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Z Listu pasterskiego Episkopatu Polski w sprawie  

Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana 

Drogie Siostry i Drodzy Bracia! 
W dzisiejszej Ewangelii wybrzmiało ważne pytanie Pana Jezusa o naszą wiarę: „Czy (…) 
Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18,8). Bez wiary, jak zaznacza 
autor Listu do Hebrajczyków, „nie można podobać się Bogu” (11,6). Wcześniej usłyszeli-
śmy, że inaczej niż niesprawiedliwy sędzia z przypowieści, Pan Bóg bez ociągania bierze w 
obronę tych, którzy dniem i nocą do Niego wołają. Ma więc sens nasza wytrwała modlitwa. 
Trzeba więc o łaskę wiary stale prosić, ale też mężnie wiarę wyznawać i razem z innymi ją 
manifestować. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i poprzedzające je Dni Misyjne w 
diecezjach pokazały, że dzieje się wówczas zbawienie, doświadczamy obecności i bliskości 
Boga. 
W nadchodzących dniach szczególnym aktem wiary i modlitwy będzie Jubileuszowy Akt 
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, którego treść została zatwierdzona przez Kon-
ferencję Episkopatu Polski, a jego uroczysta proklamacja odbędzie się w Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 19 listopada br. – w przeddzień uroczystości 
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Nazajutrz akt ten zostanie odmówiony we wszyst-
kich świątyniach Kościoła katolickiego w Polsce. Pragniemy, żeby był on znaczącym kro-
kiem w procesie przywracania Jezusowi należnego Mu miejsca w naszym życiu osobistym, 
zawodowym i społecznym. Dlatego zachęcamy do podjęcia trudu duchowego przygotowa-
nia do niego i realizacji płynących z niego zobowiązań. 
Papież Franciszek podpowiada, by zamykając Drzwi Święte Nadzwyczajnego Jubileuszu 
Miłosierdzia, powierzyć Chrystusowi Panu „życie Kościoła, całej ludzkości i ogromnego 
kosmosu, prosząc o wylanie Jego miłosierdzia jak rosy porannej, aby owocna stała się hi-
storia, którą mamy tworzyć w najbliższej przyszłości”. W nawiązaniu do tych słów i w jed-
ności z papieżem chcemy wołać, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata i dzień 
wcześniej w Krakowie-Łagiewnikach: „Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Mi-
łosierdziu wszystko, co Polskę stanowi. […] wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które 
stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego pra-
wowitego Pana i Króla, i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie 
się Twojemu panowaniu”. Jubileuszowy Akt ma też bardzo czytelne odniesienie do obcho-
dów 1050. rocznicy Chrztu Polski, w formie wyznania wiary i wyrzeczenia się złego: „Wy-
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znajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden 
masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. […] Wyrzekamy się złego ducha i wszyst-
kich jego spraw”. 
Dlatego Jubileuszowy Akt jest nade wszystko aktem wiary, który potwierdza wybór Chry-
stusa i obliguje nas do życia na miarę zawartego z Nim przymierza, jest aktem sprawiedli-
wości, w znaczeniu oddania Mu tego, co Jemu należne i aktem posłuszeństwa w odpowiedzi 
na Jego Miłość. W proklamacji aktu nie chodzi tylko o jakiś wyraz zewnętrznego uznania 
Jezusa Królem i Panem, ale postawę głęboko wewnętrzną, duchową, która ma swoje konse-
kwencje w życiu i promieniuje na wszystkie sfery życia, na innych ludzi i owocuje w społe-
czeństwie.  
Uroczystość rozpocznie się 19 listopada br., o godz. 10.00. Jej kulminacyjnym punktem bę-
dzie liturgia Mszy św. o godz. 12.00. Jubileuszowy Akt będzie proklamowany przed Panem 
Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Ci z nas, którzy nie wybiorą się do 
Łagiewnik, będą mogli śledzić to ważne wydarzenie w mediach. 
Natomiast w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, we wszystkich świątyniach 
Kościoła katolickiego w Polsce, każdy będzie mógł osobiście i razem z domownikami, we 
wspólnocie zgromadzenia liturgicznego, dokonać aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.  
By zaś dobrze zaowocował w naszym życiu, należy zadbać o stan łaski uświęcającej, a więc 
o serce czyste, pojednane z Bogiem i z bliźnimi. Konieczny jest wysiłek ożywienia osobi-
stej więzi z Jezusem, by mógł działać i zaprowadzać Swe Królestwo w poszczególnych 
wymiarach naszego życia.  
Na czas przygotowań do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana udzielamy 
wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 
 

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana 
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, 

nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzy-
wałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: 

„przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. 
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Pa-

nowaniu i Twemu Prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu 
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i 

prosimy o zmiłowanie. 
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miło-
sierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpo-

wiadać na Twoją Miłość. 
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobo-
wiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować 

całe nasze życie i posłannictwo Kościoła. 
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą 

chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. 
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: 

królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, 
miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków Amen. 

