
Nr 559/ 24 listopada 2019  ISSN 2080-0010 
XXXIV Niedziela - Uroczystość 
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

4  Nr 558

K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
– 24 listopada 2019 r.

1.

2.

3.

Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa 
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 184 8491 8000 0001
www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl 
Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com 

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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PIERWSZE CZYTANIE 
2 Sm 5, 1-3

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela: Wszystkie 
pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w He-
bronie i oświadczyły mu: «Oto my jesteśmy 
kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był 
królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na 
czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz 
pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz wodzem 
nad Izraelem». Cała starszyzna Izraela przybyła 
do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid 
przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. 
Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 122 (121), 1b-2. 4-5

Idźmy z radością na spotkanie Pana 
Albo: Alleluja
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: * 
«Pójdziemy do domu Pana». 
Już stoją nasze stopy * 
w twoich bramach, Jeruzalem.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, * 
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię 
Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, * 
trony domu Dawida.

DRUGIE CZYTANIE 
Kol 1, 12-20

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Kolosan: Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was 
uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych        
w światłości. On to uwolnił nas spod władzy 
ciemności i przeniósł do królestwa swego 
umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie 
– odpuszczenie grzechów. On jest obrazem
Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec
każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszys-
tko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na
ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Tro-
ny, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy
Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego
zostało stworzone. On jest przed wszystkim i
wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową
Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierwo-
rodnym spośród umarłych, aby sam zyskał
pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem
Bóg, aby w Nim zamieszkała cała  Pełnia  i  aby

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mk 11, 9c. 10a

Błogosławiony, który przybywa w imię 
Pańskie. Błogosławione Jego królestwo, które 
nadchodzi.

EWANGELIA 
Łk 23, 35-43

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A 
członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych 
wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli 
jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem». 
Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do 
Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty 
jesteś Królem żydowskim, wybaw sam 
siebie». Był także nad Nim napis w języku 
greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król 
żydowski». Jeden ze złoczyńców, których tam 
powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie jesteś 
Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz 
drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się 
nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My 
przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem 
słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic 
złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij 
na mnie, gdy przyjdziesz do swego 
królestwa». Jezus mu odpowiedział: 
«Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze 
Mną w raju».

Oto Słowo Pańskie

Oto Słowo Pańskie
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6. K O M E N T A R Z
    W jak różny sposób może zachowywać 
się człowiek w obliczu śmierci. Współczesna  
psychologia zapewne mogłaby wiele 
powiedzieć na ten temat. Nie będziemy się 
jednak zajmować koncepcjami psycholo-
gicznymi.

  Paradoksalnie, w Uroczystość Chrystusa 
Króla czytamy Ewangelię o męce i śmierci 
naszego Pana i Zbawiciela. W czysto ludz-
kim rozumowaniu - o Jego ostatecznej klę-
sce. Jednak my wierzymy, że śmierć Chrys-
tusa jest źródłem naszego życia, a Jego 
pozorna porażka – źródłem naszego zwy-
cięstwa nad złem.

  Zrozumiał to w ostatniej chwili swojego 
życia jeden ze skazańców. Tradycja nazwa-
ła go Dobrym Łotrem.

Rekolekcje te odbędą się od piątku, 29 
listopada do niedzieli, 1 grudnia br., w Do-
mu Rekolekcyjnym w Podkowie Leśnej. 
Do udziału w rekolekcjach są zaproszeni 
mężczyźni z dwóch ostatnich klas liceum 
oraz starsi. Szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronie internetowej 
Wyższego Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego w Warszawie. 
Po raz 26 Caritas Polska organizuje kam-
panię społeczną wspierającą najbied-
niejsze dzieci - "Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom", w tym roku pod has-łem: 
ŚWIECA, KTÓRA TWORZY WIGILIĘ. We 
wszystkich kościołach w całej Polsce od     
1 grudnia (pierwszej niedzieli adwentu) 
będą rozprowadzane świece. Uzyskane 
środki finansowe Caritas przeznacza na 
całoroczne dożywianie dzieci w szkołach, 
przedszkolach i świetlicach, na pomoc 
edukacyjną oraz na letni i zimowy wypo-
czynek. Tradycyjnie już nasza parafia 
włącza się w akcję rozprowadzania świec. 
Zapalmy te świece w domach w Wigilię 
Bożego Narodzenia. Można je postawić 
na stół świąteczny, podarować rodzinie 
czy znajomym lub zapalić na grobach 
bliskich. Zachę-camy wszystkich Parafian 
do nabywania świec.
Pragniemy zorganizować dla dzieci uro-
czystość św. Mikołaja z rozdawaniem 
prezentów. Prosimy rodziców o przygoto-
wanie prezentów dla swoich dzieci. Chce-
my przy tej okazji wręczyć prezenty dzie-
ciom z rodzin wielodzietnych i potrze-
bujących wsparcia materialnego, dlatego 
w przyszła niedzielę będziemy zbierać do 
puszek ofiary na ten cel. Spotkanie z Mi-
kołajem odbędzie się w piątek, 6 grudnia 
br., po Mszy św. o godz. 17.00.
Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się         
w trzecią niedzielę Adwentu, 16 grudnia br

Dziś obchodzimy Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata, jest to 
ostatnia niedziela Roku Liturgicznego. Za 
tydzień rozpoczynamy Adwent, czas 
przygotowania do świąt Bożego Naro-
dzenia.
Uroczysta Msza św. w intencji chóru 
parafialnego "SanctaeAnnae" oraz muzy-
ków współpracujących z naszą parafią, 
z okazji święta patronalnego św. Cecylii, 
zostanie odprawiona o godz. 10.00. 
Opiekę nad oprawą muzyczną objęli: 
Natalia i Leszek Knyziakowie.
Po Mszy św. o godz. 13.00. przed 
wystawionym Najświętszym Sakramen-
tem odmówimy Litanię do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia 
rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu. 
Nabożeństwo uwielbienia zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Następnie będziemy 
modlić się za zmarłych polecanych w wy-
pominkach rocznych.
Siostry Pasjonistki organizują dzień 
skupienia w ramach Pasyjnych Dni Mło-
dych. Zapraszają młodzież licealną i star-
szą do klasztoru przy ul. Husarii, w dniu 30 
listopada. Zgłoszenia można przesyłać na 
adreskontakt@siostrypasjonistki.pl. 
Niedziela Chrystusa Króla to święto patro-
nalne Liturgicznej Służby Ołtarza. Dlatego 
3 chłopców z naszej parafii otrzymuje na 
Mszy św. o godz. 1130., promocję do po-
sługi ministranta. Serdecznie gratulujemy i 
polecamy ich modlitwie.
Zapraszamy dzieci do udziału w Jasełkach 
parafialnych. Pierwsze spotkanie dzisiaj 
po Mszy św. o 11.30., w Kanonii.
Wyższe Metropolitalne Seminarium Du-
chowne w Warszawie organizuje reko-
lekcje dla rozeznających powołanie. 
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Ks. dr  Waldemar R. Macko 
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Galeria Dzwonnica zaprasza 
na wystawę fotografii . . . . . . . . . . . . . . . 4

przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: 
przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w 
niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew 
Jego krzyża.

