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Tak, jestem Królem 

 
 

   Ostatnia niedziela roku kościelnego (już za tydzień Adwent!) 
jest poświęcona Chrystusowi – Królowi Wszechświata. Brzmi to 
może dość staromodnie – jesteśmy raczej przyzwyczajeni do 
określeń: prezydent, premier czy dyrektor, ale w słowie „król”, 
kryje się bardzo głęboka treść, którą w odniesieniu do Chrystusa 
warto sobie przypomnieć. 

   Uznać Chrystusa za króla jest to wyraźne wyznanie wiary  
i określenie swego stosunku do Boga, opartego na zaufaniu i po-
słuszeństwie. Akt ten ma bardzo dużą wagę i konsekwencje. 
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Pamiętajmy, że właśnie o to został oskarżony przed Piłatem i za 
to został skazany Jezus: że uczynił się Królem Żydowskim. Jest 
to więc wyznanie na wagę życia. Takich słów nie rzuca się na 
wiatr ani też nie puszcza obojętnie mimo uszu. Niejednokrotnie 
w dziejach świata za takie wyznanie szło się na śmierć lub do 
więzienia. 

   A wszystko dlatego, że królowie ziemscy są bardzo zazdrośni 
o swoją władzę i boją się innych królów, a zwłaszcza królów nie 
z tego świata. Toczy się nieustanna walka o rząd dusz, a o wyni-
ku tej walki przesądza to, kogo uznamy za swego Króla i Pana: 
Jezusa czy władców tego świata. Takim władcą i królem może 
być pieniądz, telewizja, internet, kariera, alkohol. Doskonale 
przecież wiemy, co jest dla nas najważniejsze, bez czego nie po-
trafimy żyć. Czy jest to Jezus? 

   W tej walce nie da się stać z boku, być neutralnym: każdy jest 
zaangażowany. Jeśli nie podejmujemy żadnej wyraźnej decyzji, to 
jest to także decyzja, ale przeciwna Bogu. Bo albo się jedno-
znacznie uznaje zwierzchnictwo Chrystusa w swoim życiu, albo 
też się je odrzuca, a Chrystusa detronizuje na korzyść innych 
władców. 

   Czy jednak oznacza to, że Jezus jest zaborczym i zazdrosnym 
tyranem, który nie toleruje innej władzy? Nie. Królestwo Jezusa 
nie jest z tego świata. Jezus nie chce konkurować ani niszczyć 
wartości, które reprezentuje doczesność. On chce je właściwie 
uporządkować i ustawić w prawidłowej hierarchii ważności. Jest 
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to hierarchia oparta na prawdzie, gdyż Jezus jest Królem Praw-
dy. 

   Przyjąć Jego zwierzchnictwo oznacza przyjąć prawdę, czyli 
słuchać prawdy, którą objawia Jezus. Prawda zobowiązuje, wzy-
wa do życia zgodnego z nią, czyli życia według Ewangelii, zgod-
nie ze Słowem Bożym. Słowa tego nie trzeba się bać, gdyż ma 
ono na celu tylko szczęście człowieka, jego dobro. Każdy, kto  
z zaufaniem spróbował zastosować Słowo Boże w swoim życiu, 
przekonał się o tym namacalnie. 

   Przyjęcie Jezusa przez akt wiary i zaufania na swego Króla 
i Pana, zmienia całkowicie naszą sytuację. Kto chce się o tym 
przekonać, niech spróbuje. 

Ks. Mariusz Pohl 

 

   Rozpoczniemy go wprawdzie w następną niedzielę – 
mowa o Adwencie – ale już dzisiaj chcemy zaprosić 
dzieci do wspólnego przeżywania tego wyjątkowego 
czasu. Będziemy spotykać się od poniedziałku do sobo-
ty na Mszach świętych roratnich o godzinie 17.00. Tego-
roczny adwent będziemy przeżywać rozważając Cud 
Bożej obecności w Eucharystii. Poznamy ludzi, dla któ-
rych Eucharystia była najważniejszą chwilą każdego dnia 
i największą świętością. Wśród nich będą też święta 
mama, siostry zakonne i zakonnik, ksiądz, studenci,  
a nawet małe dzieci. 
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   Wielkie podziękowania dla dzieci, 
które wzięły udział w konkursie na 
najpiękniejszy różaniec papieski. Po 
raz kolejny dzieci pokazały, że ich 
pomysłowość praktycznie nie zna 
granic. Przepiękne różańce mogli-
śmy podziwiać w ostatnim czasie  
w kościele. Wszystkie dzieci zostały 
nagrodzone, ale wyróżniono też 
kilka prac. Pierwsze miejsce przy-
znano Oli Bociądze, drugie – Hani 

Popiel, a trzecie – Oli Włoch; wyróżniono też  pracę Zosi i Mi-
chała Kotyniów. Gratulujemy dzieciom i rodzicom (którzy cza-
sem pomagali ). Dziękujemy ks. Grzegorzowi za zorganizowa-
nie konkursu.  

