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                                        Trzydziesta Czwarta Niedziela Zwykła  

                                                                        Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Dn 7, 13-14  (Królestwo Syna Człowieczego) 

Psalm responsoryjny: Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a)  (Pan Bóg króluje, pełen 

majestatu) 

Drugie czytanie: Ap 1, 5-8  (Chrystus jest władcą królów ziemi) 

Ewangelia: J 18, 33b-37  (Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata) 

 

JEZUS CHRYSTUS KRÓL WSZECHŚWIATA. 

„CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT!” 

/Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Panem/ 

Dziś obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla 

Wszechświata. Ta uroczystość została wyznaczona na 

ostatnią niedzielę roku liturgicznego, aby uwydatnić 

prawdę, że Jezus Chrystus jest Panem czasu i w Nim 

wypełnia się cały plan stworzenia i odkupienia. 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata ustanowił dla 
całego Kościoła papież Pius XI Encykliką "Quas primas" w 
1925 roku. W ten sposób Ojciec Święty przypomniał 
wiernym o oddawaniu Jezusowi należnej chwały. Papież 
nakazał, aby we wszystkich kościołach tego dnia po 
nabożeństwie głównym przed wystawionym Najświętszym 
Sakramentem odmówiono litanię do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu.  

Papież w Encyklice mówi, że: Jezus „jest również Królem serc dzięki swojej 
„miłości, która przewyższa wszelką wiedzę”.  Przed ogłoszeniem Encykliki, papież 
wyjaśnił: „...rozliczne zło na świecie było spowodowane faktem, że większość ludzi 
wyrzuciła Jezusa Chrystusa i Jego święte prawo ze swojego życia, (…) dopóki 
jednostki i państwa odmówią poddania się rządom naszego Zbawiciela, nie będzie 
naprawdę nadziei na trwały pokój między narodami”.  

Ludzkość trzeciego tysiąclecia powinna odkryć, że tylko Chrystus jest jej Zbawcą. 
Takie przesłanie muszą z odwagą przekazywać dzisiejszemu światu 
chrześcijanie. Nie jest to prosta prawda dla dzisiejszego wygodnego człowieka.  
Chrystus nie miał na tym świecie ani zamku, ani majątku, ani ziemi, urodził się w 
ubogiej st jni i umarł wisząc na drzewie krzyża. Jak przyjąć tą prawdę w 
dzisiejszym świecie, wyjaśnia papież Benedykt XVI: „Jezus jest naprawdę Królem; 
że jest nim właśnie dlatego, że pozostał na krzyżu i w ten sposób dał życie za 
grzeszników.                                                                                   /c.d.na stronie 2./ 
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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 
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Dobry łotr wierzy w to, co jest napisane na tabliczce nad głową Jezusa: «Król żydowski». Wierzy w 
to i się Mu zawierza. Dlatego jest już, od razu, w raju, bowiem raj jest właśnie tym — byciem z 
Jezusem, byciem z Bogiem. Udział w panowaniu Chrystusa weryfikuje się konkretnie tylko w 
uczestnictwie w Jego uniżeniu, w Jego krzyżu”.  
W ten sposób pokazał nam, że to nie ziemskie królestwo jest ważne. Chrystus ma swoje królestwo w 
niebie i zaprasza do niego również każdego z nas. Jezus z Nazaretu nie przychodzi królować jak 
władcy tego świata, lecz by napełnić, jeśli tak można powiedzieć, serce człowieka, historię i kosmos 
Bożą mocą miłości (Jan Paweł II). 

Jan Paweł II powiedział – „Europa i świat próbuje żyć tak, jakby Bóg nie istniał i nie obowiązywały 
Jego prawa? Komu tak bardzo zależy na tym, aby Chrystus nie miał najważniejszego miejsca w 
życiu społecznym? Jak bardzo współczesny świat oddalił się od ideału Królestwa Chrystusowego? 
Jak wygląda dzisiejsze społeczeństwo, które w przeszłości były chrześcijańskie, a dzisiaj 
porzucając swoją wiarę i detronizują swego Króla? Jedną z przyczyn apostazji jest, że: „uważa się 
człowieka za absolutne centrum  rzeczywistości, każąc mu w ten sposób wbrew naturze rzeczy 
zająć miejsce Boga, zapominając o tym, że to nie człowiek czyni Boga, ale Bóg czyni człowieka”  

Sobór Watykański II przypomniał w związku z tym o szczególnej odpowiedzialności wiernych 
świeckich (Apostolicam actuositatem). Na mocy chrztu i bierzmowania uczestniczą oni w misji 
profetycznej Chrystusa. I dlatego «są wezwani, aby 'szukać Królestwa Bożego zajmując się sprawami 
świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej', a także mieć 'swój udział w posłannictwie całego Ludu 
Bożego w Kościele i w świecie (...) przez swą pracę zmierzającą do szerzenia Ewangelii oraz 
uświęcania ludzi'» (Novo millennio ineunte). 