Oto słowo Boże

Zapraszamy do dzwonnicy na 
wystawę fotografii:

Jacka i Andrzeja Kryńskich 
Stanisława Podgórskiego

Adama Wieczorka
Prace można oglądać 

do 15 grudnia br.

od 10.11.2019 do 08.12.2019
Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin

oraz za dusze w czyśćcu cierpiące,
aby dostąpiły łaski odkupienia grzechów

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
zaprasza młodzież na spotkania 

we środy o godz. 19.00 do dzwonnicy
Wspólnota jednoczy się wokół Jezusa Chrystusa Jedynego Zbawiciela i Pana, który jest 
Oblubieńcem Kościoła i naszym Przyjacielem. To On objawia nam Miłość Boga Ojca, 
zaprasza do budowania Królestwa Bożego i posyła by iść na cały świat i czynić Mu uczniów 
z wszystkich narodów.
Wpisujemy się w nurt wspólnot nowej ewangelizacji. Pragniemy umacniać wierzących i 
poszukiwać tych, którzy porzucili praktyki wiary, prowadząc ich na nowo do Jezusa. 
Poniżej świadectwo jednego z członków wspólnoty.

i będą trwały do wtorku, 18 grudnia br. 
Uprzejmie informujemy, że druga Msza św. 
wieczorna w poniedziałek i wtorek będzie 
odprawiana o godz. 19.00., a nie jak zwykle 
o godz. 18.00. Zmieniając godzinę wieczo-
rnej Mszy św. chcemy umożliwić udział
w rekolekcjach osobom, które wracają
później z pracy.

Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest 
na potrzeby Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Warszawie.
W sobotę, 30 listopada, przypada święto 
św. Andrzeja, Apostoła.

9.

11.

12.

13.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
mailto:adreskontakt@siostrypasjonistki.pl


Nr 559z w2 3Nr 559

radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

Czy dusze czyśćcowe są 
świadome upływu czasu 
przebywając w czyśćcu?

 Prawdopodobnie pokutujący mają świado-
mość upływu czasu, jednak nie jest to dla 
nich ważne, gdyż jak trafnie określają 
teologowie, wieczność to jedynie „teraz”, 
przeszłość i przyszłość nie ma znaczenia. 
Pod koniec XIX wieku siostrze Marii od 
Krzyża we Francji ukazywała się dusza Marii 
Gabrieli, która zapytana wyjawiła, że średnia 
długość trwania czyśćca wynosi od trzy-
dziestu do czterdziestu lat. Jednak trwają one 
zupełnie inaczej niż w ludzkim rozumieniu. 
Dusza Marii odbywając pokutę osiem lat 
mówiła, że zdaje się, jakby trwało to co 
najmniej dziesięć tysięcy lat ziemskich.

   Paradoksem jest fakt, iż dusze czyśćcowe 
mimo cierpień są dużo szczęśliwsze niż my 

Żródło:  
https://liturgia.wiara.pl/doc/972231.Brutalne-
zakonczenie

Artykuł z Czasopisma "Wiara i Życie"
www.wiaraizycie.pl

Źródło: 
https://wiaraizycie.pl/czasopismo/numery/numer-4-
listopad-grudzien

 Subiektywny przewodnik po Mszy świętej

OBRZĘDY  ZAKOŃCZENIA

Brutalne zakończenie.
  Dla tych, którzy trwają w zachwycie rozmodlenia po spotkaniu z Panem, zakończenie 
Eucharystii jest w pewnym sensie brutalne. Uczta skończona. Idź już.

Idźcie, macie misję do spełnienia. Nie po to 
człowieku przez chwilę dotykałeś nieba, 
żebyś zaspokoił swoje pragnienie szczęścia, 
ale po to, byś swoją codzienność wypełnił 
Bogiem.  Masz ziemię zamieniać w niebo. 
  Swoimi czynami masz sprawiać, by świat 
był lepszy. Masz „opatrywać rany ludzkich 
serc, pomagać słabym nieść ich ciężary, 
masz pocieszać smutnych, dostrzegać 
zapomnianych”. Masz tym, którzy zgarbieni 
niesieniem swoich ciężarów tkwią nosem 
przy ziemi ogłaszać radosną nowinę, że jest 
dla nich nadzieja na nowe, lepsze i 
niekończące się życie.
 Stąd ów trudny do zrozumienia pośpiech     
w obrzędach zakończenia. Tak, było ci dob-
rze jak kiedyś uczniom na Górze Przemie-
nienia. Dlatego chętnie rozbiłbyś przy boku 
Boga swój namiot. Jednak nie czas na 
kontemplację. Jak najszybciej, póki jeszcze 
płonie w tobie ogień radości i entuzjazmu, idź 
w świat i przemieniaj go wedle Bożego 
zamysłu.
   Zejść z Taboru (Góry Przemienienia) nie 
zawsze jest łatwo. Proza i trud życia potrafią 
dobić. Ale pamiętaj: Bóg też kiedyś dla 
Ciebie zszedł z nieba na ziemię.

       

 Podczas niedzielnej Mszy zwięzłość 
obrzędów zakończenia Eucharystii nie jest 
tak dostrzegalna. Między dziękczynieniem i 
modlitwą po Komunii, a rozesłaniem są 
jeszcze parafialne ogłoszenia. Gdy ogłoszeń 
nie ma, pośpiech, z jakim kończy się Świętą 
Ucztę, aż rzuca się w oczy.

