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UROCZYSTOŚĆ 

JEZUSA CHRYSTUSA  KRÓLA WSZECHŚWIATA 
22.11.2020 R. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, 

wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim 

wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddzie-

la owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni 

u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od za-

łożenia 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? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy 

I czytanie: Ez 34, 11-12. 15-17; Ps 23 

II czytanie: 1 Kor 15, 20-26. 28; Ewangelia: Mt 25, 31-46 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Mijają dni, tygodnie, lata, a my czasem zapominamy, z e kiedys  nasz czas na 

ziemi się skon czy i będziemy musieli stanąc  w całej prawdzie przed Kro lem 

Wszechs wiata. Chrystus przypomina nam dzisiaj, z e kaz dy z nas będzie mu-

siał rozliczyc  się z tego jak z ył, jak wykorzystywał to wszystko, czym Bo g go 

obdarował, ile dobra uczynił, jakie dał s wiadectwo o miłos ci i wiernos ci 

Ewangelii. Jezus jako Najwyz szy Sędzia, miłosierny ale ro wniez  sprawiedli-

wy, oceni nas patrząc nie na pozory i umiejętne zaprezentowanie z yciowych 

osiągnięc , ale na czystos c  serca i intencji. W ostatniej godzinie będziemy są-

dzeni z miłości mądrej, bezinteresownej, która umie dawać, pomagać, przeba-

czac , wspierac , pocieszac , budowac  Kro lestwo Boz e na ziemi zaro wno ws ro d 

przyjacio ł jak i tych, kto rzy nas odrzucają. Ż adne dobro nie ujdzie uwagi 

Chrystusa, kto ry z yjąc na ziemi nieustannie uczył jak napełniac  s wiat miło-

s cią i mądros cią. Oddał z ycie za Prawdę o Ojcu, kto ry jest największą Miło-

s cią i Miłosierdziem, ale jest ro wniez  Sędzią Sprawiedliwym, kto ry nie akcep-

tuje s wiadomego wyboru zła i odrzucenia Jego miłos ci. Dał nam wolną wolę 

w wyborze tego, co chcemy robic  i jakie wartos ci wybierac  – s wiatowe, czy 

Boskie.  

Pros my Pana, aby dał nam łaskę takiego wykorzystania dni ziemskiego 

Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy wi-

dzieliśmy 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, Mnie uczyniliście”. 

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, prze-

klęci, 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 spra-

gnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie 

usłużyliśmy Tobie?” 

Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczy-

niliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”. 

I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego». 



...I NIE TYLKO 

Jesteśmy nauczycielami miłosierdzia 

Syn Boga przybył, by nam objawic  miłosierdzie, jakim Bo g darzy ludzi. 

Wezwał nas tez , bys my sami byli miłosierni, bo wo wczas miłosierdzia dostą-

pimy. Ale jest jeszcze jedno waz ne zadanie: mamy byc  nauczycielami miło-

sierdzia ws ro d wszystkich ludzi na ziemi. Łaska wiary i zbawiania nalez y do 

Boga, a nie do nas. My natomiast moz emy nauczyc  innych miłosierdzia. 

A jes li oni to opanują, moz emy byc  spokojni o ich zbawienie. 

Przypowies c  odsłania decyzję Chrystusa o dopuszczeniu do wiecznego 

szczęs cia wszystkich ludzi, o ile tylko byli na ziemi miłosierni. Oni nawet nie 

znali Chrystusa. Po raz pierwszy zobaczą Go na sądzie. I dlatego będą pytac : 