 



Intencje  mszalne 13 – 20 XI 2016 
XXXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA    -  13  XI  (kolekta na nasz kościół oraz  

                                                                       zbiórka specjalna na „Kościół w Potrzebie” ) 
 8.00 – za + Małgorzatę i Rufina Bednorz, męża Ignacego, syna Janusza, teściów, 5 szwa 
           grów, 2 szwagierki i ++ z pok. Szeląg, Bednorz 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian 

 

14.30 – Nieszpory 

 

PONIEDZIAŁEK   -  14  XI      
18.00 – za ++ rodz. Augustynę i Józefa Lipok, Otylię, Augustyna i Kurta Nicz, Franciszkę i  
            Pawła Lipok  i  ++ z pok. 
 
WTOREK  - 15  XI   
18.00 – za + Urszulę Długosz w II r. śm., syna Damiana, rodz. Długosz, Geppert, szwagrów  
             Ernesta, Wilibalda, chrześniaka Waldemara 
 
ŚRODA  - 16  XI  MSZA  DLA  DZIECI 

18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;1) za + żonę Stefanię Hajda, rodz. z obu 
stron, rodzeństwo, szwagra Wendelina i ++ z pok. 2) za + Rudolfa i Annę  Hadulla, matkę 
Getrudę, dziadków, teściów, Jana Król i ++ z rodzin Gajda, Hadulla, Pudło, Król, Wlocho-
wicz 3) za + ojca Helmuta Langer w r. ur., dziadków i ++ z pok. 4) za + Łucję i Mariana 
Fordymackich, Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i ++ z 
pok. 5) za + Emila Michalik  (od sąsiadów z Łącznej) 6) za + Zygmunta Nierobisz (od są-
siadów) 7) za + męża Gerarda, rodz. z obu stron, siostry Elżbietę i Ernę, brata Ryszarda, 3 
szwagrów, dziadków Szlosarek, Dudek i ++ z pok. 8) za + Edeltraudę Sikora, jej rodziców, 
2 braci, bratową, ciotkę Marię i ++ z pok. 
- nabożeństwo ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki 
 
CZWARTEK  -  17 XI    św. Elżbiety Węgierskiej, zak.      MSZA  DLA  MŁODZIEŻY           
18.00 – za + Wilhelma Kowolik, żonę Jadwigę, 3 córki, syna Gracjana i żonę, ++ z rodz.  
             Kowolik, Miozga, Biskupek, Pasternak, Piechota 
 
PIĄTEK  -  18  XI  bł. Karoliny Kózkówny, dz. i m.      
18.00 –  int. wolna 
SOBOTA  -  19  XI  bł. Salomei, zak. 
18.00 - za + Sebastiana Szyguła w 7 r. śm. i ++ z rodz. Szyguła, Poloczek, Haida 
          - w int. rocz. dz. Macieja Thürmera 
 
UROCZYSTOŚĆ  CHRYSTUSA  KRÓLA     -  20  XI  (kolekta na nasz kościół) 

 8.00 – za + męża Ingberta Gałązka w r. śm. i rodz. z obu 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ rodz. Łucję i Jana Klimala, Helenę i  
                        Adolfa Bielesz, braci Andrzeja i Jana, Anielę Klimala i ++ z pok. z obu stron 

 

14.30 – Nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla 



Ogłoszenia parafialne 

13 XI 2016 

 

 

 

 

1. Zapraszam serdecznie dziś na Nieszpory Niedzielne o 14.30.  
 

2. W kancelarii są przyjmowane intencje za zmarłych na przyszły rok. Można je 
również składać wypisane na kartkach. Kartki do dziś złożone można odebrać w zakry-
stii. 

 

3. W poniedziałek spotkanie dla Marianek. Młodsze przed a starsze po Mszy św. 
 
4. W środę Msza św. szkolna.  W czwartek Msza św. dla młodzieży.  
 

5. W środę przypada 16-ty dzień miesiąca. Zapraszam na Mszę św. zbiorową i na 

nabożeństwo ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki. 

 

6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ziemięcicach, który rozpoczął działal-
ność od września zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe placu zabaw dla tych dzie-
ci. Nr konta 23 1050 1243 1000 0090 3100 3446 

 

7. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 19 XI - Langer, Szuba,  Motyka, Piwowarczyk, 

Tomanek, Zaczyk, Król, Kruszewski.  Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła 
jeśli  sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo 
nie  brakowało.  

 

8. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. Dziś jeszcze zbiórka specjalna na „Kościół w Po-
trzebie”. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół. 

 
 
 

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie! 
 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 
 
 
 
 
 
 

KANCELARIA:  wtorek 18.30 – 19.00        czwartek 9.00 – 9.30           tel.: 32 233 68 16 

Konto  parafialne:  Bank PEKAO S.A. I Oddział w Gliwicach ul. Berbeckiego 4 

Nr rach.:   86 1240 1343 1111 0000 2359 2485 

CRITAS  Parafii pw. św. Jadwigi:  bank  j.w.   Nr  rach.: 15 12401343 1111 0000 2359 2502  