 

 

   W miesiącu październiku tytuł „ministranta miesiąca” powę-
drował do Jakuba Sienkiewicza. Wyróżnieni zostali także: Mate-
usz Sienkiewicz, Wiktor Mąkos, Adam Parkitny i Michał Urbań-
czyk. Dziękujemy Wam za pomoc w przeżywaniu spotkań z Je-
zusem .  
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Przed nami… 
 

 29 listopada – w pierwszą niedzielę Adwentu poświęcimy 
opłatki na stół wigilijny. Bardzo prosimy, aby opłatki naby-
wać w naszym kościele. Ofiary składane przy tej okazji będą 
w całości przeznaczone na funkcjonowanie naszej parafii  
(w szczególności na ogrzewanie kościoła).  

 29 listopada o godz. 18.00 w naszym kościele odbędzie się 
Msza święta w intencji zmarłych sportowców, trenerów  
i działaczy sportowych naszego miasta. Bardzo serdecznie 
zapraszamy wszystkich związanych z środowiskiem sporto-
wym. 

 29/30 listopada – Doba Eucharystyczna w Niwiskach 
Górnych 

 Od 30 listopada w dni powszednie roraty o godzinie 7.00  
i o godz. 17.00 – dla dzieci. Serdecznie zapraszamy. 

 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 
Msze święte o godz. 7.00, 9.00 i 17.00. O godzinie 12.00  
w kościele parafialnym – Godzina łaski.   

 Zachęcamy do nabycia kalendarzy na rok 2021 oraz świec 
Caritas - Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. 

 W niedzielę 13 grudnia o godz. 10.30 Msza święta w intencji 
dzieci urodzonych w grudniu. Dzień wcześniej o godz. 19.30 
Koronka do Aniołów Stróżów w ich intencji. Prosimy  
o zgłaszanie dzieci.  
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Patron miesiąca 
 

 

   W czwartek 25 listopada, obchodzimy 
wspomnienie Św. Katarzyny z Aleksandrii. 
   Św. Katarzyna żyła na przełomie III i IV 
wieku. Wykształcona w wielu dziedzinach 
nauki: filozofii, retoryce, poezji, muzyce, fi-
zyce, matematyce, astronomii i medycynie. 
Bardzo inteligentna, obdarzona wybitnymi 
zdolnościami. Po spotkaniu z syryjskim 
mnichem uwierzyła w Chrystusa, Oblubień-
ca dusz. Przyjęła chrzest i otrzymała imię Katarzyna to znaczy 
czysta, bez skazy. 
    W tym czasie jej ojczysta ziemia należała do Cesarstwa Rzym-
skiego, gdzie rządy sprawował prześladowca chrześcijan – Cesarz 
Dioklecjan. W święto bogów pogańskich  wszyscy mieli oddać im 
hołd i złożyć ofiary. Katarzyna sprzeciwiła się temu, wyznała 
otwarcie wiarę chrześcijańską. Jej postawa skłoniła cesarza do 
wezwania na swój dwór 50 najwybitniejszych wówczas mędrców, 
filozofów, mistrzów retoryki, by przekonali publicznie Katarzynę 
o fałszywości jej twierdzeń. Katarzyna jednak udowodniła im, że 
Jezus jest Bogiem i uczeni uwierzyli w Chrystusa. Wszyscy zostali 
skazani na śmierć, a Katarzynę uwięziono i skazano na tortury. 
Łamano ją kołem, które w cudowny sposób się rozpadło w ręku 
kata. Bezsilny cesarz natychmiast kazał ściąć ją mieczem. Śmierć 
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Katarzyny w dniu 25 listopada (307 lub 312 roku) zaowocowało 
bardzo licznymi nawróceniami żołnierzy oraz oprawców, a także 
niektórych członków rodziny cesarskiej i przedstawicieli arysto-
kracji rzymskiej. 
  

