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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 23.11.2014 r. 

8.00 Za parafian 

9.30  

11.00 + Helena (11 rocz. śm.), Piotr, Józef, zm. z rodz. Leniart 

12.30 + z rodz. Kaczmarczyk, Kołodziej, Wiśniewskich, Zabzdyr 

19.00 + rodz. Bobek, Kijek, Jagódko, Kwiecień, Dudek, Szymanowa, 

ks. Apolinary Spaier, zm. na Syberii i podczas wojny 

Poniedziałek: 24.11.2014 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Wtorek: 25.11.2014 r. 

18.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Katarzyny 

Środa: 26.11.2014  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 + Stanisław Szyller (25 rocz. śm.), zm. z rodziny Szyller i Gu-
ban 

Czwartek: 27.11.2014 r.  

18.00 + Piotr, Salomea Dobiasz; Stanisława, Wacław, Antonina Dzie-
wulscy; Zdzisława, Tadeusz Frankel 

Piątek: 28.11.2014 r.  - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Sobota: 29.11.2014 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 Msza św. dziękczynna z okazji 33 urodzin Alicji. Z prośbą o 
Boże łaski i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy na kolej-
ne lata życia. 

Niedziela: 30.11.2014 r.  

8.00  

9.30  

11.00  

12.30 + Jerzy, Emilia, Jan, Helena, Emil 

19.00  
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Numer: 33/2014  

POMAGAMY 

Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu 

kościół eklektyczny zbudowany w 1899, na planie krzyża łacińskiego, ty-

pu bazylikowego. Od 25 marca 1992katedra diecezji sosnowieckiej. Najważ-

niejsza świątynia katolicka Sosnowca budowana była w latach 1893-1899. 

W 1896 roku oddano do 

użytku wiernych dolną ka-

plicę. W 1899 roku biskup 

kielecki Tomasz Kuliń-

ski erygował nową parafię, 

wydzielając ją z terenu para-

fii czeladzkiej. W 1901 roku 

oddana została do użytku 

plebania. Świątynia ma na-

wy boczne o połowę węższe 

i niższe od nawy głów-

nej, transept i duże, wydłu-

żone prezbiterium zamknięte 

półkolistąapsydą.  

We wnęt rzu  kośc io -

ła polichromia Włodzimierza 

Tetmajera i Henryka Uziembło. Zbudowana jest z cegły. Projektantem bu-

dowli był architekt Karol Kozłowski. W 1999, w 100 lecie istnienia para-

fii, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy spe-

cjalnych uprawnień udzielonych jej przez Jana Pawła II, ogłosiła nadanie 

kościołowi katedralnemu pw. Wniebowzięcia NMP tytułu bazyliki mniejszej. 

Kościół mieści się przy ul. Kościelnej 1. Na placu katedralnym, po stronie 

południowej 11 października 2008 r. został pochowany pierwszy ordynariusz 

diecezji sosnowieckiejks. bp. Adam Śmigielski SDB. W nocy 28/29 paź-

dziernika 2014 w kościele miał miejsce pożar. Obecnie trwają prace związa-

ne z odbudową spalonej katedry. 
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Liturgia słowa –  XXXIV niedziela  

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 

I czytanie  (Ez 34,11-12.15-17) Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał 

moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, 

wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich 

owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. 

Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko - wyrocznia Pana 

Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, cho-

rą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. Do was zaś, owce 

moje, tak mówi Pan Bóg: Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły.  

II czytanie (1 Kor 15,20-26.28) Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, 

co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też 

[dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie 

wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, 

potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy 

przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. 

Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. 

Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, 

wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był 

wszystkim we wszystkich.  

Ewangelia (Mt 25,31-46) Jesus powiedział do swoich uczniów: 

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasią-

dzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a 

On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce po-

stawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po 

prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, 

przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem 

spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a 

przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przy-

szliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głod-

nym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię 

przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię 

chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, po-

wiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 

Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, 

przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a 

nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie 

przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a 

nie odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym 

albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie 

usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego 

nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci 

na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 23.11.2014 r. 

1. Zapraszamy w listopadzie na nabożeństwa w naszym kościele: wypominki co-

dziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830; Nabożeństwo do 

świętego ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną;  Nowenna do Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną;  adoracja Naj-

świętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od 

godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę 

po Mszy św. wieczornej; możliwość spowiedzi w tygodniu pół godziny przed 

Mszą św. 

2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: I rok przygotowania do sakramentu 

bierzmowania, poniedziałek 24 listopada, godz. 1830; zbiórka ministrantów i kan-

dydatów na ministrantów, sobota 29 listopada, godz. 1030; schola muzyczna, piątek 

28 listopada, po Mszy św. w kościele; koło plastyczne, sobota 29 listopada, godz. 

1100; 

3. Dzisiejszej niedzieli na Mszy św. o godz. 1100 młodzież mająca w tym roku 

szkolnym przyjąć sakrament bierzmowania złoży uroczyste wyznanie wiary. Pole-

camy naszej modlitwie młodzież, aby zawsze byli odważnymi świadkami Chrystu-

sa. 

4. Dzieci, które chciałby zagrać w Jasełkach wystawianych w kościele proszę o 

zgłoszenie się, po Mszy św., do pani katechetki Teresy lub do zakrystii. 

5. Za tydzień 1 grudnia, w I Niedzielę Adwentu, zostaną poświęcone opłatki na 

stół wigilijny. Opłatki będzie można nabyć w kościele we wszystkie niedziele Ad-

wentu oraz w kancelarii parafialnej. W okresie Adwentu zapraszamy na Msze św. 

Roratnie we wtorek i czwartek o godz. 630, a później na śniadanie do domu para-

fialnego, które już tradycyjnie przygotowywać będą rodzice dzieci pierwszokomu-

nijnych. 

6. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modli-

twa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Polecajmy naszemu Ojcu nasze rodzi-

ny, nas samych prosząc o łaski i błogosławieństwo, a dla drogich nam zmarłych o 

dar życia wiecznego. 

7. Dzisiejszej niedzieli po Mszach św. zbierane są datki na pomoc w odbudowie 

spalonej katedry w Sosnowcu. Za wszelką pomoc serdecznie dziękuję. 

8. Polecamy prasę katolicką: „Niedziela”, „Gość Niedzielny” i biuletyn parafialny 

„Okno”. 

9. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Jerzego Grączewskiego i śp. Stefanię Matu-

szak. Niech spoczywają w pokoju. 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i 

opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


