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Uroczystość Jezusa Chrystusa  
Króla Wszechświata 

20 listopada 2022 

Jezus czeka na Ciebie - codziennie od 7.30 do 17.15 w kaplicy na plebani.  

„Prorok” jest filmem fabularnym o Kardynale Wyszyńskim – prymasie Polski, któ-

ry po trzech latach internowania przez władze ko-
munistyczne ponownie staje na czele Kościoła w 
Polsce. Jest to debiut fabularny Michała Kondrata, 
którego dotychczasowe dokumenty fabularyzowane 
zdobyły uznanie widzów na całym świecie. 
Film ukaże szerszej publiczności ciekawe wątki z ży-
cia Kardynała Stefana Wyszyńskiego na tle ważnych 
dla Polski wydarzeń historycznych. Pokaże nieugięte-
go przywódcę, który nie boi się rozmawiać z dążącymi 

do zniszczenia Kościoła komunistami, a jednocześnie człowieka wiary, który widzi dalej niż 
jego przeciwnicy. To właśnie on dostrzegł Karola Wojtyłę, który na jego wniosek zostanie 
mianowany biskupem pomocniczym Krakowa. 

Co to jest to Królestwo Boże? To pytanie stawiamy dziś obchodząc kolejny już raz 
w życiu Uroczystość Chrystusa Króla. Na pewno to Królestwo jest tam, gdzie miłość zwycię-
ża nienawiść, gdzie sprawiedliwość pokonała wszelkie krzyw-
dy, gdzie pokój mieszka w sercach, gdzie prawda zwycięża 
wszelkie kłamstwo. Wiemy, że to Królestwo jest tam, gdzie 
Pan Jezus rządzi i panuje. Jeżeli człowiek codziennie wsłuchu-
je się w Boże Słowo i wprowadza je w czyn, jeśli żyje tym 
Słowem - to na pewno jest budowniczym Królestwa Bożego. 
W tygodniu mieliśmy w naszym kościele relikwie bł. Carlo 
Acutisa - młodego Włocha, który bardzo autentycznie żył Ewangelią. Codziennie bardzo po-
ważnie traktował swoją wiarę. Poświęcał swój czas, swoje talenty ewangelizacji. Znajdźmy 
dziś młodego człowieka, który w sieci Internetu buduje strony poświęcone cudom euchary-
stycznym, znajdźmy dziś wokół siebie kogoś, kto połowę swojego codziennego jedzenia wy-
nosi z domu i daje ubogim. Kościół na przestrzeni wieków ma bardzo wielu takich budowni-
czych.  

Wobec szerzących się ataków podważających autorytet św. Jana Pawła II musimy przypo-
minać, jak wielkim budowniczym tego Królestwa był Papież - nasz Rodak, największy z rodu 
Polaków. Przypomnijmy sobie zaangażowanie św. Jana Pawła II choćby na rzecz światowego 
POKOJU. JAK PRZESTRZEGAŁ PRZED WOJNĄ, KTÓRA JEST BARBARZYŃSTWEM. 
Jak bronił prawa do życia. Ktoś, komentując ostatnio tamto wystąpienie, mówił, że Papież 
krzyczał na nas Polaków. Papież był naprawdę wielkim budowniczym tego Królestwa. 

My też powinniśmy się codziennie angażować w tę Budowlę. Nie stójmy obojętnie, gdy 
zło próbuje całkowicie zawładnąć tym światem. Stójmy na straży tego wszystkiego co od Bo-
ga pochodzi, a równocześnie brońmy przed wszelkimi atakami złych duchów. Króluj nam 
Chryste! Niech to będzie też i nasze pozdrowienie. Witajmy się tymi słowami przychodząc na 
spotkania formacyjne i modlitewne. Pamiętajmy - Królestwo naszego Pana to radość, to po-
kój, to trzeźwość, to niesamowicie ciekawe, interesujące życie. Pozdrawiam i życzę wszyst-
kiego co dobre. Amen i Alleluja – KRÓLUJ NAM CHRYSTE! 



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 23, 35-43 
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CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

Kochany przez całą 
Polskę. Chętnie opo-
wiadał o swoich moc-
nych doświadczeniach, 
walce z rakiem i zało-
żonym przez siebie 
hospicjum. Ale czy 

wiemy, jak inspirujące jest jego życie jako 
całość? Przyjęcie do seminarium pomimo 
ciężkiej wady wzroku, rozpacz po przybyciu 
do Pucka, skomplikowane relacje z 
„synkami” oraz kulisy konfliktu z arcybisku-
pem – te fakty składają się na historię Jana 
Kaczkowskiego w równym stopniu, co rola 
„onkocelebryty”. Był taki facet, trochę dzi-
waczny, słabo widział, ale potrafił mówić 
zrozumiale, kochał ludzi i chciał zrobić coś 
dobrego. Proszę was, abyście o nim nie za-
pominali - Józef Kaczkowski, ojciec ks. Jana. 

Zbuntowana dziew-
czyna, Michela, 
porzucona w dzie-
ciństwie przez ro-
dziców, naznaczona 
traumą domu dziec-
ka i rodziny zastępczej, dramatycznie poszu-
kuje miłości i akceptacji. Na progu dorosło-
ści poznaje ludzi, którzy sprawiają wrażenie 
zainteresowanych jej losem. Trafia do sekty 
satanistycznej, gdzie wspina się po szcze-
blach hierarchii. Ma szansę zostać kapłanką 
szatana. Aby to się stało musi zabić. Ofiarą 
jest Veronica – założycielka wspólnoty przy-
garniającej ludzi wyrwanych ze szponów zła. 
Historia prawdziwa. 



Serdecznie zapraszamy !!! wszystkie Dzieci na spotkanie Oazy 
Dzieci Bożych w piątek o godz. 16.30 w sali nad Lawendą 

Podczas swojego 
kilkudniowego 
pobytu w Rzymie 
abp Adam Szal 
wziął udział w 
środowej papie-
skiej audiencji 
generalnej na 

Placu Świętego Piotra. W krótkim przemó-
wieniu do Polaków papież Franciszek za-
prosił na dzisiejszy koncert „Psalmy pokoju 
i miłosierdzia” poświęcony Sługom Bożym 
Rodzinie Ulmów. 

CZYTAJ  TYGODNIK  NIEDZIELA : Na pytanie „czym jest wolność” odpowia-
dają m.in.. Bronisław Wildstein, Adam Regiewicz i Monika Przybysz. Na pytanie: „kim był ks. 

Jan Długosz” odpowiada red. Ireneusz Kopryś. 
Ciekawy felieton: „Kilka słów o pijaczkach”. W 
dodatku „BLIŻEJ Życia z wiarą” można się do-
wiedzieć m.in.: jak pokonać anoreksję, jak roz-
mawiać z nastolatkami,  jak przygotować  naj-
zdrowszą dietę świata. Prenumeratę można za-
mówić w księgarni, a kupić po każdej Mszy św.  

wernisaż 21.11, godz. 16.00, hol kina Ikar 