   Uczestnicząc w Mszy chrześcijanin dotykał 
nieba. Składał Ojcu ofiarę Syna, był 
kapłanem wstawiającym się za innymi, Boga 
nazywał swoim ojcem, a potem, choć tak 
niegodny, jednoczył się z Chrystusem przyj-
mując Go jako pokarm na życie wieczne. 
Struktura Mszy nie pozwala jednak na długie 
trwanie w zachwycie. Na niebo jeszcze czas. 
Teraz zejdź na ziemię. Błogosławieństwo i już 
idź. Idź w pokoju Chrystusa.

     Błogosławiony znaczy szczęśliwy. Błogo-
sławić... Napisano na ten temat niejedną 
książkę, ale można powiedzieć tak: gdy to my 
błogosławimy Boga, myślimy zazwyczaj    
o tym, że Go sławimy; chwalimy dziękując za
dobro, którym nas obdarował.

Andrzej Macura 

   11 grudnia 1925 roku Ojciec Święty Pius 
XI encykliką "Quas Primas" ustanowił 
święto Jezusa Chrystusa Króla. Tym sa-
mym papież przypomniał o miejscu nale-
żnym Panu Jezusowi w życiu poszczegól-
nych ludzi, społeczeństw i państw, a także 
przestrzegł przed strasznymi skutkami dla 
narodów dopuszczających się detronizacji 
Chrystusa i nieliczenia się z Nim w pra-
wach stanowionych. Dlaczego tak ważne i 
aktualne są słowa Piusa XI w naszych 
czasach, kiedy jak powiedział Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II - Europa i świat próbuje 
żyć tak, jakby Bóg nie istniał i nie obo-
wiązywały Jego prawa? Komu tak bardzo 
zależy na tym, aby Chrystus nie miał naj-
ważniejszego miejsca w życiu społe-
cznym? Jak bardzo współczesny świat 
oddalił się od ideału Królestwa Chrystuso-
wego?

 Listopad miesiącem modlitwy za zmarłych 

Oczyszczający ogień czyśćcowy - cd.
 CZYŚCIEC. Trafiają tam wszyscy, którzy za życia nie dopełnili pokuty adekwatnej wielkością co do popełnionych grzechów.

Gdy mówimy o Bożym błogosławieństwie, 
mamy nadzieję, że Bóg życzy nam szczęścia. 
I że to szczę-ście pomoże nam osiągnąć.

   Gdy Msza się kończy, życzenie dobra w ży-
ciu doczesnym jest jak najbardziej na miej-
scu. Czasem obrzęd błogosławieństwa jest 
dość rozbudowany, ale najczęściej sprowa-
dza się do krótkiego dialogu. Najpierw tyle 
razy już podczas Mszy słyszane zdanie: „Pan 
z wami”. Tak księże, i z tobą – odpowiadają 
wszyscy. Po co po raz kolejny? To dla 
przypomnienia: za chwilę wyjdziecie, ale Bóg 
was nie opuszcza i ciągle będzie z wami. A 
potem słowa błogosławieństwa: „Niech was 
błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i 
Duch Święty”. Niech wam szczęści w każ-dym 
dniu i w każdym waszym dziele. Niech was 
prowadzi, bo...

   „Idźcie w pokoju Chrystusa” nie oddaje do-
brze łacińskich słów zakończenia Mszy. A ni 
wcześniej używane „Idźcie, ofiara skończona”. 
„Ite, missa est” to coś znacznie więcej.

żyjący, bo choć doświadczają utrapień, trwa-
ją w przeświadczeniu, że kiedyś to wszystko 
minie i czeka ich tylko wieczna szczęśliwość 
u boku Stwórcy. Już teraz są po stronie
zaświatów, gdzie znajduje się Niebo. Święta
Katarzyna z Genui pisała, że dusze czyść-
cowe pod względem radości ustępują tylko
świętym w Niebie, bowiem „płomień pożera
rdzę grzechu, a dusza coraz bardziej
wystawia się na działanie Boże”. Ból duszy
czyśćcowej jest wielki, jednak ona sama nie
jest w stanie so-bie pomóc. Dlatego tak
ogromnie ważne jest nasze wstawiennictwo,
a w zamian za nie dusze czyśćcowe mogą
zrobić wiele dla nas. One bowiem pełne
wdzięczności oglądając już Oblicze Boga, na
pewno nie zapomną o tych, którzy wspoma-
gali je modlitwą i innymi wyrzeczeniami i
wówczas to one będą wspierać nas w ziem-
skim pielgrzymowaniu.

MODLITWA 
ŚW. GERTRUDY 

uwalniająca dusze  
z czyśćca

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci, 
Najdroższą  Krew Boskiego 
Syna Twego, Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa w połączeniu 
ze wszystkimi Mszami świętymi 
dzisiaj na całym świecie 
odprawianymi, za dusze 
w Czyśćcu cierpiące, 
za umierających,
za grzeszników na świecie, 
za grzeszników w Kościele 
powszechnym,
za grzeszników w mojej 
rodzinie, a także w moim domu. 
Amen. 

Pan Jezus powiedział św. Gertrudzie, 
że jednorazowe odmówienie tej modlit-
wy  z miłością i pobożnością  uwalnia 
tysiąc dusz z czyśćca.

Jezus Chrystus Król Wszechświata
   Dzisiaj, gdy wielu chce religię sprowadzić do roli prywatnych praktyk pobożnościo-
wych, a jedynym przejawem zewnętrznym naszego poddaństwa Chrystusowi miałby być 
co najwyżej udział w nabożeństwach, trzeba się zastanowić, jak w praktyce powinno 
wyglądać nasze poddanie się Chrystusowi Królowi i jak bardzo odeszliśmy dzisiaj od 
Jego Królestwa.

