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                                 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

                                                                  
                                                                        Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: 2 Sm 5, 1-3 (Namaszczenie Dawida na króla) 
Psalm responsoryjny: Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc) (Idźmy z radością na 
spotkanie Pana) 
Drugie czytanie: Kol 1, 12-20 (Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna) 
Ewangelia: Łk 23, 35-43  (Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 
królestwa) 

 

JEZUS CHRYSTUS KRÓLEM 
WSZECHŚWIATA 

 
Korzystając z okazji dzisiejszej Uroczystości 

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 

wybrałem dla Państwa kilka ciekawostek o 

twórcach i konstrukcji najwyższej na świecie 

figury Jezusa Chrystusa. Wybudowano ją w 

2010 r. staraniem ks. prał. Sylwestra 

Zawadzkiego, budowniczego, kustosza i  

proboszcza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 

Świebodzinie. Ks. prał. Zawadzki - urodził się 20 

września 1932 w Dębnicy Nowej (gm. Kazanów 

w powiecie zwoleńskim, woj. mazowieckie).  Pomnik ten to żelbetowa 

rzeźba wzniesiona według projektu Mirosława Pateckiego z Przybyszowa. 

Całkowita wys. pomnika wynosi 36 m, z czego 33 m przypada na figurę 

Jezusa a 3 m na wieńczącą pomnik pozłacaną koronę. Pomnik wzniesiony 

został na liczącym 16,5 m wysokości sztucznie usypanym kopcu (łączna 

wysokość pomnika i kopca wynosi 52,5 m). Masa konstrukcji szacowana 

jest na ponad 440 ton. Korona na skroni figury ma 3,5 metra średnicy oraz 

3 m wysokości. Głowa ma 4,5 m wysokości i waży 15 ton. Każda z dłoni 

ma po 6 m długości, a odległość między końcami palców rąk wynosi 24 m. 
Koszt całej budowy szacuje się na ok 6 milionów złotych, które zostały 

pokryte z dobrowolnych datków parafian, Polonii amerykańskiej, a także 

lokalnych przedsiębiorców. Forma rzeźby nawiązuje do pomnika 

Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro, od którego jest o 3 metry wyższa. 

Wysokość samej statui wraz z koroną jest aż o 6 m większa (pomnik w Rio 

de Janeiro liczy 38 m, z czego 8 m stanowi cokół). Obecnie statua pomnika 

w Świebodzinie jest najwyższą rzeźbą przedstawiającą Jezusa Chrystusa 

na świecie. W czerwcu 2011 roku w Limie w Peru stanęła podobna, licząca 

37 metrów figura Chrystusa Pacyfiku (z czego 22 m mierzy statua a 15 m 

podstawa pomnika). Sama statua jest nadal najwyższa na świecie.                                      

/ Orac. KD/ 
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Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

We wtorki  i  czwartki 
kancelaria nieczynna 

 

Msze św. 
Niedziela 

* w kaplicy w 
Czachówku: 8.30 

* w kościele: 10.00, 
12.00, 13.15 

Dni powszednie 
18.00 

W czwartki o godz. 7.30 
 

Nabożeństwa 
stałe: 

*Godzinki o NP NMP – 
I sobota miesiąca o 7.10 
*Nowenna do MBNP  - 

środa o 18.00 
*Nabożeństwo do Niep. 

Serca NMP I sobota 
miesiąca o 7.30 

*Adoracja Najśw.   
Sakramentu: 

- I niedziela miesiąca 

Odwiedziny 
chorych 

1. piątek m-ca od godz. 
9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę 

podczas Mszy św. o 

godz. 12.00 

https://www.polskieszlaki.pl/sanktuarium-milosierdzia-bozego-w-swiebodzinie.htm
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


JESZCZE O FILMIE: „NIEPLANOWANE” 

5 listopada do Cinema City na Sadybę na film „Nieplanowane”, który 1 listopada wszedł na ekrany 
polskich kin, pojechała zorganizowana grupa 40 osób dzięki inicjatywie ks. wikariusza Tomasza 
Wicherka i organizacji wyjazdu przez Koło Przyjaciół Radia Maryja. Film "Nieplanowane", jest oparty 
na prawdziwej historii Abby Johnson, jednej z najmłodszych dyrektorek kliniki aborcyjnej Planned 
Parenthood w USA, która przeszła wewnętrzną przemianę i od kilku lat jest znaną obrończynią życia. 
Scenariusz „Nieplanowane” oparto właśnie na jej wspomnieniach. Johnson pięła się po szczeblach 
kariery w tej fabryce śmierci aż 8 lat. W 2008 r. została wyróżniona przez szefów jako „pracownik 
roku”. Wszystko zmieniło się w sierpniu 2009 r., gdy kobieta asystowała przy zabiegu aborcyjnym, 
obserwując jego przebieg na USG.  A oto co powiedziała Abby Johnson:  

