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01.listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych;  
02.listopada – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych;  
09.listopada – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej; 
11.listopada – 100 rocznica Odzyskania Niepodległości; 
13.listopada - św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, 
pierwszych męczenników Polski; 
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17.listopada – Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej; była córką króla 
Węgier, opiekowała się ubogimi, budowała szpitale, w których sama 
pomagała;  
18.listopada - Karolina Kózka (Kózkówna) (ur. 2 sierpnia 1898 we wsi 
Wał-Ruda koło Radłowa, zm. 18 listopada 1914 w Wał-Rudzie) – polska 
męczennica, dziewica oraz błogosławiona Kościoła katolickiego. Została 
zamordowana przez rosyjskiego żołnierza broniąc swojego dziewictwa; 
21.listopada – Wspomnienie Ofiarowania NMP; 
25.listopada – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata;  
30.listopada – Święto św. Andrzeja, Apostoła; (zm. ok. 62 – 70) – jeden  
z dwunastu apostołów, według świadectwa Ewangelii Pierwszy Powołany 
spośród apostołów, rodzony brat św. Piotra, męczennik, święty Kościoła 
katolickiego i prawosławnego. Głosił Ewangelię w Bizancjum (uważa się, 
że był pierwszym biskupem konstantynopolitańskim), a następnie w 
miastach Azji Mniejszej, Tracji, Scytii, Grecji, Abchazji i na wybrzeżach 
Morza Czarnego. 
 
 
Czy są we Włodowicach jeszcze jakieś trzylatki, które nie dostały z 
biblioteki  wyprawki książkowej? Jeśli tak, to zapraszamy. Dzięki temu, że 
przystąpiliśmy do programu "Mała książka - wielki człowiek", mamy dla 
Was prezenty . Można też zbierać naklejki za każde wypożyczenie książek 
i zdobyć  niespodziankę. Zapraszamy codziennie do Biblioteki od 9.00 – 
17.00. 
Zapraszamy  
5 listopad, godzina 16.00 – zajęcia kreatywne dla dzieci. 
7 listopad, godzina 17.00 – zajęcia z projektu: ”Działaj Lokalnie , ”od 
Juniora do seniora”, zajęcia na temat- jak wzmocnić ciało i ducha, 
pierwsza pomoc, ćwiczenia dla seniorów. 
19 listopad, godzina 16.00 – Zajęcia dla dzieci: ”Co nam w duszy gra”, 
wykorzystanie ciała jako instrumentu,gra na instrumentach perkusyjnych”, 
zajęcia  z Mobilnego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Częstochowie. 
21 listopad, godzina 17.00 
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i seniorów na  warsztaty   
w projekcie: 
"Od juniora do seniora", ”Koło dla wszystkich” realizowanego z Centrum 
Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu, jest to Program Polsko-Amerykańskiej 
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Fundacji Wolności wpierany przez Akademię Rozwoju Filantropii  
w Polsce i sieć Ośrodków "Działaj Lokalnie". Nasz projekt ma na celu 
zainicjowanie aktywności społecznej wśród mieszkańców naszej Gminy, 
organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz 
umocnienie więzi między poszczególnymi pokoleniami. 
Podczas spotkania będziemy prowadzić warsztaty kulinarne dla dzieci, 
warsztaty ruchu i muzyki, a Panie z KGW Rudniki będą prowadziły 
warsztaty twórcze. 
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W liturgii Kościoła w ostatnią niedzielę Roku Kościelnego przeżywamy 
uroczystość Pana Jezusa, jako Króla Wszechświata. Ma nam ona 
uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. 
Jego panowanie nie wynika z dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej 
godności. On jest Królem, bo jest Bogiem Człowiekiem, Stworzycielem  
i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Uroczystość 
Chrystusa Króla wprowadził Pius XI encykliką Quas primas, 11 grudnia 
1925 r. W odnowionej 
liturgii uroczystość jest 
obchodzona w ostatnią, 
XXXIV niedzielę w ciągu 
roku, dla zaznaczenia, że 
Chrystus Król zamyka – 
jako Pan historii – ludzkie 
dzieje i do Niego należy 
„ostatnie słowo” w 
sprawach świata. 
Uroczystość Chrystusa 
Króla jest doskonałą okazją 
do refleksji nad przemijaniem ludzkiego życia i świata oraz nad 
wartościami, które są wieczne. Upadały wielkie cywilizacje, monarchie, 
despoci, którzy próbowali stworzyć własny porządek i budować swoje 
królestwo na fundamencie przemocy, niesprawiedliwości, nienawiści  
i zachłanności. Niezmienne zaś pozostaje w człowieku pragnienie miłości, 
pokoju, sprawiedliwości, czyli szczęścia, które nie przemija. Chrystus – 
Król Wszechświata, służąc całej ludzkości i każdemu człowiekowi  
z osobna, zostawiając naukę o swoim Królestwie, popartą swoim 
konkretnym życiem, daje pewność, że upragnione przez człowieka 
królestwo istnieje naprawdę.  
 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 