   Współczesne społeczeństwa żyją tak, jak-
by Bóg nie istniał, dlatego padają ofiarą 
księcia tego świata - szatana, który za 
wszelką cenę próbuje zająć miejsce należne 
Chrystusowi i oczekuje w swej pysze, aby 
ludzie jemu służyli. Taki stan ludzkości, 
mimo coraz większych deklarowanych 
starań o pokój i tzw. prawa człowieka, nie 
może dawać innych owoców jak tylko 
wzrost brutalizacji życia, przestępczości, 
zwyrodnień, legalizacji homoseksualizmu i 
bluźnierstw, miotanych coraz częściej 
przeciw Jedynemu Królowi i Panu. 
   Wszelkie starania o pokój, taki jaki daje 
świat nie zaś Chrystus, są z góry skazane 
na niepowodzenie. Przestrzegał przed tym 
papież Pius XI w słowach: "...kiedy zasta-
nawialiśmy się nad najważniejszymi przy-
czynami tych nieszczęść, jakie przygniatają 
ludzi   i   z    nimi    się    zmagają,   wówczas     

otwarcie wskazaliśmy, iż tego rodzaju 
nawałnica zła nie tylko dlatego nawiedziła 
świat, ponieważ bardzo wielu ludzi usunęło 
Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo  
z własnych obyczajów i życia prywatnego, 
rodzinnego i publicznego; lecz także i          
w przyszłości nie zajaśnieje pewna nadzieja 
stałego pokoju między narodami, dopóki 
tak jednostki, jak państwa stronić będą i 
zaprzeczać panowaniu Zbawcy Naszego". I 
rzeczywiście prorocze w swej treści okazały 
się słowa papieża. Świat nie tylko nie 
poprawił się, ale przez odrzucenie swego 
Króla pogrąża się z dnia na dzień w ohy-
dzie swoich grzechów. Nie pomagają nawet 
najambitniejsze zabiegi ludzkie, które mają 
na celu zbudowanie raju na ziemi, a za-
razem odrzucają Jedynego Zbawiciela i 
Króla wraz z Jego Świętym Krzyżem.

   Wszystkie te wysiłki stają się niczym in-
nym jak niebezpiecznymi utopiami, które 
prowadzą coraz większą liczbę dusz do 
piekła. Dzieje się tak dlatego, że człowiek 
postanawia żyć tak, jakby Bóg nie istniał i 
nie obowiązywały Jego prawa. Czy Pan 
Bóg wobec tego odstępstwa będzie obo-
jętny i pozwoli, aby coraz większa liczba 
dusz zmierzała na zatracenie?
   Od czasów objawień Matki Bożej w Fa-
timie oraz pontyfikatu papieża Piusa XI, 
kiedy w tak dramatycznych słowach ów 
papież opisywał współczesną mu sytuację, 
degradacja moralna świata jest niepo-
równywalnie większa.  Stan tej degradacji, 
na krótko przed naszymi czasami, które 
tak surowo ocenił Ojciec Święty Jan Paweł 
II, podkreśliły wcześniej słowa Pana 
Jezusa z objawień Rozalii Celakówny         
w 1938 roku: "Moje dziecko! Za grzechy i 
zbrodnie (wymieniając zabójstwa i roz-
pustę), popełniane przez ludzkość na ca-
łym świecie, ześle Pan Bóg straszną karę. 
Sprawiedliwość Boża nie może znieść 
dłużej tych występków. Ostoją się tylko te 
państwa, w których będzie Chrystus 
królował. Jeżeli chcecie ratować świat, 
trzeba przeprowadzić Intronizację Naj-
świętszego  Serca  Jezusowego  we  wszyst-    

sd   

kich państwach i narodach na całym 
świecie". Wyraźnie więc Pan Jezus domaga 
się uznania Jego królewskiej władzy nie 
tylko w sercach ludzi, ale w życiu całych 
społeczeństw i państw: "Trzeba wszystko 
uczynić, by Intronizacja była przeprowa-
dzona. Jest to ostatni wysiłek Miłości 
Jezusowej na te ostatnie czasy! Polska nie 
zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla     
w całym tego słowa znaczeniu; jeżeli się 
podporządkuje pod prawo Boże, pod 
prawo Jego Miłości. Inaczej, Moje dziecko, 
nie ostoi się(...). Oświadczam ci to, Moje 
dziecko, jeszcze raz, że tylko te państwa nie 
zginą, które będą oddane Jezusowemu 
Sercu przez Intronizację, które Go uznają 
swym Królem i Panem". 
  W książce Ewy Hanter, Historia kultu 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, znajdu-
jemy wyjaśnienie dotyczące znaczenia sło-
wa intronizacja. Autorka stwierdza: "Cho-
ciaż Namiestnik Chrystusowy papież Leon 
XIII poświęcił Sercu Bożemu cały rodzaj 
ludzki, jednak ważne jest, aby każdy 
człowiek osobiście uznał królowanie Boga. 
Wyrażamy to poprzez tzw. akt intronizacji. 
Słowo intronizacja oznacza wprowadzenie 
kogoś na tron. Encyklika «Annum Sac-
rum»   wpłynęła   na   rozszerzenie   się  idei     

społecznego panowania Chrystusa Króla. 
Różne środowiska zaczęły składać uroczy-
ście i publicznie wyznanie wiary, umiesz-
czając jednocześnie na honorowym miejscu 
(jak na tronie) obraz Serca Jezusowego. 
Odtąd stawał się on zewnętrznym znakiem, 
że np. dana szkoła, urząd, formacja wosko-
wa, uznaje niezaprzeczalną władzę Króla 
Miłości i zobowiązała się żyć według Jego 
prawa. Uroczystościom tym towarzyszy 
zawsze akt poświęcenia Sercu Jezusowemu. 
Poświęceń zbiorowych dokonują władze, 
którym przysługuje prawo przemawiania i 
działania w imieniu danej społeczności".
   Chrystus Król i Jego Panowanie to nasza 
nadzieja. W Nim, przez Niego i dla Niego 
wszystko ma bowiem swój cel ostateczny i 
jedyny. Jego panowanie już na tym świecie 
daje prawdziwy pokój. Jak uczy Kościół 
Święty - tak jak poza Kościołem nie ma 
zbawienia, tak też nie ma pokoju poza łaską 
Chrystusową.

Fragment artykułu opracowanego 
przez Sławomira Skibę

Źródło:
https://www.pch24.pl/jezus-chrystus-krol-
wszechswiata,32283,i.html

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

Amen. 
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o powołania kapłańskie. 
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

Czy dusze czyśćcowe są 
świadome upływu czasu 
przebywając w czyśćcu?