Ewangelia na ostatnią niedzielę roku kos cielnego daje nam obraz Sądu 

Ostatecznego. Jezus Chrystus, Pan i Kro l dokonuje sądu nad wszystkimi ludz -

mi z kaz dego narodu i wszystkich pokolen , ludo w i języko w. Wizja sądu 

uzmysławia nam, z e juz  tu w ziemskim z yciu, naszym postępowaniem wobec 

bliz nich decydujemy o naszym z yciu wiecznym. Brak wraz liwos ci na potrze-

by innych jest ro wnoczes nie brakiem wraz liwos ci na Boga. Syn Człowieczy 

utoz samia się z najmniejszym z ubogich i potrzebujących. Trzeba zatem sta-

rac  się tak z yc , aby dostrzegac  potrzeby bliz nich i pomagac  na miarę wła-

snych moz liwos ci. Czasem wystarczy bardzo niewiele, drobny gest pomocy, 

czy nawet us miech. Szczego lnie cenne jest miłosierdzie okazywane bezinte-

resownie i z poszanowaniem godnos ci tego, komu się pomaga. Niestety czę-

sto się zdarza, z e pomoc potrzebującym, nieraz nawet bardzo hojna, wynika 

z zupełnie innych motywo w, niz  miłosierdzie wobec bliz niego. Najczęs ciej 

jest to pycha, chęc  zaistnienia, pokazania się, uzyskania władzy nad innymi. 

Działania takich oso b to tylko pozory dobroci, poniewaz  swoim z yciem nie 

realizują Boz ego zamysłu miłos ci bliz niego. Rozwaz ając dokładnie tę peryko-

pę nasuwa się jeszcze taka mys l: jednym z najcięz szych przewinien  człowie-

ka jest obojętnos c , niewraz liwos c  i znieczulica, kto re zamieniają serce czło-

wieka w skamielinę. Czyn my zatem dobro, bo o godzinie, której się 

nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy nie będzie już czasu na na-

wrócenie. 

Panie! Uczyn  serce moje według serca Twego. Amen! 

z ycia, abys my, gdy przyjdzie czas, kiedy staniemy przed Kro lem i Najwyz -

szym Sędzią usłyszeli: Po jdz cie; błogosławieni Ojca mojego, wez cie w posia-

danie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! 



„Kiedys my Cię widzieli?” (Mt 25,44). Ale skoro okazali miłosierdzie innym, 

Jezus okaz e im swoje. Ono jest bramą do nieba, przez kto rą wejdą na zasa-

dzie łaski udzielonej przez samego Pana wszyscy miłosierni, niezalez nie od 

tego, czy Chrystusa znali, czy nie. 

My juz  mamy prawo do nieba na podstawie łaski chrztu. Oni otrzymają to 

prawo w chwili sądu w nagrodę za miłosierdzie okazane potrzebującym. 

To wielka nadzieja dla wszystkich ludzi,  i to niezalez nie od tego, jaką wy-

znają religię i jaki mają s wiatopogląd. Oni mają szansę zbawienia dzięki łasce 

Jezusa. 

Czyniąc miłosierdzie, uczymy innych tej boskiej sztuki. Warto postawic  

sobie pytania: Kogo nauczylis my miłosierdzia? Kogo nauczylis my przebacze-

nia? Ilu ludzi nam za to dziękuje? 
ks. Edward Staniek 

O co proszę? O serce wrażliwe, zdolne do ofiarnej miłości 

Jezus pozostawia w Ewangelii opis Sądu Ostatecznego. Us wiadomię sobie 

znaczenie tego faktu. Powinienem często do niego wracac . Pamięc  o nim mo-

z e pomo c mi skupiac  się w codziennos ci na tym, co najistotniejsze: na czynie-

niu dobra. 

Uzmysłowię sobie, z e na Sądzie Ostatecznym Bo g upomni się jedynie 

o uczynione dobro. Ono będzie moją jedyną szatą godową. Wszystko inne 

(tytuły, zasługi, urzędy, stanowiska) będzie juz  bez znaczenia. 

Czynna miłos c , o kto rą będę pytany, dotyczy konkretnych sytuacji mojego 

z ycia (ww. 35-36). Żauwaz ę, z e są to zwyczajne sytuacje, z kto rymi mam do 

czynienia na co dzien . Ż uwagą będę medytował nad kaz dą z nich. 