W Polsce w 1938 roku Rozalia Celakówna, mistyczka napisała słowa Pana Jezusa: „Ostoją się tylko 
te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeśli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzi 
Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich 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. I jeszcze z przepowiedni: „Polska nie zginie, o ile 
przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu; jeśli się 
podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego Miłości. Inaczej, nie ostoi 
się”.   

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r. 

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci 
uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. 
Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi 
Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem 
odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać 
pragniemy. 
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, 
i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w 
rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie 
wychowanie .Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. 
Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami 
wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen. 

/Oprac. Anna Bulder zdjęcie przedstawia fragment najnowszej 2 m. figury  dzieła ks. Michała Dłutowskiego  - Jezus Chrystus 

Król Polski/.                                                                                                                /Dokończenie w następnym numerze WP/ 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś 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.                                                                                                                                             

2. Dziś o godz. 13.15 Msza św. i spotkanie dla 

rodziców i dzieci przygotowujących się do I 

Komunii św. ze szkoły w Dobieszu i 

Cendrowicach.                                                                                                

3. W odpowiedzi na apel przewodniczącego 

Konferencji Episkopatu Polski, kard. Kazimierz 

Nycz zdecydował, aby w kościołach 

Archidiecezji Warszawskiej w dzisiejszą 

niedzielę przeprowadzić zbiórkę do puszek na 

finansowanie dzieł pomocowych w czasie 

kryzysu migracyjnego. Zbiórka na ten cel 

odbędzie się również po wszystkich mszach św. 

w naszej parafii.                                                                              

4. Nasz organista p. Tomasz rozpoczyna 

roznoszenie opłatków na stół wigilijny. Zostaną 

one poświęcone dziś na Mszy św. o godz. 12.00. 

Prosimy o życzliwe przyjęcie p. Tomasza.                                                                                                                                                          

5. W przyszłą niedzielę I niedziela Adwentu. 

Rozpoczynamy nowy rok duszpasterski, który 

będzie realizowany pod hasłem Posłani w 

pokoju Chrystusa. Ofiary na tacę zbierane tego 

dnia przeznaczone są na utrzymanie 

Warszawskiego Metropolitalnego Seminarium 

Duchownego. W imieniu Księdza Rektora i 

kleryków składamy serdeczne Bóg zapłać.                                                                     

6. W przyszłą niedzielę po wszystkich Mszach 

św. nasz Parafialny Zespół Caritas zbierać 

będzie ofiary do puszek na rzecz swoich 

podopiecznych, w tym jednej rodziny syryjskiej 

w ramach programu Caritas Polska „Rodzina 

Rodzinie”.  O godz. 13:15 spotkanie dla dzieci 

klas IV w ramach przygotowania do Rocznicy I 

Komunii Św.                                                                                

7. 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.                                                                                                                                                           

8. 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.                                           

9.  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.                           

10. Od przyszłej niedzieli Parafialny Zespół 

Caritas rozprowadzać będzie świece na stół 

wigilijny w ramach ogólnopolskiej Akcji 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Do nabycia 

będą świece w cenie 10 i 20 zł. Zachęcamy do 

wsparcia tego szlachetnego dzieła.                                                                      

11. Ks. Michał Dłutowski wydał nową 

książeczkę "Przyjdź Królestwo Twoje", 

Książeczka dostępna jest w zakrystii u 

ministrantów i u p. Kazimierza Duszy. Cena 1 

egz. 10 zł. Książeczka zawiera m.in. Rozważania 

Różańcowe i Drogi Krzyżowej p. Kazimierza.                                                                                 

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość 

Niedzielny” i „Niedziela”. Do odbioru jest 

również listopadowy numer miesięcznika 

„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik parafialny. 

Z DZIENNICZKA ŚW.                             

S. FAUSTYNY 
 

Ujrzałam Pana Jezusa jako Króla w 
wielkim majestacie, który spoglądał 
na naszą ziemię wzrokiem 
surowym, lecz dla prośby Matki 
swojej przedłużył czas 
miłosierdzia./Dz. 1261/ 

 

 



Intencje Mszalne 21.XI 2021 – 28.XI 2021 
 

 

 

Niedziela,  21.11.im. Janusz. Konrad, Albert 

8.30 (Czachówek)  + Eugeniusza Bednarka w 11 rocz. 

śm.                                                                                                   

8.30 (Czachówek)  + Heleny Sinkowskiej                                              

10.00 + Stanisława Szturemskiego w 14 rocz. śm., 

Stanisławy, Franciszka i Stefana Szymańskich. 

