
 

  

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże te-
raz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem». Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Nie-
go i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie». Był także nad Nim 
napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski».    
 Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw 
więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? 
My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I 
dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».     
 Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju». Łk 23, 35-43 

Boga, który „zasadziwszy ogród w Eden na wscho-
dzie, umieścił tam człowieka, którego ulepił" (Rdz 
2, 8). Eden wyraża miejsce najpiękniejsze i raczej 
nie jest nazwą jakiejś określonej okolicy, choć jego 
opis zawiera wiele elementów wziętych z geografii 
tamtych czasów; autor natchniony mówi na przy-
kład o rzece nawadniającej ogród, która rozdzielała 
się na cztery inne (dosłownie: „na cztery głowy"), 
co stało się zresztą powodem do poszukiwania róż-
nych jego lokalizacji, choćby w Mezopotamii czy 
w Armenii. Opis raju nie ma też nic wspólnego z 
rajem rozkoszy, jak przetłumaczył tekst hebrajski 
na łacinę św. Hieronim (paradisus voluptatis). 
Ogród w Eden jest stanem szczęśliwości, której 
źródłem jest Bóg.    
 W pismach o charakterze apokaliptycznym, 
a także w Nowym Testamencie, raj jest odkryciem 

   Raj         
„Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam 
ci: Dziś ze Mną będziesz w raju". 
 Greckie paradeisos pochodzi od starego 
perskiego słowa pairi-daera, używanego na 
określenie parku lub sadu. Choć w języku hebraj-
skim istnieje słowo pardes (park), w Biblii para-
deisos jest odpowiednikiem hebrajskiego gan 
(ogród). Słowo to zna łacina (paradisus), a także 
wiele języków nowożytnych, na przykład angiel-
ski (paradise), włoski (paradisó), niemiecki 
(Paradies), francuski (paradis) czy hiszpański 
(paraiso).     
 Nasze rozumienie paradeisos wiąże się 
ściśle z Biblią, w której wyraża ono ideę życia 
szczęśliwego, pełnego, obfitującego we wszelkie 
dobra. W Księdze Rodzaju odnosi się do ogrodu 
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Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana  
    Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, 
nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-
lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu 
Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz 
ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać 
Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i 
poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród. 
   Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania 
nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas 
święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chy-
ląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznaje-
my Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Naro-
dem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. 
    Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z 
wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste! 
W naszych sercach  –  
W naszych rodzinach –  
W naszych parafiach –  
W naszych szkołach i uczelniach –  
W środkach społecznej komunikacji –  
W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpo-
czynku –  
W naszych miastach i wioskach – W całym Narodzie i 
Państwie Polskim –  
    Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste: 
Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – 
Chryste nasz Królu, dziękujemy! Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem 
zawarte przed wiekami –  
Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych 
dziejach –  
Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale –  
Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości –  
   Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu 
Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłasz-
cza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości 
względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodo-
we grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i znie-
wolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego 
spraw.  
    Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu 
Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie 
osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:  
Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą kró-
lewską chwałę –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!   
Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości na-
szych sumień –   
Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i 
chrześcijańskie wychowanie dzieci – 
Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w 

naszym narodzie –  
Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i 
strzec jego praw –  
    Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, 
Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Pań-
stwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie 
podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i 
stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi. 
    Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miło-
sierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych 
członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. 
Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i 
wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Oj-
cem. 
    W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie 
narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami 
naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w To-
bie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały 
czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się 
Twojemu panowaniu.  
    Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić 
serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego. 
    Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze zie-
mi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowią-
zań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i 
dokonuje naszego uświęcenia.  
    W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze posta-
nowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej 
Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Oj-
czyzny wszyscy się powierzamy. 
    Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, kró-
luj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenaj-
świętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą 
Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo 
prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo 
sprawiedliwości, miłości i pokoju.  
 *  *  * 

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu 
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na 

początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.   

tej pierwotnej szczęśliwości. Wyraża on ludzkie ży-
cie po śmierci, nagrodę, która jest powrotem do Bo-
ga, szczęście ponownie odnalezione, a utracone kie-
dyś przez grzech. Św. Jan w swojej Apokalipsie 
wspomina o nagrodzie, jaką otrzymają zbawieni, 
mianowicie o spożywaniu owocu z drzewa życia w 

raju Boga (Ap 2, 7). Pan Jezus ukrzyżowanemu 
wraz z Nim skruszonemu człowiekowi mówi o raju, 
dając mu pewność nadziei na zmartwychwstanie.   
       