 Prawdopodobnie pokutujący mają świado-
mość upływu czasu, jednak nie jest to dla 
nich ważne, gdyż jak trafnie określają 
teologowie, wieczność to jedynie „teraz”, 
przeszłość i przyszłość nie ma znaczenia. 
Pod koniec XIX wieku siostrze Marii od 
Krzyża we Francji ukazywała się dusza Marii 
Gabrieli, która zapytana wyjawiła, że średnia 
długość trwania czyśćca wynosi od trzy-
dziestu do czterdziestu lat. Jednak trwają one 
zupełnie inaczej niż w ludzkim rozumieniu. 
Dusza Marii odbywając pokutę osiem lat 
mówiła, że zdaje się, jakby trwało to co 
najmniej dziesięć tysięcy lat ziemskich.

   Paradoksem jest fakt, iż dusze czyśćcowe 
mimo cierpień są dużo szczęśliwsze niż my 

Żródło:  
https://liturgia.wiara.pl/doc/972231.Brutalne-
zakonczenie

Artykuł z Czasopisma "Wiara i Życie"
www.wiaraizycie.pl

Źródło: 
https://wiaraizycie.pl/czasopismo/numery/numer-4-
listopad-grudzien

Subiektywny przewodnik po Mszy świętej

OBRZĘDY  ZAKOŃCZENIA

Brutalne zakończenie.
Dla tych, którzy trwają w zachwycie rozmodlenia po spotkaniu z Panem, zakończenie 

Eucharystii jest w pewnym sensie brutalne. Uczta skończona. Idź już.

Idźcie, macie misję do spełnienia. Nie po to 
człowieku przez chwilę dotykałeś nieba, 
żebyś zaspokoił swoje pragnienie szczęścia, 
ale po to, byś swoją codzienność wypełnił 
Bogiem. Masz ziemię zamieniać w niebo. 

Swoimi czynami masz sprawiać, by świat 
był lepszy. Masz „opatrywać rany ludzkich 
serc, pomagać słabym nieść ich ciężary, 
masz pocieszać smutnych, dostrzegać 
zapomnianych”. Masz tym, którzy zgarbieni 
niesieniem swoich ciężarów tkwią nosem 
przy ziemi ogłaszać radosną nowinę, że jest 
dla nich nadzieja na nowe, lepsze i 
niekończące się życie.
Stąd ów trudny do zrozumienia pośpiech     

w obrzędach zakończenia. Tak, było ci dob-
rze jak kiedyś uczniom na Górze Przemie-
nienia. Dlatego chętnie rozbiłbyś przy boku 
Boga swój namiot. Jednak nie czas na 
kontemplację. Jak najszybciej, póki jeszcze 
płonie w tobie ogień radości i entuzjazmu, idź 
w świat i przemieniaj go wedle Bożego 
zamysłu.

Zejść z Taboru (Góry Przemienienia) nie 
zawsze jest łatwo. Proza i trud życia potrafią 
dobić. Ale pamiętaj: Bóg też kiedyś dla 
Ciebie zszedł z nieba na ziemię.

       

Podczas niedzielnej Mszy zwięzłość 
obrzędów zakończenia Eucharystii nie jest 
tak dostrzegalna. Między dziękczynieniem i 
modlitwą po Komunii, a rozesłaniem są 
jeszcze parafialne ogłoszenia. Gdy ogłoszeń 
nie ma, pośpiech, z jakim kończy się Świętą 
Ucztę, aż rzuca się w oczy.

Uczestnicząc w Mszy chrześcijanin dotykał 
nieba. Składał Ojcu ofiarę Syna, był 
kapłanem wstawiającym się za innymi, Boga 
nazywał swoim ojcem, a potem, choć tak 
niegodny, jednoczył się z Chrystusem przyj-
mując Go jako pokarm na życie wieczne. 
Struktura Mszy nie pozwala jednak na długie 
trwanie w zachwycie. Na niebo jeszcze czas. 
Teraz zejdź na ziemię. Błogosławieństwo i już 
idź. Idź w pokoju Chrystusa.

Błogosławiony znaczy szczęśliwy. Błogo-
sławić... Napisano na ten temat niejedną 
książkę, ale można powiedzieć tak: gdy to my 
błogosławimy Boga, myślimy zazwyczaj    
o tym, że Go sławimy; chwalimy dziękując za
dobro, którym nas obdarował.

Andrzej Macura

11 grudnia 1925 roku Ojciec Święty Pius 
XI encykliką "Quas Primas" ustanowił 
święto Jezusa Chrystusa Króla. Tym sa-
mym papież przypomniał o miejscu nale-
żnym Panu Jezusowi w życiu poszczegól-
nych ludzi, społeczeństw i państw, a także 
przestrzegł przed strasznymi skutkami dla 
narodów dopuszczających się detronizacji 
Chrystusa i nieliczenia się z Nim w pra-
wach stanowionych. Dlaczego tak ważne i 
aktualne są słowa Piusa XI w naszych 
czasach, kiedy jak powiedział Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II - Europa i świat próbuje 
żyć tak, jakby Bóg nie istniał i nie obo-
wiązywały Jego prawa? Komu tak bardzo 
zależy na tym, aby Chrystus nie miał naj-
ważniejszego miejsca w życiu społe-
cznym? Jak bardzo współczesny świat 
oddalił się od ideału Królestwa Chrystuso-
wego?

 Listopad miesiącem modlitwy za zmarłych 

Oczyszczający ogień czyśćcowy - cd.
 CZYŚCIEC. Trafiają tam wszyscy, którzy za życia nie dopełnili pokuty adekwatnej wielkością co do popełnionych grzechów.

Gdy mówimy o Bożym błogosławieństwie,
mamy nadzieję, że Bóg życzy nam szczęścia.
I że to szczę-ście pomoże nam osiągnąć.

Gdy Msza się kończy, życzenie dobra w ży-
ciu doczesnym jest jak najbardziej na miej-
scu. Czasem obrzęd błogosławieństwa jest 
dość rozbudowany, ale najczęściej sprowa-
dza się do krótkiego dialogu. Najpierw tyle 
razy już podczas Mszy słyszane zdanie: „Pan 
z wami”. Tak księże, i z tobą – odpowiadają 
wszyscy. Po co po raz kolejny? To dla 
przypomnienia: za chwilę wyjdziecie, ale Bóg 
was nie opuszcza i ciągle będzie z wami. A 
potem słowa błogosławieństwa: „Niech was 
błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i 
Duch Święty”. Niech wam szczęści w każ-dym 
dniu i w każdym waszym dziele. Niech was 
prowadzi, bo...

