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UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA  
KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 
   1. Królestwo Jezusa nie jest z tego świata. Dzisiejsza Ewangelia 
przypomina o tym najdobitniej. Który król na świecie był tak pokorny, by 
wydać się w ręce swoich sług i przyjąć od nich haniebną śmierć? A jednak 
ta pokora jest dla nas zbawienna: przyjąwszy zło na siebie, przełamał jego 
ostateczną moc przejawiającą się w śmierci. Módlmy się o Jego ponowne 
przyjście i nastanie Jego królestwa bez cierpienia, zła i śmierci. 
    2. Dziś o godz. 16.00 Msza św. dla dzieci i rodziców przygotowujących się 
do I Komunii św.  
   3. We wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania.  
   4. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. Pierwszą 
niedzielą Adwentu rozpoczynamy radosny czas oczekiwania na obchody 
pamiątki przyjścia na świat Syna Bożego – Jezusa. 
   5. W przyszłą niedzielę odbędzie się kiermasz prac dzieci ze świetlicy i 
szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym z którego dochód przeznaczony 
będzie na przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z rodzin parafii 
Trześń, które wsparliśmy podczas powodzi. Od przyszłego tygodnia będzie 
można się zaopatrzyć w opłatki na stół wigilijny. 
   6. Zgodnie z zapowiedzią za tydzień w niedzielę będzie można nabyć nasz 
kalendarz parafialny. Chociaż to zwykły kalendarz jakich wiele to jednak 
jego wartością są ważne chwile z życia naszej wspólnoty uchwycone 
obiektywem. Szata graficzna pozwoli potraktować go jako wizytówkę naszej 
parafii, którą można podarować znajomym. 
   7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Dzieciom polecam nowy numer 
Małego Gościa. 
   8. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar składany na budowę naszej 
świątyni. W dniu wczorajszym został wylany wieniec dookoła kościoła i 
podciągi wewnątrz wraz z konstrukcją pod przyszłą kopułę. W minionym 
sezonie budowlanym zużyto 350 m3 betonu, 20.000 szt. pustaków, 55 ton 
stali. Pozwoliło to doprowadzić stan naszego kościoła do etapu wykonania 
konstrukcji dachu i zwieńczenia nawy głównej kopułą ze szkła. Matce Bożej 
Królowej Rodzin polecamy dzieło budowania świątyni z ludzkich serc i 
cegieł, stali i betonu. 