  Ks. Maciej Szczepaniak 

Do wspólnoty Kościoła została  
włączona:  

Barbara Lena Gniadek 
Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczone-mu dziecku, jej rodzicom, rodzicom chrzestnym i 

miej ich w swojej opiece.  
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2 0 1 6 ,  n u m e r  4 7  

       Ślepota wynikiem ślepoty 
   Głównym powodem życia bez łaski uświęcającej jest życie bez łaski uświęcającej. 

W rozmowach rodaków od niepamiętnych czasów 
przewija się taki motyw: „W Polsce nie będzie do-
brze, dopóki ”. I następuje 
wyliczanie, co miałoby tę 
naszą Polskę uszczęśliwić. 
Należałoby a to „powiesić 
tych bandytów”, a to 
„pozamykać tych złodziei”, 
a to „posłać na roboty tych 
darmozjadów”. Bardzo różne 
rzeczy podaje się jako pod-
stawę społecznego szczęścia, 
ale chyba nic z tego nie wy-
chodzi, bo ciągle słychać marudzenie, że w Polsce 
„nie jest dobrze”. 
Czy da się z tym coś zrobić? Cóż, zdaje się, że wła-
śnie teraz coś z tym się dzieje. Jubileuszowy Akt 
przyjęcia Jezusa za Króla i Pana to jest coś takiego. 
Kto weźmie to na poważnie i szczerze uczyni ten 
akt swoim własnym, osobistym, ten zauważy, że 
w Polsce jest lepiej. Bo u niego będzie lepiej. 
Z nim będzie lepiej. Zacznie patrzeć nowymi ocza-
mi i zobaczy to, czego dotąd nie widział, czyli na 
przykład, że jego żona to musi być heroiczna osoba, 
skoro z nim wytrzymuje. I jak tu takiej nie kochać? 
Ale jak to przyjęcie Jezusa wziąć na poważnie? 
W czytanym niedawno liście pasterskim Episkopatu 
Polski pojawiła się istotna wskazówka na temat tego 
aktu. „By zaś dobrze zaowocował w naszym życiu, 
należy zadbać o stan łaski uświęcającej, a więc 
o serce czyste, pojednane z Bogiem i z bliźnimi” – 
pisali biskupi. 
Właśnie na tej Mszy św., podczas której to słysza-
łem, uderzył mnie widok ludzi idących do Komunii 
Świętej. A właściwie to bardziej widok tych, którzy 
nie szli. Tych drugich było więcej niż tych pierw-
szych. Dlaczego? Jeśli nie byli w stanie łaski uświę-
cającej, to oczywiście słusznie zrobili, że nie poszli, 
ale czemu nie byli w łasce uświęcającej? 
Co sprawia, że, jak się zdaje, normalnym stanem 
większości Polaków jest życie w stanie grzechu? 
Śmiem twierdzić, że powodem tego jest właśnie ży-
cie w grzechu, bo brak łaski uświęcającej zaburza 
człowiekowi świadomość jego własnej sytuacji. 
Pamiętam stwierdzenie jednego z moich przyjaciół: 
„Zauważyłem, że gdy nie jestem w łasce uświęcają-
cej, o wszystko obwiniam żonę”. No właśnie, ale 
żeby takie rzeczy zauważać, to trzeba być w łasce 
uświęcającej. Trwanie w grzechu powoduje sprzęże-
nie zwrotne – nie spowiadam się i nie przyjmuję Je-

zusa, bo nie widzę powodu, a nie widzę powodu, 
bo się nie spowiadam i nie przyjmuję Jezusa. 

W stanie grzechu człowiek 
ślepnie, ale jest przekonany, że 
świetnie widzi. O takim kimś 
Jeremiasz mówi: „nie dostrze-
ga, gdy przychodzi szczę-
ście” (Jr 17,6). 
Więc nie szczęścia brakuje, tyl-
ko jego dostrzegania. Ale to się 
może zmienić. Bóg fantastycz-
nie naprawia życie tych, którzy 
aktem woli i prostą modlitwą 

szczerze ogłosili, że Jezus jest ich Królem i Panem. 
Dla nich w Polsce, i w ogóle wszędzie, już jest le-
piej. 
    Franciszek Kucharczak 

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Bo-
że, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicie-
lu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest 
z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Kró-
lestwa 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 pod-
dajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. 
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu 
Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i 
zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosi-
my o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać 
o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nie-
skończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokole-
nia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem od-
powiadać na Twoją Miłość. Boski Królu naszych 
serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas 
w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła 
i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam 
porządkować całe nasze życie i posłannictwo Ko-
ścioła. Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Oj-
czyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą 
chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia lu-
dzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta 
i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo praw-
dy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo 
sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki 
wieków Amen. 