Modlitwa do Św. Katarzyny 
  
            Boże, na górze Synaj dałeś prawo Mojżeszowi i w tym 
samym miejscu kazałeś świętym swoim aniołom umieścić cu-
downie ciało św. Katarzyny, dziewicy i męczennicy Twojej, racz 
sprawić abyśmy ze względu na jej zasługi i wstawiennictwo mogli 
dojść do wyżyny, którą jest Chrystus. Który z Tobą żyje i króluje 
na wieki wieków. Amen. 

 

* * * * * * * * * 

Z okazji przypadającego dzisiaj wspomnienia  
św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej,  

składamy najlepsze życzenia 
Pani Organistce Renacie Kotyni, 

Chórowi parafialnemu  
oraz Scholi dziecięco-młodzieżowej, 

aby piękno wykonywanej muzyki i śpiewu, 
zbliżało nas do Boga i ludzi.  

Życzymy wiele radości,  
         satysfakcji, a także zwykłej ludzkiej  

wdzięczności od wszystkich Parafian. 
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Intencje Mszy świętych 23 listopada – 6 grudnia 2020 r. 

23 listopada 2020 r. poniedziałek 
7.00 + Marcjanna Rygalska 
17.00 1) + Stanisław Grabas 
2) + Henryk Słowik – 19. Msza św. greg. 
24 listopada 2020 r. wtorek  
7.00 +  Henryk Słowik – 20. Msza św. greg. 
17.00 1) + Sebastian Barczak 
2) + Anna, Władysław, Józef Bernaś; Józefa, 
Andrzej, Józef, Pelagia i Alina Drab 
25 listopada 2020 r. środa  
7.00  + Janina Kacprzak 
17.00 1) + Krystyna Ryś  
2) + Henryk Słowik – 21. Msza św. greg. 
26 listopada 2020 r. czwartek 
7.00 + Henryk Słowik – 22. Msza św. greg. 
17.00 1) * w intencji Grupy AA  
2) * w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa 
27 listopada 2020 r. piątek 
7.00 + Monika Schabowicz 
17.00 1) + Sebastian Barczak  
2) + Henryk Słowik – 23. Msza św. greg. 
28 listopada 2020 r. sobota 
7.00 + Zdzisław Uchroński 
17.00 1) + Stanisław Grabas  
2) + Henryk Słowik – 24. Msza św. greg. 
29 listopada 2020 r. niedziela 
I Niedziela Adwentu 
7.30 + Henryk Słowik – 25. Msza św. greg. 
10.30 + Janusz Bujak; Leokadia, Janina, Ka-
zimierz Dłubak, zmarli rodzice zięciowie, sio-
stra Marianna 
12.00 Za Parafian 
15.00 Msza święta zbiorowa za Zmarłych: 
+ Mieczysław Zimoch; + Jacek Cieśla; 
+ Tadeusz Woźniak; + Tadeusz Łużak;  
+ Stanisław Grabas; + Sebastian Barczak;  
+ Zdzisława Kwiatkowska; + Karol Tulejski; 
+ Eugeniusz, Krystyna Wypych;  
+ Marian Mucha, jego rodzice i rodzeństwo; 
+ Henryka Gładysz; + Franciszka Strzelczyk;  
+ Józef Leszczyk; + Monika Schabowicz;  
+ Janina Kacprzak; + Halina Dźbik 

30 listopada 2020 r. poniedziałek 
7.00  + Henryk Słowik – 26. Msza św. greg. 
17.00  1) + Zdzisława Kwiatkowska 
2) + Janina, Ryszard Płóciennik 
1 grudnia 2020 r. wtorek 
7.00 + Zenobia Stępień 
17.00 + Henryk Słowik – 27. Msza św. greg. 
2) + Eugeniusz, Krystyna Wypych 
2 grudnia 2020 r. środa  
7.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące 
17.00  1) + Władysław, Zenobia Zygoń 
2) + Henryk Słowik – 28. Msza św. greg. 
3 grudnia 2020 r. czwartek  
7.00  * w intencji powołań 
17.00 1) + Karol Tulejski 
2) + Henryk Słowik – 29. Msza św. greg. 
4 grudnia 2020 r. piątek 
7.00 * o Boże błog. dla Barbary 
17.00 1) + Henryk Słowik – 30. Msza św. greg. 
2) + Stanisław Grabas 
5 grudnia 2020 r. sobota 
7.00 * wynagradz. Niepokalanemu Sercu NMP 
17.00 1) + Mirosław Urgacz 
2) + Lucjan i Stanisław Wielgosik; Antonina 
i Stanisław Rus; Jadwiga i Stefan Wielgosik; 
Zenon Drab17.00  
6 grudnia 2020 r. niedziela 
II Niedziela Adwentu  
7.30 Msza święta zbiorowa za Zmarłych: 
+ Zdzisław Kowalczyk; + Jacek Cieśla; 
+ Tadeusz Woźniak; + Tadeusz Łużak;  
+ Stanisław Grabas; + Sebastian Barczak;  
+ Zdzisława Kwiatkowska; + Karol Tulejski; 
+ Eugeniusz, Krystyna Wypych;  
+ Elżbieta, Wiesław Wolni;  
+ Józef, Józefa Gosławscy; + Grażyna Cieśla; 
+ Henryka Gładysz; + Franciszka Strzelczyk;  
+ Józef Leszczyk; + Monika Schabowicz;  
+ Janina Kacprzak; + Mirosław Urgacz 
10.30 + Marian, Marianna Mateja 
12.00 Za Parafian 
15.00 + Barbara Urbańska 
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Intencje Mszy świętych 23 listopada – 16 grudnia 2020 r. 
Niwiska Górne – Niwiska Dolne 

