
                           Łk 23, 35-43

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu 
szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest 
Mesjaszem, Bożym Wybrańcem».

Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego 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».
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 Tylko Łukasz, wielbiciel dobroci Bożej i ludzkiej, zapisał dialog 
Jezusa z łotrami. W konsekwencji tego dialogu jeden z owych łotrów 
zyskał sobie miano „złego”, a drugi „dobrego”. Zły łotr powtarzał drwiny 
starszyzny żydowskiej i żołnierzy. Jego zachowanie się nie było 
pozbawione nadziei osiągnięcia osobistych korzyści. Zły łotr domagał się, 
by Jezus, jeśli jest rzeczywiście Mesjaszem, uwolnił siebie i ich, od 
niechybnej śmierci. Było to domaganie się znaku świadczącego 
o mesjańskiej godności Jezusa, ale równocześnie niweczącego 
odwieczne plany zbawienia człowieka. 

 Chrystus, z wysokości krzyża, po raz pierwszy w sposób publiczny 
występuje w roli Zbawiciela ludzi. Jak się okazuje, nie wystarczy być 
blisko, należy jeszcze wierzyć w niebo...
                                                                           Ks. GM

 Drugi, tzw. dobry łotr, karcił swego współtowarzysza. Z jego słów 
dowiadujemy się, że obaj dopuścili się poważnych przestępstw i że spotka 
ich słuszna kara. Jest przekonany o niewinności Jezusa. I zwraca się do 
Niego z prośbą, która jest piękną modlitwą.
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- wtorek: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30
- środa: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30
- piątek: 10.00 - 11.00
- sobota: 10.00 - 11.00

30 00
4. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę o godz. 8 i 18 . Adoracja 

00 00od godz. 15  – 18 .

7. Trwają prace przygotowujące do wstawienia okien i wymiany witraży. Przy 
obrazie Jezu Ufam Tobie znajduje się projekt jednego z witraży. Koszt jednego 
okno to 26 000 zł. Okna wyposażone są w potrójne szyby, aby zniwelować uratę 
ciepła. Ofiary na ten cel można składać w biurze parafialnym, w kościele przy 
obrazie Jezu Ufam Tobie lub po przez wpłatę na konto parafialne z dopiskiem 
„ofiara na witraże”. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. 

6. Za tydzień I Niedzielą Adwentu rozpoczynamy Nowy Rok Liturgiczny pod 
hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Pomogą nam w tym nasze 
postanowienia, lektura Pisma Świętego oraz Roraty, które przez cały Adwent 
będziemy przeżywać codziennie (z wyjątkiem niedziel i uroczystości 

30Niepokalanego Poczęcia NMP.) o godz. 6 .

8. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny” 
i „Galilea” w zakrystii „Różaniec” oraz „Słowo wśród nas” na miesiąc grudzień. 
Na stelażu pozostałe tytuły prasy katolickiej.

3. W listopadzie wypominki za zmarłych połączone z różańcem odmawiać 
30 00

będziemy codziennie o godz. 17 . Natomiast w każdą środę o godz. 18  
sprawowana będzie Msza Św. zbiorowa za zmarłych. Wypełnione czytelnie druki 
na Zdrowaśki i Msze Święte zbiorowe wraz z ofiarami można składać do puszki 
przy ołtarzu Matki Bożej.

305. W sobotę 26 listopada o godz. 17 . Zapraszamy na Lucernaria, czyli Nieszpory 
Adwentowe, które wprowadzą nas w czas adwentu. Lucernarium to sięgający 
starożytności uroczysty obrzęd zapalenia światła przed wieczorną liturgią. 
Płonące świece mają przypominać nam, że Chrystus jest „Światłością świata” 
(J 8,1 ) i „światłem na oświecenie pogan” (Łk 2,32), więcej informacji w gazetce 
„Tabor”. W tym dniu nie będzie różańca z wypominkami.

9. W minionym tygodniu zmarli: śp. Krystyna Szulc, lat 85 i śp. Sabina 
Miotk, lat 50.

Biuro parafialne:

 22.11. (wtorek) – Św. Cecylię
 24.11. (czwartek) – Św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera 
i Towarzyszy

2. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy:

1. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata wprowadza nas w ostatni tydzień 
roku kościelnego. Warto zapytać siebie: o osobisty kontakt z Jezusem 
w sakramentach świętych, we Mszy Św., czy katechizacji?

 21.11. (poniedziałek) – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny



źródło: ks. Bogusław Nadolski, „Leksykon Liturgii”

Błogosławieństwo ognia i paschału w Wigilię Paschalną stanowi 
najpełniejszy pomnik obrzędu Lucernarium. W niektórych krajach po 
Vaticanum II przywrócono ten obrzęd. W liturgii ambrozjańskiej 
i starohiszpańskiej Nieszpory każdego dnia rozpoczynają się 
Lucernarium oraz responsorium mówiącym o świetle. 