Przypomnę sobie ro z ne wydarzenia z mojego z ycia, w kto rych spotkałem 

się z ludzką biedą i bezradnos cią. Żobaczę znajome twarze ludzi, kto rym po-

mogłem: głodnych, spragnionych, przybyszo w, nagich, chorych, więz nio w. 

Żatrzymam się przy kaz dej z nich i zapytam: w jaki sposo b im pomogłem? 

Następnie przypomnę sobie twarze oso b, kto rym odmo wiłem pomocy. 

Kto to był? Jak reaguje moje sumienie, gdy mys lę o nich? 

Żatrzymam się dłuz ej nad słowami Jezusa: „Cokolwiek uczynilis cie jedne-

mu z tych najmniejszych, mnies cie uczynili” oraz „Czegokolwiek nie uczynili-

s cie...” (ww. 40.45). Us wiadomię sobie, z e Jezus utoz samia się z najmniejszy-

mi. Bierze ich w obronę. Jak często o tym mys lę? 

Wyobraz ę sobie, z e stoję przed Jezusem-Kro lem. Upadnę przed Nim na 

kolana i będę Go prosił, aby wypełnił mnie naturalną dobrocią i pomo gł ko-

chac  drugiego człowieka Jego miłos cią. Będę trwał w usilnej pros bie: „Jezu, 

naucz mnie kochac , a to mi wystarczy!”. 
Krzysztof Wons SDS/Salwator 



W dzieciństwie zajmował się wypasaniem bydła i świń. 

Jakub Gangala urodził się w 1394 r. w Monteprandone 

(Ascoli Piceno), w Marchii Ankon skiej - rejonie Włoch 

połoz onym nad Adriatykiem. Był osiemnastym z dzie-

więtnas ciorga dzieci swoich rodzico w. Po s mierci ojca, 

Jakubem zaopiekował się wuj-kapłan i to dzięki niemu 

chłopak zdobył wykształcenie. Studiował na kilku wło-

skich uniwersytetach i ukon czył studia prawnicze. Gdy 

miał 22 lata, wstąpił do Żakonu Braci Mniejszych. Ukon -

czył studia filozoficzno-teologiczne i w 1420 r. przyjął 

s więcenia kapłan skie. Szybko zaczął się wyro z niac  swoją 

wiedzą teologiczną, pięknem i logiką wypowiedzi oraz pokorą i s więtos cią 

z ycia. Dzięki temu z polecenia s w. Bernardyna ze Sieny został mianowany 

kaznodzieją zakonu, co było duz ym wyro z nieniem. Chociaz  pos więcił się 

przede wszystkim tej posłudze, znalazł czas, by wspo łpracowac  ze s w. Janem 

Kapistranem i s w. Bernardynem przy reformowaniu zakonu. Przyczynił się 

do zakładania klasztoro w o surowszej regule. Godny podziwu był jego dar 

przyswajania nowych języko w oraz doskonała pamięc . Jako misjonarz prze-

wędrował prawie całe Włochy. Dotarł takz e do wielu pan stw europejskich. 

Swoje kazania głosił na terenie Bos ni, Dalmacji, Albanii, Czech, Polski, Rusi, 

Norwegii, Danii, Węgier, Prus i Austrii. Mo wi się, z e w ciągu 40 lat swojej 

pracy nawro cił 50 tysięcy heretyko w oraz niezliczone rzesze grzeszniko w. 

