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Nasze wyznanie wiary zaczyna się od BOGA, ponieważ BÓG jest „pierwszy i ostatni”IZ 44, 6; jest POCZĄTKIEM i KOŃCEM wszystkiego. 

Credo zaczyna się od BOGA OJCA, ponieważ OJCIEC jest pierwszą OSOBĄ BOSKĄ TRÓJCY ŚWIĘTEJ; 

nasz Symbol zaczyna się od wyznania stworzenia nieba i ziemi, ponieważ stworzenie jest początkiem i podstawą wszystkich dzieł BOŻYCH. [KKK, 198] 

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 

CHRYSTUS I DOBRY ZŁOCZYŃCA — VECELLIO, Tycjan 1490, Pieve di Cadore – 1576, Wenecja) 

ok. 1566, olejny na płótnie, 137×149 cm, Pinacoteca Nazionale, Bolonia; źródło: www.wga.hu 

Z DRUGIEJ KSIĘGI SAMUELA2 SM 5, 1-3 
Wszystkie pokolenia izraelskie 

zeszły się u Dawida w Hebronie 

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. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 122 (121), 1B-2. 4-5 (R.: POR. 1BC) 

REFREN: Idźmy z radością na spotkanie PANA 

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. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSANKol 1, 12-20 
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 wszystko stworzone: 

i to, co w niebiosach, 

i to, co na ziemi, 

byty widzialne i niewidzialne, 

czy to Trony, 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. 

PIERWORODNYM spośród umarłych, 

aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. 

Zechciał bowiem BÓG, 

aby w NIM zamieszkała cała PEŁNIA 

i aby 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. 

AKLAMACJAPOR. MK 11, 9C. 10A Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»Błogosławiony, 

który przybywa w imię PAŃSKIE. 

Błogosławione JEGO królestwo, 

które nadchodzi« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 23, 35-43 

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«. 

https://www.wga.hu/html_m/t/tiziano/06_1560s/08thief.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa ROK JUBILEUSZOWY w naszym kościele – od 30.VI.2019 

do 30.VI.2020 – ustanowiony przez STOLICĘ APOSTOLSKĄ 
na trzechsetlecie jego budowy. 
Zaczerpnijmy! wszyscy z bogactw duchowych płynących 

z ROKU JUBILEUSZOWEGO! 
 Kończy się listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej 

pamięci o naszych bliskich zmarłych: 
 Na wypominki roczne i jednorazowe księża przyjmują 

w zakrystii i kancelarii parafialnej oraz na cmentarzu. 
 Za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych mo-

dlimy się w każdą 2. sobotę miesiąca: o 1715 i w czasie 
Mszy św. o 1800. 

 24.XI (niedziela): Uroczystość CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA. 
 Ostatnia niedziela Roku Kościelnego. 
 Po Mszy św. o 1200 wystawienie NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMEN-

TU, Litania do SERCA PANA JEZUSA i Akt Poświęcenia Rodza-
ju Ludzkiego NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA. 
Za publiczne odmówienie Aktu Poświęcenia można zyskać 
odpust zupełny. 

 W związku z XI Dniem Solidarności z Kościołem Prześla-
dowanym, pod hasłem „Sudan Południowy – przemilcza-
ne cierpienie”, po Mszach św. zbierane są ofiary 
do puszek na pomoc Kościołowi w Sudanie. 

 29-30.XI (piątek-sobota): Dni skupienia dla kandydatów do sakra-
mentu bierzmowania, w domu rekolekcyjnym w Słomczynie. 
Szczegóły — na www.parafiawinternecie.pl. 
Na Mszę św. kończącą skupienie, 30.XI (sobota) o 1600, 
zaproszeni! są również rodzice kandydatów. 

 1.XII (niedziela): I NIEDZIELA ADWENTU. 
 Zapraszamy! na wspólne śpiewanie Godzinek o 820. 

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi 
Panny śpiewać będziemy we wszystkie adwentowe nie-
dziele, o 820, przed Mszą św. o 845. Zapiszmy w kalendarzu! 

 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, 
a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Parafialny zespół Caritas rozpoczyna zbiórkę produktów 

żywnościowych i artykułów chemicznych do specjalnie 
wystawionych koszy przy ołtarzu MATKI BOŻEJ NIEUSTA-
JĄCEJ POMOCY. Dary przeznaczone zostaną na pomoc 
dla najuboższych mieszkańców naszej parafii. Za wszy-
stkie dary z góry — serdeczne Bóg zapłać! 

 2-6.XII (poniedziałek-piątek): Zbiórka zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego przez firmę Green Office Ecologic. 
Elektrośmieci będzie można będzie składać na parkingu 
przykościelnym, przy dawnej organistówce. Przychód z tej 
akcji przeznaczony zostanie na zakup kolejnych inkubatorów 

do szpitala w Wybrzeżu Kości Słoniowej, prowadzonego 
przez siostry orionistki. 