„Idźcie w pokoju Chrystusa” nie oddaje do-
brze łacińskich słów zakończenia Mszy. A ni 
wcześniej używane „Idźcie, ofiara skończona”. 
„Ite, missa est” to coś znacznie więcej.

żyjący, bo choć doświadczają utrapień, trwa-
ją w przeświadczeniu, że kiedyś to wszystko 
minie i czeka ich tylko wieczna szczęśliwość 
u boku Stwórcy. Już teraz są po stronie
zaświatów, gdzie znajduje się Niebo. Święta
Katarzyna z Genui pisała, że dusze czyść-
cowe pod względem radości ustępują tylko
świętym w Niebie, bowiem „płomień pożera
rdzę grzechu, a dusza coraz bardziej
wystawia się na działanie Boże”. Ból duszy
czyśćcowej jest wielki, jednak ona sama nie
jest w stanie so-bie pomóc. Dlatego tak
ogromnie ważne jest nasze wstawiennictwo,
a w zamian za nie dusze czyśćcowe mogą
zrobić wiele dla nas. One bowiem pełne
wdzięczności oglądając już Oblicze Boga, na
pewno nie zapomną o tych, którzy wspoma-
gali je modlitwą i innymi wyrzeczeniami i
wówczas to one będą wspierać nas w ziem-
skim pielgrzymowaniu.

MODLITWA 
ŚW. GERTRUDY 

uwalniająca dusze  
z czyśćca

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci, 
Najdroższą  Krew Boskiego 
Syna Twego, Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa w połączeniu 
ze wszystkimi Mszami świętymi 
dzisiaj na całym świecie 
odprawianymi, za dusze 
w Czyśćcu cierpiące, 
za umierających,
za grzeszników na świecie, 
za grzeszników w Kościele 
powszechnym,
za grzeszników w mojej 
rodzinie, a także w moim domu. 
Amen. 

Pan Jezus powiedział św. Gertrudzie, 
że jednorazowe odmówienie tej modlit-
wy  z miłością i pobożnością  uwalnia 
tysiąc dusz z czyśćca.

Jezus Chrystus Król Wszechświata
Dzisiaj, gdy wielu chce religię sprowadzić do roli prywatnych praktyk pobożnościo-

wych, a jedynym przejawem zewnętrznym naszego poddaństwa Chrystusowi miałby być 
co najwyżej udział w nabożeństwach, trzeba się zastanowić, jak w praktyce powinno 
wyglądać nasze poddanie się Chrystusowi Królowi i jak bardzo odeszliśmy dzisiaj od 
Jego Królestwa.

Współczesne społeczeństwa żyją tak, jak-
by Bóg nie istniał, dlatego padają ofiarą 
księcia tego świata - szatana, który za 
wszelką cenę próbuje zająć miejsce należne 
Chrystusowi i oczekuje w swej pysze, aby 
ludzie jemu służyli. Taki stan ludzkości, 
mimo coraz większych deklarowanych 
starań o pokój i tzw. prawa człowieka, nie 
może dawać innych owoców jak tylko 
wzrost brutalizacji życia, przestępczości, 
zwyrodnień, legalizacji homoseksualizmu i 
bluźnierstw, miotanych coraz częściej 
przeciw Jedynemu Królowi i Panu. 

Wszelkie starania o pokój, taki jaki daje 
świat nie zaś Chrystus, są z góry skazane 
na niepowodzenie. Przestrzegał przed tym 
papież Pius XI w słowach: "...kiedy zasta-
nawialiśmy się nad najważniejszymi przy-
czynami tych nieszczęść, jakie przygniatają
ludzi i z nimi się zmagają, wówczas     

otwarcie wskazaliśmy, iż tego rodzaju 
nawałnica zła nie tylko dlatego nawiedziła 
świat, ponieważ bardzo wielu ludzi usunęło 
Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo  
z własnych obyczajów i życia prywatnego, 
rodzinnego i publicznego; lecz także i          
w przyszłości nie zajaśnieje pewna nadzieja 
stałego pokoju między narodami, dopóki 
tak jednostki, jak państwa stronić będą i 
zaprzeczać panowaniu Zbawcy Naszego". I 
rzeczywiście prorocze w swej treści okazały 
się słowa papieża. Świat nie tylko nie 
poprawił się, ale przez odrzucenie swego 
Króla pogrąża się z dnia na dzień w ohy-
dzie swoich grzechów. Nie pomagają nawet 
najambitniejsze zabiegi ludzkie, które mają 
na celu zbudowanie raju na ziemi, a za-
razem odrzucają Jedynego Zbawiciela i 
Króla wraz z Jego Świętym Krzyżem.

   Wszystkie te wysiłki stają się niczym in-
nym jak niebezpiecznymi utopiami, które 
prowadzą coraz większą liczbę dusz do 
piekła. Dzieje się tak dlatego, że człowiek 
postanawia żyć tak, jakby Bóg nie istniał i 
nie obowiązywały Jego prawa. Czy Pan 
Bóg wobec tego odstępstwa będzie obo-
jętny i pozwoli, aby coraz większa liczba 
dusz zmierzała na zatracenie?
   Od czasów objawień Matki Bożej w Fa-
timie oraz pontyfikatu papieża Piusa XI, 
kiedy w tak dramatycznych słowach ów 
papież opisywał współczesną mu sytuację, 
degradacja moralna świata jest niepo-
równywalnie większa.  Stan tej degradacji, 
na krótko przed naszymi czasami, które 
tak surowo ocenił Ojciec Święty Jan Paweł 
II, podkreśliły wcześniej słowa Pana 
Jezusa z objawień Rozalii Celakówny         
w 1938 roku: "Moje dziecko! Za grzechy i 
zbrodnie (wymieniając zabójstwa i roz-
pustę), popełniane przez ludzkość na ca-
łym świecie, ześle Pan Bóg straszną karę. 
Sprawiedliwość Boża nie może znieść 
dłużej tych występków. Ostoją się tylko te 
państwa, w których będzie Chrystus 
królował. Jeżeli chcecie ratować świat, 
trzeba przeprowadzić Intronizację Naj-
świętszego  Serca  Jezusowego  we  wszyst-    