Film wywołał niemałą burzę nie tylko w USA. Film spotkał się z agresywnym atakiem środowisk 
proaborcyjnych najpierw w USA oraz Kanadzie, a teraz - w Polsce. Przy okazji premiery aktywistki z 
organizacji "Aborcyjny Dream Team" podzieliły się swoją recenzją filmu na łamach "Wysokich 
Obcasów". Czytamy w niej m.in., 
że tak naprawdę to "aborcja jest 
bezpieczniejsza, niż poród" (sic!), 
a film ukazujący dramatyczną 
walkę nienarodzonego dziecka z 
narzędziami ginekologicznymi 
autorki nazywają "science-
fiction", ponieważ płód do 24. 
tygodnia... ma nie odczuwać bólu. 
Abby Johnson, bohaterka filmu, 
mówiła w programie "Warto 
rozmawiać" na antenie TVP: „My 
katolicy, na całym świecie, 
potrzebujemy teraz silnej Polski. 
Kiedy ludzie myślą o Kościele 
katolickim, to do głowy przychodzi 
Watykan, Rzym, ale dla wielu z nas - Kościół katolicki kojarzy się z Polska, z pięknem polskiego 
Kościoła. Polska musi pozostać silna, Polacy muszą dawać świadectwo wiary na każdym kroku, 
abyśmy mogli sprawić, że nasz święty Kościół znowu będzie pełen Boga.” - opisywała tę scenę 
Johnson w swej w bestsellerowej książce. Pomimo bojkotu ze strony proaborcyjnych, lewackich 
środowisk, film przyciąga w Polsce dużo widzów. Do wybrania się do kin zachęcają także duchowni 
i instytucje kościelne. 

Jako ciekawostkę należy dodać, że Doktor Anthony Levatino, grający w filmie postać lekarza, w 
rzeczywistości jest również lekarzem ginekologiem ze Stanu Nowy Jork. Dawniej regularnie 
przeprowadzał zabiegi terminacji ciąży, w tym tzw. późne aborcje. Przeprowadził 1200 aborcji w tym 
ponad 100 tzw. późnych, tj. do 24 tygodnia ciąży. Wszystko zmieniło się po śmierci jego własnej córki 
i przełomowym zabiegu, podczas którego zrozumiał, że aborcja jest zabiciem czyjegoś dziecka. To 
wtedy zrezygnował z ich wykonywania. Film zrobił niesamowite wrażenie na wszystkich widzach 
wypełniających widownię. Ten film musicie zobaczyć! /                            Wybrał i oprac. KD/  

 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla 

Wszechświata. Ostatnia niedziela roku liturgicznego. Po 

Mszy św. o godz. 10.00 przed wystawionym 

Najświętszym Sakramentem Litania do Najśw. Serca 

Pana Jezusa i akt poświęcenia. Tego dnia można uzyskać 

Odpust zupełny za publiczne odmówienie aktu 

poświęcenia. Po wszystkich Mszach św. nasz Parafialny 

Zespół Caritas zbiera ofiary do puszek na rzecz swoich 

podopiecznych, w tym jednej rodziny syryjskiej w ramach 

programu Caritas Polska „Rodzina Rodzinie”.  O godz. 

13:15czterech chłopców zostanie włączonych do grona 

ministrantów a po Mszy św. spotkanie dla dzieci klas IV 

w ramach przygotowania do Rocznicy I Komunii Św.   

2. Dziękujemy mieszkańcom  Ludwikowa za 

posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami na 

dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o to 

mieszkańców Obrębu.  

3. W zakrystii jest do nabycia Kalendarz parafialny na 

rok 2020. Przedstawia wybrane kapliczki przydrożne 

naszej parafii. Koszt jego wydania wyniósł 10,- zł.                 

4. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po Mszy 

św. o godz. 10. 00 Nabożeństwo Eucharystyczna a po 

Mszy św. o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych i wymiana 

tajemnic różańcowych. Intencja różańcowa na grudzień: 

O błogosławieństwo Nowonarodzonej Dzieciny dla 

naszych rodzin.  Taca inwestycyjna przeznaczona jest 

ponownie na pokrycie kosztów instalacji ogrzewania 

gazowego w kościele.                                                                                  

5. To również I niedziela Adwentu. W Adwencie 

zapraszamy na Msze św. roratne odprawiane w 

Sobikowie w poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę o 

godz. 7.00, w środę i piątek o godz. 18.00. W Czachówku 

Msza św. Roratna w każdy piątek o godz. 19.00.                                                              

6. Od I Niedzieli Adwentu przy bocznym ołtarzu 

znajdować się będzie Drzewko Adwentowe, na którym 

zawieszone są zapotrzebowania ubogich rodzin na święta. 