10.00 + Reginy Sobieckiej w 1 rocz. śm., Marianny                      

i Stanisława Sobieckich, Barbary i Ryszarda Skrodzkich, 

Marianny i Czesława Szmigiel                                                              

12.00 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 1)                                                                                              

12.00 O zdrowie i moc w dźwiganiu krzyża cierpienia dla 

Henryki 

13.15 + Marianny Fiejki w 1 rocz. śm. i Jana Fiejki   

13.15 + Franciszka Seweryna  w 1 rocz. śm.                          

Poniedziałek 22.11 im. Cecylia, Marek 

18.00 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 2)                                                    

Wtorek, 23.11 .im. Adela, Amelia, Klemens,  

18.00 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 3)                                      

Środa, 24.11. im. Jan, Andrzej, Flora 

17.30 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 4)                                                                                            

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

- Za Parafian 

- w int. Dusz Czyśćcowych 

+ Feliksy, Romana, Andrzeja i zm. z rodz. Szymańskich, 

Gawędów i Odolińskich 

+ Henryka Szóstkiewicza, S. Henryki Matysiak, Jakuba i 

Heleny Szóstkiewiczów, Zofii i Antoniego Matysiak, 

Rozalii Matysiak i zm. z rodz. Szóstkiewiczów                                

i Matysiaków 

Czwartek,  25.11.im. Katarzyna, Erazm,  

7.30 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 5)                                                                                              

Piątek, 26.11.im. Konrad, Sylwester,  

18.00  + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 6) 

Sobota, 27.11. im. Franciszka, Walerian, Maksymilian 

17.30 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 7)                                     

18.00  + Wioletty Parol w 1 rocz. śm., Roberta 

Lankiewicza 

Niedziela,  28.11.im. Zdzisław, Lesław, Grzegorz 

8.30 (Czachówek)  + Zbigniewa Gajownika w 5 rocz. śm.                  

8.30 (Czachówek)    Dziękczynna, z prośbą o dalszą 

opiekę i potrzebne łaski dla Artura i jego rodziny                                                                     

10.00 + Pawła Pęczka (ur.)                                                         

10.00 + Zygmunta (w 9 rocz. śm.) i Krystyny Głowackich 

i zm. z rodz. Głowackich i Jaroszów                                                        

12.00 O bł. Boże dla Julii Szerszeń z okazji 18 urodzin 

12.00  + Danuty Idaczyk, Władyslawa, Zofii i Zenona 

Idaczyków, Elżbiety Mazur, Łukasza Bąbika, Wiktorii                

i Stanisława Gadzińskich, Celiny i Franciszka Glegołów                                                                                                  

13.15 Dziękczynna, z prośbą o dalszą opiekę i potrzebne 

łaski dla Gabrieli Rotuskiej z okazji 80 urodzin                                            

 

Tweet od Papieża 

„ Oto słowo, które sprawia, że w 

świecie rodzi się nadzieja i uśmierza 

cierpienie ubogich: CZUŁOŚĆ. 

Franiszek 

  

 13.15 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 8) 

                                                           Intencje spisano: 19.11.2021 r.    

 

Refleksja na Trzydziestą Czwartą 

Niedzielę Zwykłą 
„Jezus objawia swoje królestwo poprzez 
cierpienie i krzyż. Właśnie wtedy, gdy 

zostaje osądzony, znienawidzony, odrzucony, przybity 
do krzyża, jest królem. Ten obraz kłóci się z naszym 
pojęciem króla. Tytuł królewski zwykle wiążemy z 
władzą, mocą, bogactwem, splendorem, sławą. Jezus 
Król wskazuje na inne wartości: cichość, pokorę, 
miłosierdzie, przebaczenie, sprawiedliwość, pokój, 
cierpienie Te wartości głosił w swym nauczaniu, życiu, 
i w końcu w swojej męce i śmierci. Dzisiejsza 
Ewangelia relacjonuje "proces" Jezusa. Piłat stawia 
Jezusowi pytanie: Coś uczynił? A odpowiedź daje 
jeden ze złoczyńców z krzyża: On nic złego nie 
uczynił. Jezus "nie uczynił nic złego". Ale zakłócił 
dobre samopoczucie elity kapłańskiej, zburzył układy i 
stabilizacje, odsłonił hipokryzje i wskazał drogę - drogę 
prawdy i miłości. Dlatego "musiał umrzeć".  /Deon ks. 

Stanisław Biel SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Gdy sam Jezus to powiedział – uwierzyłem 

«Tak, jestem królem Ja się na to 
narodziłem 

/…/, aby dać świadectwo prawdzie. 
I tak już do końca wszechświata będzie 

a gdy dodał: «Królestwo moje nie jest z 
tego świata. 

Już przez dwa tysiąclecia ta wiara  

ludzi brata. 
                                          Kazimierz 

Za tydzień MB Ostrobramska i dokończenie Jezus 

Chrystus Królem Wszechświata 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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