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XXXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

UROCZYSTOŚĆ  JEZUSA  CHRYSTUSA  
 KRÓLA WSZECHŚWIATA 

   1. Obchodzimy dzisiaj – w ostatnią niedzielę roku liturgicznego – uroczystość 
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Pan Jezus powiedział, że Jego królestwo  
nie jest z tego świata. To, czego pragniemy w głębi naszych serc, wypełni się  
w królestwie Chrystusa, którego przyjścia oczekujemy. Warto zadać sobie pytanie, 
jakim królem jest dla nas Jezus i czym jest dla nas Jego królestwo?   
   2. W nadchodzącym tygodniu: 
- we środę o godz. 19.00 spotkanie chóru dorosłych; 
- we czwartek z racji na 26 dzień miesiąca Msza Święta za wstawiennictwem                    
Św. Jana Pawła II w intencji rodzin i intencjach powierzonych Jego 
wstawiennictwu na kartkach do puszki; 
- w piątek o godz. 18.00 spotkanie ministrantów; 
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej; 
   3. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Najmłodszym polecam Małego Gościa. 
   4. W kruchcie kościoła  można nabywać nasz kalendarz parafialny. Dochód ze 
sprzedaży kalendarza jest wsparciem młodzieży udającej się na ŚDM do Krakowa. 
   5. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek Caritas jako wsparcie rodzin  
uboższych z naszej wspólnoty. 
   6. Również w przyszłą niedzielę organizowany jest kiermasz prac – ozdób 
świątecznych i nie tylko,  wykonanych przez dzieci ze szpitala w Dziekanowie  
z przeznaczeniem na przygotowanie spotkania mikołajkowego dla dzieci 
przebywających w tym czasie w szpitalu. 
   7. Do  25 XI będzie stał pod plebanią kontener na makulaturę. Zbierać ją 
będziemy, aby sfinansować zakup dla naszej parafii dzwonów elektronicznych  
do zamontowania w wieży kościelnej. Przybliżony koszt tej aparatury to 8500 zł.  
Za każdy kilogram Bóg zapłać. 
   8. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent – radosny czas oczekiwania na 
przyjście Pana Jezusa. Już dziś zapraszam na specjalne Msze Święte Oczekiwania – 
Roraty, które tradycyjnie będą odprawiane o godz. 18.00. W związku z krótkim 
tegorocznym czasem karnawałowym do 10 II od przyszłego tygodnia rozpoczniemy 
duszpasterską wizytę – kolędę, od mieszkańców Sadowej. 
   9. Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na pielgrzymkę z nocnym czuwaniem na 
Jasnej Górze. Odbędzie się ona 12 XII, koszt to 60 zł. Jest to czas modlitwy 
dziękczynnej za mijający rok oraz błagalny u progu rozpoczynającego się Roku 
Miłosierdzia. Szczegóły na plakacie w gablocie. 
   10. Dom Pomocy Społecznej w Sadowej zaprasza na zajęcia w Środowiskowym 
Domu Samopomocy. Szczegóły na plakacie w gablocie  
 



 
   11. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Bóg zapłać  
za wszystkie prace wykonane w kończącym się roku. Były nimi prace we wnętrzu  
i na zewnątrz: chrzcielnica, wykończenie ołtarza, ambony i chrzcielnicy  
właściwymi symbolami, stacje Drogi Krzyżowej (kończy się ich oprawa i w środę 
popielcową zawisną na swoim miejscu), instalacje elektryczne w salach, terakota  
na posadzkach (nad zakrystią, za prezbiterium, klatki schodowe), glazura  
i terakota w WC obok sal, tynki w pomieszczeniach za prezbiterium, dokończono 
ocieplenie kościoła i położono strukturę silikonową, obróbki blacharskie okien  
i gzymsów na zewnątrz. W najbliższym czasie planowane jest: wykończenie kaplicy 
Matki Bożej oraz ścian kościoła jako przygotowanie do instalacji Drogi Krzyżowej  
(wykonamy wnęki na zasilacze podświetlenia LED), zakup sanitariatów i drzwi  
do łazienek by mogły pełnić swoją funkcję. Gdy pogoda pozwoli (na wiosnę) 
wykończymy cokół dookoła kościoła. Decyzją rady parafialnej następnym etapem 
prac będzie przygotowanie budynku kościoła do pełnego oddania do użytku  
w nadzorze budowlanym. Aby to mogło nastąpić należy zgodnie z projektem   
ułożyć kostkę na chodnikach (ok. 650 m2) i na miejscach parkingowych ekokratkę  
(ok. 1100 m2). Wydział Budowy Kościołów Kurii pozytywnie zaopiniował projekt 
wykończenia prezbiterium naszego kościoła autorstwa Państwa Ewy i Dariusza 
Skalskich lecz realizacja tego dzieła jak również posadzki będzie kolejnym etapem 
prac przy świątyni (dotychczas na posadzkę zebrano 41 000 zł). Całą wspólnotę 
naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej 
Rodzin i życzę błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 