 

23 listopada 2020 r., poniedziałek 
18.00 + Tadeusz Sowala 
24 listopada 2020 r., wtorek  
18.00 + Janina Kotyla 
25 listopada 2020 r., środa  
18.00 + Stanisław Ptak 
26 listopada 2020 r., czwartek 
18.00 Msza święta zbiorowa: 
+ Antoni Kotyla; + Feliks Bęben;  
+ Marianna Sikora; + Teresa Szwedowska;  
+ Tadeusz Sowala; + Krystyna Radziwołek;  
+ Zygmunt Górnik; + Krzysztof Makuch; 
+ Ks. Roman Łodziński 
27 listopada 2020 r., piątek 
18.00 rez. Agata Bociąga 
28 listopada 2020 r., sobota 
18.00 Niwiska Dolne - rez. Teresa Kotynia 
29 listopada 2020 r., niedziela 
I Niedziela Adwentu; Doba Eucharystyczna 
9.00 + Zbigniew Drewienkowski 
24.00 * Za Parafian  
30 listopada 2020 r., poniedziałek 
święto św. Andrzeja Apostoła 
9.00 – Msza św. na zakończenie  
Doby Eucharystycznej  
18.00 + Andrzej Kosowski; Andrzej Gawlak 
1 grudnia 2020 r., wtorek 
18.00 + Stanisław Ptak 
2 grudnia 2020 r., środa  
18.00 + Feliks Jagieła 
3 grudnia 2020 r., czwartek  
18.00  Msza święta zbiorowa: 
+ Antoni Kotyla; + Feliks Bęben;  
+ Marianna Sikora; + Teresa Szwedowska;  
+ Tadeusz Sowala; + Krystyna Radziwołek;  
+ Zygmunt Górnik; + Krzysztof Makuch; 
+ Ks. Roman Łodziński 

 

4 grudnia 2020 r., piątek 
18.00 rez. Agata Bociąga 
5 grudnia 2020 r., sobota 
18.00 Niwiska Dolne rez. Zofia Strugacz 
6 grudnia 2020 r., niedziela 
II Niedziela Adwentu 
9.00 + Marianna, Piotr Zdunek;  
Marian Włodarczyk; Janina, Krystyna Król; 
Piotr Szewczyk 
7 grudnia 2020 r., poniedziałek 
18.00  + Krzysztof Makuch 
8 grudnia 2020 r., wtorek 
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 
18.00 rez. Zdunek 
9 grudnia 2020 r., środa  
18.00 rez. Raducka 
10 grudnia 2020 r., czwartek  
18.00   Msza święta zbiorowa: 
+ Antoni Kotyla; + Feliks Bęben;  
+ Tadeusz Sowala; + Krystyna Radziwołek;  
+ Zygmunt Górnik; + Krzysztof Makuch; 
+ Ks. Roman Łodziński  
11 grudnia 2020 r., piątek 
18.00 rez. Jadwiga Bęben  
12 grudnia 2020 r., sobota  
– Niwiska Dolne 
18.00 rez. Helena Ptak 
13 grudnia 2020 r., niedziela 
III Niedziela Adwentu 
9.00 * Za Parafian 
14 grudnia 2020 r., poniedziałek 
18.00 + Krystyna Radziwołek 
15 grudnia 2020 r., wtorek 
18.00 + Antoni Kotyla 
16 grudnia 2020 r., środa  
18.00 + Feliks Jagieło 
 