Wszędzie krzewił kult Najs więtszego Imienia Jezus. Ż poczucia wagi peł-

nionej misji ani na chwilę nie ustawał w swojej posłudze. Jego starania zosta-

ły docenione przez trzech papiez y. Był legatem Eugeniusza IV, Mikołaja V 

i Kaliksta III. Darząc Jakuba szacunkiem i podziwem, powierzali mu kolejne, 

waz ne zadania misyjne oraz funkcję inkwizytora. W czasie swoich podro z y 

Jakub nie tylko ewangelizował. Żauwaz ał ro z ne potrzeby społeczne, był czę-

sto mediatorem między skło conymi miastami włoskimi. Troszczył się tez  

o warunki z ycia najuboz szych. W wielu miejscach zakładał montes pie-

tatis, czyli banki poboz ne. Były to lombardy, w kto rych biedni mogli zacią-

gnąc  kredyt na niski procent. Po jego s mierci zostały one rozpowszechnione 

przez bł. Bernardyna z Feltre.  Ż pokory Jakub nie przyjął proponowanej mu 

godnos ci biskupa Mediolanu.  

Żmarł w Neapolu 28 listopada 1476 roku.  Beatyfikował go papiez  Urban 

VIII w 1624 roku, a kanonizował Benedykt XIII w 1726 roku.  
za ILG 

ŚWIĘCI NA MIARĘ 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 W ostatnią niedzielę roku liturgicznego przypada uroczystos c  Jezusa Chry-
stusa Króla Wszechświata. Dziś można zyskać odpust zupełny, odma-
wiając poboz nie Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi 
i spełniając zwykłe warunki odpustu. Dzisiejsza uroczystos c  to gło wne s wię-
to patronalne Akcji Katolickiej. W czasie Mszy S w. o godz. 12.00 pragniemy 
się modlic  w intencji ks. Romana z okazji jego imienin. 
 Msze św. za zmarłych polecanych w wypominkach odprawiamy w listo-
padzie codziennie. Godziny Mszy s w. znajdziemy w porządku intencji na da-
ny tydzien . 
 Modlitwa różańcowa w intencji dzieci, młodzieży i rodzin rozpocznie 
się w naszym kos ciele w s rodę o godz. 17.00. Żapraszamy do wspo lnej mo-
dlitwy. 
 We wtorek obchodzimy wspomnienie s więtych męczenniko w narodu 
wietnamskiego: Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy. 
 W przyszłą niedzielę rozpoczyna się okres adwentu i nowy rok litur-
giczny. 
 W przygotowaniu do Bożego Narodzenia pomoże nam udział w Rora-
tach. Że względu na trwające obostrzenia w kos ciele będzie mogła uczestni-
czyc  niewielka ilos c  dzieci. Msze s w. roratnie będą transmitowane takz e po-
przez parafialny kanał You-Tube. Ufamy, z e stworzymy jedną wielką wspo l-
notę oso b, kto re pragną duchowo przygotowac  się na Boz e Narodzenie. Te-
goroczne Roraty przybliz ą dzieciom tajemnicę Mszy S w.  
 Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego w kościo-
łach. W naszej świątyni może przebywać w czasie Mszy św. i nabo-
żeństw jedynie 40 osób. Prosimy zajmować miejsca wskazane. Przypo-
minamy o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta i nos 
w czasie nabożeństw w kościele. Do Komunii s w. przystępują w pierwszej 
kolejnos ci osoby przyjmujące Pana Jezusa na rękę.  
 Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w domu są moz liwe po 
wczes niejszym zgłoszeniu w zakrystii lub bezpos rednio u duszpasterzy. 
 Kancelaria parafialna jest nieczynna. Intencje mszalne na rok 2021 moz -
na zamo wic  telefonicznie w godzinach  urzędowania kancelarii. Pamiętajmy, 
aby wczes niej zarezerwowac  intencje jubileuszowe i rocznicowe. Potrzebne 
dokumenty i sprawy losowe moz na załatwiac  poprzez kontakt z księdzem 
pełniącym w danym dniu dyz ur. 
 Dziękujemy za ofiary składane w czasie Mszy s w. przeznaczone na Semi-
narium Duchowne.  Ża tydzien  niedzielna składka będzie zbierana na potrze-
by parafii. Dziękujemy takz e za ofiary przekazane na konto parafialne.  
 Przypominamy o moz liwos ci zyskania w listopadzie odpustu zupełnego za 
zmarłych. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 23.11    

6.00   za zm. Adama Wandzla 

18.00 1. Dzięk.-błag. w int. Marka z ok. urodzin; 2. za zm. Jo zefa Kubicę 

      3. za zm. Jana Wnuczka (seniora – 20 greg.)  