Tradycja Apostolska podaje opis Lucernarium w związku z agapą. 
Wieczorem diakon przynosił lampę, biskup stojąc pośrodku 
zgromadzonych, składał dziękczynienie (w słowach modlitwy którą 
umieszczono w podanym dalej obrzędzie). 

W Konstytucjach Apostolskich (ok. 380 r.) Lucernarium 
obejmowało także śpiew psalmów, słowo diakona, hymn Fos hilaron 
i błogosławieństwo końcowe. Najbardziej znaczące ślady Lucernarium 
zachowały się w liturgii mediolańskiej, hiszpańskiej i galijskiej.

Nazwa Lucernarium wywodzi się od łacińskiego słowa lucerna 
tj. lampa. Błogosławienie światła, początkowo proste, które rozwinęło się 
w oficjum celebrowane przez zapalanie lamp pod koniec dnia. Geneza 
Lucernarium wiąże się z żydowskim zwyczajem błogosławienia lampy 
w piątek wieczorem i w sobotę, by w ten sposób zaznaczyć początek 
i zakończenie szabatu. Chrześcijanie, przejmując ten zwyczaj, pogłębili 
jego znaczenie. Światło jest dla chrześcijan nie tylko darem Boga, ale 
przede wszystkim symbolem Chrystusa, który oświeca człowieka 
pogrążonego w ciemnościach grzechu. Lucernarium przybierało różne 
formy. 

W soboty Adwentu: 26 listopada, 3, 10 i 17 grudnia zapraszamy na 
Lucernarium - śpiewane nieszpory adwentowe o godz. 17.30.

Na początku następuje obrzęd światła - uroczyste zapalenie jednej 
z czterech świec na wieńcu adwentowym przy ołtarzu (w wigilię pierwszej 
niedzieli Adwentu pierwszej, w następne soboty tego okresu - kolejnych). 
Potem odmawiane są Nieszpory - tradycyjna wieczorna modlitwa 
Kościoła – Lucernarium, czyli dziękczynienie za światło, zapowiadające 
przyjście Jezusa, który pokonał ciemność grzechu.

Nabożeństwo Nieszporów z Lucernarium - uroczystym obrzędem 
jest dobrym wprowadzeniem do niedzielnej Eucharystii i ma pomóc nam 
głębiej przeżyć okres oczekiwania na narodziny Pana.

Nieszpory z „Lucenarium” Intencje mszalne
Poniedziałek, 21.11. Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

30
8  †† Zygmunt Pokrzywiński – 37 rocz. śmierci oraz rodzice i teściowie

00 
18 †† Mąż Jerzy oraz rodzice z obojga stron

- W intencji  Chóru Przemienienie
Środa, 23.11.

Wtorek, 22.11. Świętej Cecylii

30
6  - Dziękczynna za intronizacje Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski 

w Świebodzinie 

30
8  †† Stanisława i Bolesław

00 18 †† Rodzice z obojga stron

306  - O Boże błogosławieństwo i ochronę dla prezydenta Siemianowic Śląskich 
Rafała Piecha i Wojciech Sumińskiego

30
6  - W intencji własnej

308  † Feliks Kaleta
00 

18 †† Msza Święta zbiorowa za zmarłych

30
6  †† Rodzice: Gertruda i Paweł, bracia: Bernard i Bronisław, siostra Anna 

i bratowa Anna

Czwartek, 24.11. 

308  †† Franciszka, Stanisław, Bronisława, Franciszek, Marek
00 18 - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Pawła i jego Rodziny

Piątek, 25.11.

Świętych Męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy

00 
18 † Mama Elżbieta Kreft – 5 rocz. śmierci

308  †† Edwarda – 1 rocz. śmierci oraz Stanisław Jakubczak

308  †/- Kazimierz Leff – 1 rocz. śmierci oraz o powrót do zdrowia dla Modesty 
Leff i jej najbliższych

00 18 † Stanisława Rąpała – 2 rocz. śmierci

Sobota, 26.11.

30
6  †† Bogdan i Patryk Tondera

306  † Eugenia Stefanek – int. Żywego Różańca

00 10 - ZA PARAFIAN

00
7  - Brygida i Franciszek – 53 rocz. ślubu

308  †† Rodzice: Marta i Aleksander Tokarscy

30
11  - W intencji Panu Bogu wiadomej 

Niedziela, 27.11. I Niedziela Adwentu

0013  † Ryszard Jundo – 2 rocz. śmierci
00 18 †† Rodzice: Marta i Stanisław oraz rodzeństwo: Zofia, Maria, Joanna, 

Edmund 
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