sd   

kich państwach i narodach na całym 
świecie". Wyraźnie więc Pan Jezus domaga 
się uznania Jego królewskiej władzy nie 
tylko w sercach ludzi, ale w życiu całych 
społeczeństw i państw: "Trzeba wszystko 
uczynić, by Intronizacja była przeprowa-
dzona. Jest to ostatni wysiłek Miłości 
Jezusowej na te ostatnie czasy! Polska nie 
zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla     
w całym tego słowa znaczeniu; jeżeli się 
podporządkuje pod prawo Boże, pod 
prawo Jego Miłości. Inaczej, Moje dziecko, 
nie ostoi się(...). Oświadczam ci to, Moje 
dziecko, jeszcze raz, że tylko te państwa nie 
zginą, które będą oddane Jezusowemu 
Sercu przez Intronizację, które Go uznają 
swym Królem i Panem". 
  W książce Ewy Hanter, Historia kultu 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, znajdu-
jemy wyjaśnienie dotyczące znaczenia sło-
wa intronizacja. Autorka stwierdza: "Cho-
ciaż Namiestnik Chrystusowy papież Leon 
XIII poświęcił Sercu Bożemu cały rodzaj 
ludzki, jednak ważne jest, aby każdy 
człowiek osobiście uznał królowanie Boga. 
Wyrażamy to poprzez tzw. akt intronizacji. 
Słowo intronizacja oznacza wprowadzenie 
kogoś na tron. Encyklika «Annum Sac-
rum»   wpłynęła   na   rozszerzenie   się  idei     

społecznego panowania Chrystusa Króla. 
Różne środowiska zaczęły składać uroczy-
ście i publicznie wyznanie wiary, umiesz-
czając jednocześnie na honorowym miejscu 
(jak na tronie) obraz Serca Jezusowego. 
Odtąd stawał się on zewnętrznym znakiem, 
że np. dana szkoła, urząd, formacja wosko-
wa, uznaje niezaprzeczalną władzę Króla 
Miłości i zobowiązała się żyć według Jego 
prawa. Uroczystościom tym towarzyszy 
zawsze akt poświęcenia Sercu Jezusowemu. 
Poświęceń zbiorowych dokonują władze, 
którym przysługuje prawo przemawiania i 
działania w imieniu danej społeczności".
   Chrystus Król i Jego Panowanie to nasza 
nadzieja. W Nim, przez Niego i dla Niego 
wszystko ma bowiem swój cel ostateczny i 
jedyny. Jego panowanie już na tym świecie 
daje prawdziwy pokój. Jak uczy Kościół 
Święty - tak jak poza Kościołem nie ma 
zbawienia, tak też nie ma pokoju poza łaską 
Chrystusową.

Fragment artykułu opracowanego 
przez Sławomira Skibę

Źródło:
https://www.pch24.pl/jezus-chrystus-krol-
wszechswiata,32283,i.html

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

Amen. 

https://liturgia.wiara.pl/doc/972231.Brutalne-zakonczenie%C5%BCyj%C4%85cy
https://liturgia.wiara.pl/doc/972231.Brutalne-zakonczenie%C5%BCyj%C4%85cy
https://liturgia.wiara.pl/doc/972231.Brutalne-zakonczenie%C5%BCyj%C4%85cy
http://www.wiaraizycie.pl%C5%B9r%C3%B3d%C5%82o:
http://www.wiaraizycie.pl%C5%B9r%C3%B3d%C5%82o:
http://www.wiaraizycie.pl%C5%B9r%C3%B3d%C5%82o:
https://wiaraizycie.pl/czasopismo/numery/numer-4-listopad-grudzienBrutalnezako%C5%84czenie.Dlatych
https://wiaraizycie.pl/czasopismo/numery/numer-4-listopad-grudzienBrutalnezako%C5%84czenie.Dlatych
https://wiaraizycie.pl/czasopismo/numery/numer-4-listopad-grudzienBrutalnezako%C5%84czenie.Dlatych
https://wiaraizycie.pl/czasopismo/numery/numer-4-listopad-grudzienBrutalnezako%C5%84czenie.Dlatych
http://www.pch24.pl/jezus-chrystus-krol-wszechswiata
http://www.pch24.pl/jezus-chrystus-krol-wszechswiata
http://www.pch24.pl/jezus-chrystus-krol-wszechswiata
https://www.pch24.pl/jezus-chrystus-krol-wszechswiata
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W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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PIERWSZE CZYTANIE 
2 Sm 5, 1-3

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela: Wszystkie 
pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w He-
bronie i oświadczyły mu: «Oto my jesteśmy 
kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był 
królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na 
czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz 
pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz wodzem 
nad Izraelem». Cała starszyzna Izraela przybyła 
do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid 
przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. 
Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 122 (121), 1b-2. 4-5

Idźmy z radością na spotkanie Pana 
Albo: Alleluja
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: * 
«Pójdziemy do domu Pana». 
Już stoją nasze stopy * 
w twoich bramach, Jeruzalem.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, * 
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię 
Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, * 
trony domu Dawida.

DRUGIE CZYTANIE 
Kol 1, 12-20

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Kolosan: Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was 
uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych        
w światłości. On to uwolnił nas spod władzy 
ciemności i przeniósł do królestwa swego 
umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie 
– odpuszczenie grzechów. On jest obrazem
Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec
każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszys-
tko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na
ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Tro-
ny, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy
Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego
zostało stworzone. On jest przed wszystkim i
wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową
Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierwo-
rodnym spośród umarłych, aby sam zyskał
pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem
Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mk 11, 9c. 10a

Błogosławiony, który przybywa w imię 
Pańskie. Błogosławione Jego królestwo, które 
nadchodzi.

EWANGELIA 
Łk 23, 35-43

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A 
członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych 
wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli 
jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem». 
Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do 
Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty 
jesteś Królem żydowskim, wybaw sam 
siebie». Był także nad Nim napis w języku 
greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król 
żydowski». Jeden ze złoczyńców, których tam 
powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie jesteś 
Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz 
drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się 
nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My 
przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem 
słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic 
złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij 
na mnie, gdy przyjdziesz do swego 
królestwa». Jezus mu odpowiedział: 
«Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze 
Mną w raju».

Oto Słowo Pańskie

Oto Słowo Pańskie
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 6. K O M E N T A R Z
W jak różny sposób może zachowywać 

się człowiek w obliczu śmierci. Współczesna  
psychologia zapewne mogłaby wiele 
powiedzieć na ten temat. Nie będziemy się 
jednak zajmować koncepcjami psycholo-
gicznymi.