      4. za zm. wypominanych w listopadzie 

WTOREK - 24.11 - WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW  

                ANDRZEJA DUNG-LAC I TOWARZYSZY 

6.00   1. za zm. Jana Wnuczka (seniora – 21 greg.) 

      2. za zm. Tadeusza Suchego 

18.00 1. za zm. wypominanych w listopadzie; 2. za zm. Mariana Szlago ra 

      3. za zm. Renatę Koziorowską; 4. za zm. Janinę i Adama Socho w 

ŚRODA - 25.11             

6.00   za zm. Marię i Leonarda Tymicho w 

18.00 1. za zm. wypominanych w listopadzie; 2. za zm. Halinę Drabczyn ską 

      3. za zm. Jana Wnuczka (seniora – 22 greg.); 4. za zm. Barbarę Sikomas 

CZWARTEK - 26.11 

6.00   za zm. wypominanych w listopadzie 

18.00 1. za zm. Krystynę Kubaszek w 10 rocz. s m. 

      2. za zm. Jana Wnuczka (seniora – 23 greg.); 3. za zm. Kacpra Grzeszka 

PIĄTEK - 27.11        

 6.00  za zm. Jana Wnuczka (seniora – 24 greg.) 

18.00 1. za zm. wypominanych w listopadzie; 2. za zm. Henryka Wanata 

      3. za zm. Mariannę Szypułę 

SOBOTA - 28.11          

6.00   1. za zm. Janinę Procner; 2. za zm. wypominanych w listopadzie 

18.00 1. za zm. Julitę Kowalczyk w 15 rocz. s m.;  

      2. za zm. Jana Wnuczka (seniora – 25 greg.) 

NIEDZIELA - 29.11 - I NIEDZIELA ADWENTU 

7.30   za zm. Żbigniewa Mieszczaka i Krystynę Kubanek 

9.00   1. za zm. Żdzisława, Fryderyka i Jadwigę Budzyno w oraz  

      ks. Antoniego Smoluka; 2. za zm. Jana Hrapkowicza  

10.30 1. za zm. Andrzeja Młodzika i zm. z rodzin Warzecho w i Młodziko w 

      2. za zm. Jana Wnuczka (seniora – 26 greg.) 

12.00 za zm. z rodzin Żbijowskich, Miloto w i Jaworowskich 

18.00 za zm. Wiktorię Żałuską 

19.30 za zm. wypominanych w listopadzie 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Ap 14, 1-3. 4b-5; Ps 24; Łk 21, 1-4 

Wtorek: Ap 14, 14-20; Ps 96; Łk 21, 5-11 

Środa: Ap 15, 1-4; Ps 98; Łk 21, 12-19 

Czwartek: Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3.9a; Ps 100; Łk 21, 20-28 

Piątek: Ap 20, 1-4. 11 - 21, 2; Ps 84; Łk 21, 29-33 

Sobota: Ap 22, 1-7; Ps 95; Łk 21, 34-36 

Niedziela: Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7; Ps 80; 1 Kor 1, 3-9 

         Mk 13, 33-37 

Drodzy Parafianie! 

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 40 osób  

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek godz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa godz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sobota godz. 17.30 

Spowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mszą św.  

  wieczorem: od godz.17.30, a w piątek i sobotę od godz. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Poniedziałek -  nieczynna 

Środa - nieczynna 

Czwartek - nieczynna 

Piątek - nieczynna 

Sprawy losowe można załatwić kancelarii parafialnej kontaktując się 

z księdzem dyżurnym  (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57)  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Roman - 25, kancelaria - 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl 

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