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana 



 
OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  

1. Dzisiaj III Niedziela miesiąca, ofiara na tace jest przeznaczona na remonty w naszym kościele. Serdecz-
ne Bóg zapłać za złożone ofiary! 
2. Również dzisiaj we wszystkich Kościołach w Polsce ma miejsce Uroczysty Jubileuszowy Akt Przyję-
cia Jezusa Chrystusa za Król i Pana. Z tej okazji od dłuższego czasu odmawialiśmy modlitwę w naszych 
domach, do Jezusa  naszego Króla i Pana, modlitwa ta znajduje się również w naszym bieżącym numerze 
gazetki parafialnej, wraz z Jubileuszowym Aktem, który składamy dzisiaj uroczyście w Kościołach całej 
Polski.  
3. W czwartek 24.11.2016r po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00 zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu 
Biblijnego do salki Jana Pawła II. 
4.Za tydzień rozpoczynamy Adwent - nowy rok liturgiczny. Zachęcamy do uczestnictwa w roratach o 
godz. 17:00. Dzieci zapraszamy z lampionami.  Przed Mszą świętą dzieci i młodzież składają przed ołta-
rzem do koszyka, wycięte w domu i podpisane serduszka ( Imię i Nazwisko, klasa ) Przed błogosławień-
stwem będzie losowanie dziecka, które zabierze  dzieciątko Jezus do swojego domu, aby pomodlić się z ca-
łą rodziną,  a pamiętnik do pamiątkowego wpisu.   

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 20.11.2016-27.11.2016 
  20  listopad - Niedziela         
 Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata  7.00+ Lucja Golba -  gregorianka 20     
9.00+ Stefan, Henryk, Helena i Konstanty Rogoń;  
       + Stefania, Bolesław i Władysław Jurczakowie       10.30+ Stanisława, Tomasz, Jerzy, Alfred  
 Czerniszew;  
         + Antonina, Władysław, Marek Paś;  
         + Maria, Barbara Pilarskie;   12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,  
 wszelkie łaski, opiekę Matki  Bożej dla Anny i  
 Mariana Wnuków w 50 r. ślubu   17.00+ Marianna Szczodra   
           21  listopad  - Poniedziałek  7.00* Za parafian 
7.00+ Lucja Golba -  gregorianka 21  
17.00+ Zofia Ceglarska - od wnuczka Szymona z żoną  
  22  listopad  - Wtorek                  7.00+ Józef w 3 r. śm., Eugeniusz, Bogdan,  
 Zbigniew Oleś   7.00+ Lucja Golba -  gregorianka 22    
17.00+ Zenobia 11 r. śm. i  Marian Makieła;  
         + Jadwiga i  Piotr Mikulscy;  
         + Stanisława i Stanisław Sulej;  
  23  listopad  - Środa 7.00+ Lucja Golba -  gregorianka 23    
7.00+ Zofia Ceglarska – od  córki Teresy 
17.00* Msza św. ZBIOROWA z  
 Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
           24  listopad  - Czwartek           7.00+ Antoni Molenda 6 r. śm.  - od żony     

7.00+ Świętosław Owsianka - od  synów Przemysława, 
Łukasza, Mateusza i Patryka 

17.00+ Lucja Golba -  gregorianka 24 
  25  listopad  - Piątek            7.00+ Lucja Golba -  gregorianka 25  
7.00+ Świętosław Owsianka  
 - od syna Przemysława z żoną    
17.00* Msza św. ZBIOROWA Oktawa za zmarłych  
  26  listopad  - Sobota             7.00+ Adam Staszek - od rodziny Sztyler i Korcel  
7.00+ Świętosław Owsianka - od mamy 
17.00+ Lucja Golba -  gregorianka 26   
      27  listopad - I Niedziela Adwentu  7.00+ Włodzimierz Trawiński  
 - od Genowefy Kuśmierskiej z rodziną 
9.00+ Lucja Golba -  gregorianka 27     
9.00+ Władysława i Józef Biedak       
10.30+ Lucyna Rybińska - od męża   
12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego,  
 wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej dla Mag
 daleny i Dawida Sikorskich w 1 r. ślubu   17.00+ Henryk Żak 2 r. śm.    

W MINIONYM TYGODNIU 
Pożegnaliśmy zmarłych: 

Śp. Henryka Odyjasa  76 lata 
Śp. Mariannę Nieroda 86 lat  

"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,  
a światłość wiekuista  niechaj im świeci, na wieki 

wieków. Amen.  
Niech odpoczywa  w pokoju wiecznym. Amen." 

 Msze Święte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu 
Niedziela: godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 i 17.00;  Cementownia godz. 8.00;  

W tygodniu: w Kościele parafialnym godz. 7.00 i 17.00;  
*** 

Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej 
ŚRODA, PIĄTEK, SOBOTA  od godz. 7.45 - 8.45 

WTOREK, CZWARTEK od godz.16.00 - 16.45  