Paradoksalnie, w Uroczystość Chrystusa 
Króla czytamy Ewangelię o męce i śmierci 
naszego Pana i Zbawiciela. W czysto ludz-
kim rozumowaniu - o Jego ostatecznej klę-
sce. Jednak my wierzymy, że śmierć Chrys-
tusa jest źródłem naszego życia, a Jego 
pozorna porażka – źródłem naszego zwy-
cięstwa nad złem.

Zrozumiał to w ostatniej chwili swojego 
życia jeden ze skazańców. Tradycja nazwa-
ła go Dobrym Łotrem.

Rekolekcje te odbędą się od piątku, 29 
listopada do niedzieli, 1 grudnia br., w Do-
mu Rekolekcyjnym w Podkowie Leśnej. 
Do udziału w rekolekcjach są zaproszeni 
mężczyźni z dwóch ostatnich klas liceum 
oraz starsi. Szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronie internetowej 
Wyższego Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego w Warszawie. 
Po raz 26 Caritas Polska organizuje kam-
panię społeczną wspierającą najbied-
niejsze dzieci  - "Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom",  w tym roku pod has-łem: 
ŚWIECA, KTÓRA TWORZY WIGILIĘ. We 
wszystkich kościołach w całej Polsce od     
1 grudnia (pierwszej niedzieli adwentu) 
będą rozprowadzane świece. Uzyskane 
środki finansowe Caritas przeznacza na 
całoroczne dożywianie dzieci w szkołach, 
przedszkolach i świetlicach, na pomoc 
edukacyjną oraz na letni i zimowy wypo-
czynek. Tradycyjnie już nasza parafia 
włącza się w akcję rozprowadzania świec. 
Zapalmy te świece w domach w Wigilię 
Bożego Narodzenia. Można je postawić 
na stół świąteczny, podarować rodzinie 
czy znajomym lub zapalić na grobach 
bliskich. Zachę-camy wszystkich Parafian 
do nabywania świec.
Pragniemy zorganizować dla dzieci uro-
czystość św. Mikołaja z rozdawaniem 
prezentów. Prosimy rodziców o przygoto-
wanie prezentów dla swoich dzieci. Chce-
my przy tej okazji wręczyć prezenty dzie-
ciom z rodzin wielodzietnych i potrze-
bujących wsparcia materialnego, dlatego 
w przyszła niedzielę będziemy zbierać do 
puszek ofiary na ten cel. Spotkanie z Mi-
kołajem odbędzie się  w piątek, 6 grudnia 
br., po Mszy św. o  godz. 17.00.
Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się         
w trzecią niedzielę Adwentu, 16 grudnia br

Dziś obchodzimy Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata, jest to 
ostatnia niedziela Roku Liturgicznego. Za 
tydzień rozpoczynamy Adwent, czas 
przygotowania do świąt Bożego Naro-
dzenia.
Uroczysta  Msza św. w intencji chóru 
parafialnego "SanctaeAnnae" oraz muzy-
ków współpracujących z naszą parafią, 
z okazji święta patronalnego św. Cecylii, 
zostanie odprawiona o godz. 10.00. 
Opiekę nad oprawą muzyczną objęli: 
Natalia i Leszek Knyziakowie.
Po Mszy św. o godz. 13.00. przed 
wystawionym Najświętszym Sakramen-
tem odmówimy Litanię do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia 
rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu. 
Nabożeństwo uwielbienia zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Następnie będziemy 
modlić się za zmarłych polecanych w wy-
pominkach rocznych.
Siostry Pasjonistki organizują dzień 
skupienia w ramach Pasyjnych Dni Mło-
dych. Zapraszają młodzież licealną i star-
szą do klasztoru przy ul. Husarii, w dniu 30 
listopada. Zgłoszenia można przesyłać na 
adreskontakt@siostrypasjonistki.pl. 
Niedziela Chrystusa Króla to święto patro-
nalne Liturgicznej Służby Ołtarza. Dlatego 
3 chłopców z naszej parafii otrzymuje na 
Mszy św. o godz. 1130.,   promocję do po-
sługi ministranta. Serdecznie gratulujemy i 
polecamy ich modlitwie.
Zapraszamy dzieci do udziału w Jasełkach 
parafialnych. Pierwsze spotkanie dzisiaj 
po Mszy św. o 11.30., w Kanonii.
Wyższe Metropolitalne Seminarium Du-
chowne  w  Warszawie  organizuje  reko-
lekcje dla rozeznających powołanie. 
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Ks. dr Waldemar R. Macko 
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przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: 
przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w 
niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew 
Jego krzyża.

Oto słowo Boże

Zapraszamy do dzwonnicy na 
wystawę fotografii:

 Jacka i Andrzeja Kryńskich 
Stanisława Podgórskiego 

Adama Wieczorka
Prace można oglądać 

do 15 grudnia br.

od 10.11.2019 do 08.12.2019
Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin 

oraz za dusze w czyśćcu cierpiące,
aby dostąpiły łaski odkupienia grzechów

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
zaprasza młodzież na spotkania 

we środy o godz. 19.00 do dzwonnicy
Wspólnota jednoczy się wokół Jezusa Chrystusa Jedynego Zbawiciela i Pana, który jest 
Oblubieńcem Kościoła i naszym Przyjacielem. To On objawia nam Miłość Boga Ojca, 
zaprasza do budowania Królestwa Bożego i posyła by iść na cały świat i czynić Mu uczniów 
z wszystkich narodów.
Wpisujemy się w nurt wspólnot nowej ewangelizacji. Pragniemy umacniać wierzących i 
poszukiwać tych, którzy porzucili praktyki wiary, prowadząc ich na nowo do Jezusa. 
Poniżej świadectwo jednego z członków wspólnoty.

i będą trwały do wtorku, 18 grudnia br. 
Uprzejmie informujemy, że druga Msza św. 
wieczorna w poniedziałek i wtorek będzie 
odprawiana o godz. 19.00., a nie jak zwykle 
o godz. 18.00. Zmieniając godzinę wieczo-
rnej Mszy św. chcemy umożliwić udział
w rekolekcjach osobom, które wracają
później z pracy.

Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest 
na potrzeby Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Warszawie.
W sobotę, 30 listopada, przypada święto 
św. Andrzeja, Apostoła.
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