczeństwa”.  

 „Z nakazu Chrystusa nikt cierpiący nie powinien być zdany na siebie, a posługa 

takiemu człowiekowi jest służbą Bogu (Mt 25, 40), stąd w prawie kościelnym można mówić 

o szczególnych prawach osób starszych, chorych i niepełnosprawnych”. 

 Jest więc oczywiste, że właśnie ci wierni, otrzymują od swoich pasterzy 

szczególną pomoc duchową, w sposób pełny i nieskrępowany. 

I tak. W wyższym stanie konieczności dziecko może być ochrzczone natychmiast, 



nawet bez zgody rodziców. 

Ciężko chory może przyjąć Komunię św., tylko pod postacią wina, a w jego domu 

może być odprawiona Msza św. 

Dzieci niepełnosprawne mogą przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej. Wystarczy, 

by odróżniały Ciało Chrystusa od zwykłego chleba i – przyjmowały Komunię św.,                

z szacunkiem.  

Przez sprawowanie sakramentu chorych Kościół powierza swoich wiernych 

„Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich podtrzymał i zbawił”. Benedykt XVI 

pisał: „ namaszczenie jednoczy cierpiącego człowieka z ofiarą, jaką Chrystus złożył z 

samego siebie dla zbawienia wszystkich, tak, aby i on mógł również w tajemnicy świętych 

obcowania uczestniczyć w zbawieniu świata”. 

Ujmuje i zachwyca to, jak Kościół poradził sobie z kwestią osób niepełnosprawnych. 

Znalazł dla nich godne miejsce, eksponując walor cierpienia, przybliżając ich do Boga, do 

ofiary Chrystusa. Za tym fundamentalnym stanowiskiem poszły stosowne dyrektywy i 

działania, ostatnio nasilone w obszarze obrony nienarodzonych niepełnosprawnych dzieci i 

skazanych na eutanazję osób schorowanych, w podeszłym wieku. 

Bo takie „wyjście” dla nich znalazł „świat”, jego elity, wbrew powszechnie głoszonym 

hasłom tolerancji i wolności. 

 

                                                                             Na podst. artykułu 

                                                                          Ks. dra Janusza Prejznera 

                                                            Oprac. Leokadia Pawiszak. Akcja Katolicka. 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                                                                                                                         

Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła.                      

 