Prosimy o zgłaszanie rodzin, które znajdują się w 

potrzebie do PZC. Również przy bocznym ołtarzu 

wystawiony będzie kosz, gdzie możemy składać trwałe 

produkty żywnościowe do paczek świątecznych dla 

potrzebujących z naszej parafii.                                           

7. Nasz organista p. Tomasz rozpoczął roznoszenie 

opłatków na stół wigilijny. Zostaną one poświęcone w 

ubiegłym tygodniu na Mszy św. o godz. 12.00. Prosimy o 

życzliwe przyjęcie p. Tomasza. W naszej parafii opłatki 

roznosi tylko on. Przestrzegamy przed oszustami. 

8.  Parafialny Zespół Caritas zwraca się z uprzejmą 

prośbą do właścicieli sklepów i firm o wsparcie 

tegorocznej akcji ”Mikołaj” dla dzieci, która odbędzie się 

na początku grudnia. Dary w postaci słodyczy, przyborów  

szkolnych, ofiary pieniężne itp. prosimy o dostarczenie do 

końca listopada do kancelarii parafialnej lub zakrystii.                            

9. Parafialny Zespół Caritas kolejny raz włącza się do 

akcji zbiórki elektrośmieci, organizowanej przez Green 

Office Ecologic na zakup nowoczesnych Inkubatorów do 

Szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce przez 

Siostry Orionistki oraz Akcję “Wyprawka dla Dziecka” 

prowadzoną w Kamerunie przez Siostry Pallotynki. 

Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego 

(telewizory, pralki, lodówki itp.), odbędzie się w dniach 

3, 4, 5 grudnia 2019 r. w godz. 17.00 - 18.00 za  Plebanią.                                                                                                                                         

10. KPRM informuje, że w dniu 27 listopada mija 

termin zapisów i wpłaty zaliczki 50 zł na wyjazd do 

Torunia w dniu 7 grudnia.  Całkowity koszt z obiadem 90 

zł. W przypadku małej ilości uczestników możliwe jest 

odwołanie wyjazdu i zwrot wpłaconych zaliczek                                                                                                                       

11. KPRM informuje, że trwają zapisy na 6 dniowy 

wyjazd autokarowy do Rumuni. Wyjazd w dniu 17 lipca 

do 23 lipca 2010 r. (tel. Kazimierz 607 147 339 lub 

Bogusia 664 743 764). Koszt całkowity 1750 zł.  

Szczegóły  programu na stronie internetowej parafii.                                                                                                              

12. KPRM organizuje 6 dniowy wyjazd na wypoczynek 

zimowy dla seniorów i rodzin z dziećmi (do 3 lat gratis) 

od 23 lutego do 28 lutego w Zawoi przy granicy ze 

Słowacją w Beskidzie Żywieckim. Koszt 620,- zł. 

Szczegóły  programu na stronie internetowej parafii.                        

13. KPRM informuje, że zwolniły się dwa miejsca na 

wyjazd do Rzymu i Watykanu w kwietniu przyszłego 

roku. Zapraszamy chętnych                                                                                                                         

14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” oraz 

„Niedziela”. Cena „Gościa Niedzielnego” uległa zmianie 

i wynosi 6,- zł. Dziś do „Gościa” dołączony jest kalendarz 

na 2020 r. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz 

tygodnik „Wieści Parafialne” 
 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 
"Duszom, które uciekać się będą do 

Mojego miłosierdzia, i duszom, które 

wysławiać i głosić będą innym o Moim 

wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci 

postąpię z nimi według nieskończonego 

miłosierdzia Mojego" (Dz 379).

                 Kalendarz Parafialny w każdej rodzinie 

Zachęcamy do nabycia w kancelarii i w zakrystii po mszach św., ciekawego Kalendarza Parafialnego 

na 2020 r. Kalendarz autorstwa naszego parafianina o tematyce „KAPLICZKI” zawiera opis oraz  

informacje wraz ze zdjęciami 12 wybranych kapliczek z terenu naszej parafii. Dzięki własnej redakcji 

i opracowaniu, udało się uzyskać przystępną dla każdej rodziny atrakcyjną cenę - 10 zł. 



