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Dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie cierpią męki, „ogień wieczny”… [KKK, 1035, fragm.] 

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 
Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELAEZ 34, 11-12. 15-17 
Tak mówi PAN BÓG: 

»Oto JA sam będę szukał MOICH owiec 

i będę sprawował nad nimi pieczę. 

Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, 

gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, 

tak JA dokonam przeglądu MOICH owiec 

i uwolnię je ze wszystkich miejsc, 

dokąd się rozproszyły 

w dni ciemne i mroczne. 

JA sam będę pasł moje owce 

i JA sam będę je układał na legowisku« 

– mówi PAN BÓG. 

»Zagubioną odszukam, 

zabłąkaną sprowadzę z powrotem, 

skaleczoną opatrzę, 

chorą umocnię, 

a tłustą i mocną będę ochraniał. 

Będę pasł sprawiedliwie«. 

Do was zaś, owce moje, tak mówi PAN BÓG: 

»Oto JA osądzę poszczególne owce, barany i kozły«. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 23 (22), 1B-2A. 2B-3. 5. 6 (R.: POR. 1B) 

REFREN: PAN mym pasterzem, nie brak mi niczego 

PAN jest moim pasterzem, 

niczego mi nie braknie, 

pozwala mi leżeć 

na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, 

orzeźwia moją duszę. 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 

przez wzgląd na SWOJĄ chwałę. 

Stół dla mnie zastawiasz 

na oczach mych wrogów. 

Namaszczasz mi głowę olejkiem, 

kielich mój pełny po brzegi. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 

przez wszystkie dni życia 

i zamieszkam w domu PANA 

po najdłuższe czasy. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 15, 20-26. 28 
Bracia: 

CHRYSTUS zmartwychwstał jako pierwociny 

spośród tych, co pomarli. 

Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, 

przez CZŁOWIEKA też dokona się zmartwychwstanie. 

I jak w Adamie wszyscy umierają, 

tak też w CHRYSTUSIE wszyscy będą ożywieni, 

lecz każdy według własnej kolejności: 

CHRYSTUS jako pierwociny, 

potem ci, co należą do CHRYSTUSA, 

w czasie JEGO przyjścia. 

Wreszcie nastąpi koniec, 

gdy przekaże królowanie BOGU i OJCU 

i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. 

Trzeba bowiem, ażeby królował, 

„aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod SWOJE stopy”. 

Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. 

A gdy już wszystko zostanie MU poddane, 

wtedy i sam SYN zostanie poddany 

TEMU, który SYNOWI poddał wszystko, 

aby BÓG był wszystkim we wszystkich. 

AKLAMACJA POR. MK 11, 9C. 10A Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»Błogosławiony, który przybywa 

w imię PAŃSKIE. 

Błogosławione JEGO królestwo, 

które nadchodzi« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 25, 31-46 
JEZUS powiedział do SWOICH uczniów: 

»Gdy SYN CZŁOWIECZY przyjdzie w SWEJ chwale, 

a z NIM wszyscy aniołowie, 

wtedy zasiądzie na SWOIM tronie pełnym chwały. 

I zgromadzą się przed NIM wszystkie narody, 

a ON oddzieli jednych ludzi od drugich, 

jak pasterz oddziela owce od kozłów. 

Owce postawi po prawej, 

a kozły po SWOJEJ lewej stronie. 

Wtedy odezwie się KRÓL do tych po prawej stronie: 

„Pójdźcie, błogosławieni u OJCA MOJEGO, 

weźcie w posiadanie królestwo, 

przygotowane dla was od założenia świata! 

Bo byłem głodny, 

a daliście MI jeść; 

byłem spragniony, 

a daliście MI pić; 

byłem przybyszem, 

a przyjęliście MNIE; 

byłem nagi 

a przyodzialiście MNIE; 

byłem chory, 

a odwiedziliście MNIE; 

byłem w więzieniu, 

a przyszliście do MNIE”. 

Wówczas zapytają sprawiedliwi: 

„PANIE, kiedy widzieliśmy CiĘ głodnym 

i nakarmiliśmy CIEBIE? 

Albo spragnionym 

i daliśmy CI pić? 

Kiedy widzieliśmy CIĘ przybyszem 

i przyjęliśmy CIĘ, 

lub nagim 

i przyodzialiśmy CIĘ? 

Kiedy widzieliśmy CIĘ chorym lub w więzieniu 

i przyszliśmy do CIEBIE?” 

A KRÓL im odpowie: 

„Zaprawdę, powiadam wam: 

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci MOICH najmniejszych, 

MNIE uczyniliście”. 

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: 

„Idźcie precz ode MNIE, przeklęci, 

w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! 

Bo byłem głodny, 

a nie daliście MI jeść; 

byłem spragniony, 

a nie daliście MI pić; 

byłem przybyszem, 

a nie przyjęliście MNIE; 

byłem nagi, 

a nie przyodzialiście MNIE; 

byłem chory i w więzieniu, 

a nie odwiedziliście MNIE”. 

Wówczas zapytają i ci: 

„PANIE, kiedy widzieliśmy CIĘ głodnym albo spragnionym, 

albo przybyszem, albo nagim, 

kiedy chorym albo w więzieniu, 

a nie usłużyliśmy TOBIE?” 

Wtedy odpowie im: 

„Zaprawdę, powiadam wam: 

Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, 

tego i MNIE nie uczyniliście”. 

I pójdą ci na wieczną karę, 

sprawiedliwi zaś do życia wiecznego«. 
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CHRYSTUS KRÓL — STYKA, Adam (1890, Kielce – 1959, Doylestown) 

1942, olejny na płótnie, kościół pw. Chrystusa Króla Pokoju, Warszawa; źródło: www.polswissart.pl 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 22.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. 

 XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, pod 
hasłem „Republika Środkowoafrykańska RŚA – Przywró-
cić nadzieję!”. Po Mszach św. zbierane są ofiary 
do puszek na pomoc Kościołowi w RŚA. 

 Światowa pandemia wirusa COVID-19 trwa… 
 Zasady obecności w naszym kościele: 

 Max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu 1.5 m 
odległości od innych osób. 

 Księża udzielają posługi chorym po uprzednim umó-

wieniu się pod tel. +48 22 754 47 32. 
 27.XI (piątek): O 1800, jak w każdy 4. piątek miesiąca, Msza św. 

w intencji dzieci objętych „RÓŻAŃCEM RODZICÓW ZA DZIECI”. 
 29.XI (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! 

 Trwa listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej pamięci 
o naszych bliskich zmarłych: 

 Na wypominki roczne księża przyjmują w zakrystii i kan-
celarii parafialnej. 

 Za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych mo-
dlimy się w każdą 2. sobotę miesiąca: o 1715 i w czasie 
Mszy św. o 1800. 

 1-30.XI: Tradycyjny ODPUST ZUPEŁNY dla zmarłych, m.in. za po-
bożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy 
za zmarłych, w tym roku na zmienionych warunkach, zgo-
dnie z odnośnym dekretem Penitencjarii Apostolskiej. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z zakończonym 
remontem kościoła i rewitalizacji frontonu naszej świątyni 
można składać np. na konto parafialne: 

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

Za wszystkie ofiary Rada Parafialna i nasi duszpasterze 
składają serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY TEŻ O WSPARCIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Jolanta Halina GOŁĘBIEWSKA  10.XI.2020 l. 83 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

23.XI 
(poniedziałek) 

730 † Eugenii PINDELSKIEJ, w 25. rocznicę śmierci 

1800 † Marii WOJTCZAK 

24.XI 
(wtorek) 

730 w pewnej intencji 

1800 o błogosławieństwo BOŻE dla rodziny PONIECKICH 

25.XI 
(środa) 

730 † Barbary i Józefa DUSZYŃSKICH 

1800 † Marzeny RACZYŃSKIEJ 

26.XI 
(czwartek) 

730 
† Danuty MOCZYDŁOWSKIEJ, w 1. rocznicę śmierci. 

Marka MOCZYDŁOWSKIEGO 

1800 † Jadwigi BOROWSKIEJ, w 1. rocznicę śmierci 

27.XI 
(piątek) 

730 † zmarłych z rodziny PONIECKICH 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

28.XI 
(sobota) 

730 
† Zdzisława, Jarosława i Pawła GutTów, 

zmarłych z rodzin GUTTÓW i SOĆKÓW 

1800 † Karola MILEWSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci 

29.XI 
(niedziela) 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 
† Katarzyny KOCON–MŁYNARCZYK, 

Ewy MŁYNARCZYK 

1200 † Macieja i Leszka MATEJAKÓW 

1800 † Janiny PIETRUSIŃSKIEJ, w 6. rocznicę śmierci 

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI — PANIE, OKAŻ ŁASKĘ W TWEJ DOBROCI… 
Benigne fac DOMINE – pro voluntate TUAPs 51. 

Znam TWOJE dłonie ojcowskie: 

wszak ręce TWOJE ukształtowały mnie. 

Odciski palców TWOICH czuję na sobie. 

Spłynęło z nich na mnie samo tylko dobro. 

A jednak „Palec BOŻY” mnie niepokoi, 

chociaż dotykasz nim zazwyczaj przez miłość. 

Korzę się przed TWOIM palcem i lękam się, 

bym nie spłonął od „ognia pożerającego”, którym jesteś. 

Zbyt wiele jeszcze we mnie materiału do spalenia. 

O, gdybym już był duchem! 

TWÓJ ogień oczyszczający nie strawiłby go, 

jak trawi wszystko inne. 

Benigne fac — 

patrz, jak jestem słaby, bezsilny, 

jak boję się podmuchów TWEGO Wichru. 

Gdy przechodzisz, „ziemia drży”. 

Cóż dziwnego, że ziemia mego ciała pełna lęku. 

Benigne fac — 

jak ojciec, który z lękiem bierze niemowlę 

po raz pierwszy w swoje ręce. 

Czyż wtedy matka nie lęka się o dziecię, 

gdy jest w twardych rękach ojca? 

Przynajmniej TY, MATKO NAJLEPSZA JEDYNEGO SYNA BOŻEGO, 

czuwaj nad dłońmi OJCA NIEBIESKIEGO, 

gdy bierze mnie „w swoje obroty”. 

Czuwaj i osłaniaj. 

Benigne fac — 

kruchym jestem naczyniem, 

a TYŚ MOCARZ, który miota konstelacjami gwiazd jak kręglami. 

Prawda, że dla TWEJ dłoni pyłek i planeta tyleż znaczą; 

jesteś STWÓRCĄ i jednego, i drugiego. 

Wszystko w dłoniach SWOICH zważyłeś. 

Czemu jeszcze się lękam? 

Benigne fac — 

ufam, ale proszę o TWOJĄ delikatną dłoń. 

A najlepiej, oddaj mnie MATCE mojej, 

jak oddałeś JEJ WŁASNEGO JEDNORODZONEGO SYNA. 

Wszak cała JEJ dobroć — z TWOJEJ! 

25.III.1954 r., „Zapiski więzienne”, Stoczek Klasztorny. 

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 

Schola – +48 662 476 217 
 

https://www.polswissart.pl/pl/aukcje/211-aukcja-dziel-sztuki/9288-chrystus-krol
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