 W przyszłym 2020 roku, w dniach od 15 do 24.IX, nasza 
parafia organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej i Jordanii. 
Pielgrzymka dojdzie do skutku jeśli do marca przyszłego 
roku zbierze się odpowiednia liczba chętnych. W kościele, 
na stoliku pod chórem, można znaleźć program pielgrzymki. 

 Dzięki dofinansowaniu z MSWiA trwają prace przy 
rewitalizacji frontonu naszej świątyni!! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-
montem kościoła można składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Bogusław CIEMIECKI  10.XI.2019 l. 58 

śp. Jan KOWALCZYK  10.XI.2019 l. 78 

śp. Zdzisław Adam SIBILSKI  8.XI.2019 l. 96 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

25.XI 
(poniedziałek) 

730 
† Marianny i Franciszka RĘKAWKÓW, 

Walentyny i Władysława KOWALEWICZÓW, 

Tadeusza KOWALEWICZA 

1800 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

26.XI 
(wtorek) 

730 
† Marianny, w 18. rocznicę śmierci, i Stefana BĄCZKOWSKICH, 

Stanisławy i Kazimierza PAWLAKÓW, 

Hanny SZALL 

1800 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

27.XI 
(środa) 

730 
wynagradzająca, za wszystkie błędy i grzechy Anny, 

i te, które inni popełnili przez nią. 

1800 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

28.XI 
(czwartek) 

730 
dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE 

dla Magdy, z racji 19. urodzin 

1800 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

29.XI 
(piątek) 

730  

1800 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

30.XI 
(sobota) 

730 † Janusza GWARDYSA, w miesiąc po śmierci 

1800 
† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

1.XII 
(niedziela) 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 
† Janiny PIETRUSIŃSKIEJ, w 5. rocznicę śmierci, 

Jerzego PIETRUSIŃSKIEGO  

1200 

† rodziców BĄCZKOWSKICH i KUBAJKÓW 

† Krzysztofa PACIAKA, 

Józefa PACIAKA 

1800 † Katarzyny DOLACIŃSKIEJ, w 2. rocznicę śmierci 

BĄDŹ PRZY NAS 

PANIE naszej nadziei naszych klęsk i zwycięstw 

TOBIE KTÓRY rozstrzygasz każdą z naszych godzin 

przynosimy nasze serca myśli oraz prośby 

bądź przy nas CHRYSTE zawsze w życia kruchej łodzi 

czuwaj nad naszą drogą naszym snem i jawą 

bądź mieczem jeśli trzeba i słodką nagrodą 

wiemy że jeśli trzeba potrząśniesz lądami 

i pokażesz nam drogę ku niebieskim schodom 

bądź CHRYSTE uwielbiony w naszej codzienności 

w naszym codziennym trudzie miłości bliźniego 

gdy zagląda nam w oczy zwątpienie i rozpacz 

i niełatwo nam pokochać w TWE imię drugiego 

i spójrz PANIE łaskawie na tych którzy błądzą 

bo serce w nich jest chore i sumienie głuche 

którzy bluźnią pod krzyżami i podnoszą rękę 

bo zabrako im miłości… i są słabi duchem 

więc dla CIEBIE nasze myśli i słowa i czyny 

nasze życie które PANIE uczyń na SWĄ chwałę 

byśmy byli TWYM rycerstwem co walczy o niebo 

bo opiera się o TWEGO miłosierdzia skałę 

bądź nam KRÓLEM PANIE JEZU i prowadź SWYM DUCHEM 

niech nad głową naszą szumi wielkie zawołanie 

JEZUSOWI CHRYSTUSOWI naszemu królowi 

nasza walka o królestwo poprzez miłowanie 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (1947, Miejsce Piastowe) — „Jezusowi Chrystusowi Królowi” 

BISKUPI WARSZAWSCY: ALEKSANDER KAKOWSKI, CZ. V 

W X.1917, po wielu dyskusjach wśród sfer politycznych Królestwa 

Polskiego – już pod niemieckim zarządem – zdecydował się zostać człon-

kiem nowopowołanej Rady Regencyjnej. Zrzekł się pobierania z tego tytułu 

jakiegokolwiek wynagrodzenia. Oskarżany o zdradę – głównie przez ludzi 

związanych z Narodową Demokracją – pisał: 

„Nie szukałem władzy, ani honorów ani pieniędzy […] 

Z ręką na sercu mogę wyznać: Wszedłem do Rady Regencyjnej w duchu 

ofiary, z miłości BOGA i z miłości do Ojczyzny, z poświęceniem siebie 

i swoich interesów ziemskich, wszedłem jako prymas Królestwa 

Polskiego […]; wszedłem z poczucia obowiązku obywatelskiego, abym służył 

dobru publicznemu; wszedłem w chwili, kiedy Ojczyzna nie miała 

uprawnionej władzy”… ciąg dalszy nastąpi 

MSZE ŚW. 
niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

poniedziałek – piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Michał BOGDAN 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
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