Intencje Mszalne 24 XI 2019 – 01 XII 2019 
 

 

 

Niedziela, 24.11.  

8.30 (Czachówek)  + Zofii Pieniążek                                         

8.30 (Czachówek)  O bł. Boże i potrzebne łaski dla 

Artura i jego rodziny                                                                  

10.00 + Stanisława Szturemskiego w 12 rocz. śm., 

Franciszka, Stanisławy i Stefana Szymańskich 

10.00 Msza św. gregoriańska 7 - dantis                                                                                        

12.00  + Dariusza (w 10 rocz. śm.), Gabrieli, 

Stanisława, Stefanii i Józefa Trzoch                                                                                    

12.00 O bł. Boże i potrzebne dary dla fundatorów 

krzyża w Zalesiu                                                                                   

13.15    + Pawła Pęczka  

Spotkanie dla dzieci i rodziców  Rocznicowych 
 

Poniedziałek 25.11.                                                                                                               

18.00 Msza św. gregoriańska 8 - dantis 
 

Wtorek, 26.11.                                                                         

18.00 Msza św. gregoriańska 9 – dantis                                         
 

Środa 27.11. 

17.30   Msza św. gregoriańska 10 - dantis                                

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

+ Stanisławy (w 2 rocz. śm.), Jana, Hanny, Ireny i 

Henryka Jeleń, Kazimierza Kłodzińskiego 

- w int. Dusz Czyścowych o zbawienie 
 

Czwartek, 28.11. 

7.30 + Msza św. gregoriańska 11 - dantis 
 

Piątek, 29.11.  

18.00  Msza św. gregoriańska 12 - dantis                              
 

Sobota, 30.11.  

10.00 Msza św. gregoriańska 13 - dantis                                      

18.00 + Michała Dobrzyńskiego w 15 rocz. śm. i zm. z 

rodz. Dobrzyńskich i Nowaków 
 

Niedziela,  01.12.                                                                                                               

8.30 (Czachówek)  + Zbigniewa Gajownika w 3 rocz. 

śm., Rozalii i Bolesława Kłodzińskich                                                    

10.00 + Ireny Winiarek 

10.00 + Janiny Kozickiej w 1 rocz. śmierci                                                                                  

12.00 + Danuty Idaczyk w 5 rocz. śm. i zm. z rodz. 

Idaczyków,, Łukasza Bąbika, Celiny i Franciszka 

Glegołów, Stanisława Gadzińskiego                                        

12.00  Msza św. gregoriańska 14 - dantis                                                                                      

13.15  + Zdzisława Szóstkiewicza w 37 rocz. śm., Jana 

i Andrzeja Szóstkiewiczów                                                                                         

13.15    + Stanisława Helińskiego w 9 rocz. śm. i zm. z 

rodz. Helińskich, Klimków i Fudeckich 
 

Intencje spisano .22.11.2019 r.      

 

 

 

Tweet od Papieża 

„Modlitwa zawsze budzi uczucie 

braterstwa, obala mury, przekracza 

granice, tworzy niewidzialne, ale 

realne oraz skuteczne mosty, 

otwiera horyzonty nadziei”.          /Franciszek/ 
  

                                                        

 

Refleksja na  

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata 
"Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, 

Chrystus, Chrystus Władcą nam!" - słowa tej pieśni 
śpiewa się w XXXIV Niedzielę w ciągu roku. Jest to 
uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Znak, że 
kończy się rok kościelny i niedługo zacznie się 
Adwent. W nowym kalendarzu liturgicznym 
uroczystość Chrystusa Króla została przesunięta na 
ostatnią niedzielę roku kościelnego, aby podkreślić 
prawdę, iż Chrystus na końcu czasów przekaże Ojcu 
Niebieskiemu wieczne i powszechne królestwo. /Ks. 
Andrzej Supłat/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Iluż to ludzi nawet Boga się nie boi, 
gdy jeszcze nad grobem na szczęście 

nie stoi. 
Ale Ty nie czekaj z grzechem człowieku, 
do niepewnego jutra i starszego wieku. 

«Jezu, wspomnij na mnie ». już teraz, 

i miej to w zwyczaju, 
Byś usłyszał: «Zaprawdę, powiadam ci: 

Dziś będziesz ze Mną w raju». 

                                                               Kazimierz 

Za tydzień o Oczekiwaniu Adwentowym. 
 

   Do użytku wewnętrznego 
 

Redakcja: Kazimierz Dusza 

  

konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria     91 1240 6377 1111 00004754 8523 

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/weekly

