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Postać oczekiwanego Mesjasza zaczyna pojawiać się w „Księdze Emmanuela” POR. IZ 6-12 („Tak powiedział Izajasz, ponieważ ujrzał chwałę” CHRYSTUSAJ 12, 41), 

szczególnie w IZ 11,1-2: 

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. 

I spocznie na niej DUCH PAŃSKI, duch mądrości i rozumu, 

 duch rady i męstwa, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni PAŃSKIEJ. [KKK, 712] 

TRZYDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA 

Z KSIĘGI PROROKA DANIELADN 7, 13-14 
Patrzyłem w nocnych widzeniach: 

a oto na obłokach nieba 

przybywa jakby SYN CZŁOWIECZY. 

Podchodzi do PRZEDWIECZNEGO 

wprowadzają GO przed NIEGO. 

Powierzono MU panowanie, 

chwałę i władzę królewską, 

a służyły MU 

wszystkie narody, ludy i języki. 

Panowanie JEGO jest wiecznym panowaniem, 

które nie przeminie, 

a JEGO królestwo 

nie ulegnie zagładzie. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 93 (92), 1. 2 I 5 (R.: POR. 1A)) 

REFREN: PAN BÓG króluje, pełen majestatu 

PAN króluje, oblókł się w majestat, 

PAN wdział potęgę i nią się przepasał. 

Tak świat utwierdził, 

że się nie zachwieje. 

TWÓJ tron niewzruszony na wieki, 

istniejesz od wieków, BOŻE. 

Świadectwa TWOJE bardzo godne są wiary; 

TWOJEMU domowi świętość przystoi 

po wszystkie dni, o PANIE. 

Z APOKALIPSY ŚW. JANA APOSTOŁAAP 1, 5-8 
JEZUS Chrystus jest ŚWIADKIEM WIERNYM, 

Pierworodnym wśród umarłych 

i WŁADCĄ królów ziemi. 

TEMU, który nas miłuje 

i który przez swą krew uwolnił nas 

od naszych grzechów, 

i uczynił nas królestwem – 

kapłanami dla BOGA 

i OJCA SWOJEGO, 

JEMU chwała i moc 

na wieki wieków! Amen. 

Oto nadchodzi z obłokami 

i ujrzy GO wszelkie oko 

i wszyscy, którzy GO przebili. 

I będą GO opłakiwać 

wszystkie pokolenia ziemi. 

Tak: Amen. 

JA jestem ALFA i OMEGA, 

mówi PAN BÓG, 

KTÓRY JEST, 

KTÓRY BYŁ 

i KTÓRY PRZYCHODZI, 

WSZECHMOGĄCY. 

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

«Błogosławiony, 

który przybywa w imię PAŃSKIE. 

Błogosławione JEGO królestwo, 

które nadchodzi» 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 18, 33B-37 

Piłat powiedział do JEZUSA: 

„Czy TY jesteś Królem żydowskim?” 

JEZUS odpowiedział: 

«Czy to mówisz od siebie, 

czy też inni powiedzieli ci o MNIE?» 

Piłat odparł: 

„Czy ja jestem Żydem? 

Naród TWÓJ 

i arcykapłani 

wydali mi CIEBIE. 

Co uczyniłeś?” 

Odpowiedział JEZUS: 

«Królestwo MOJE nie jest z tego świata. 

Gdyby królestwo MOJE było z tego świata, 

słudzy MOI biliby się, 

abym nie został wydany Żydom. 

Teraz zaś królestwo MOJE 

nie jest stąd». 

Piłat zatem powiedział do NIEGO: 

„A więc jesteś królem?” 

Odpowiedział JEZUS: 

«Tak, jestem KRÓLEM. 

JA się na to narodziłem 

i na to przyszedłem na świat, 

aby dać świadectwo prawdzie. 

Każdy, kto jest z prawdy, 

słucha MOJEGO głosu» 

 

CHRYSTUS PRZED PIŁATEM – COLLER, Henryk (1886, Wood Green – 1958, Londyn) 

1950., olejny na płótnie (prawd.); żródło: fineartamerica.com 

https://fineartamerica.com/featured/christ-in-front-of-pontius-pilate-henry-coller.html?product=art-print
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.XI: Codziennie można zyskać ODPUST ZUPEŁNY dla 

zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. 

 21.XI (niedziela): Uroczystość CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 Ostatnia niedziela Roku Kościelnego. 
 Po Mszy św. o 1200 wystawienie NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, 

Litania do SERCA PANA JEZUSA i Akt Poświęcenia Rodzaju 
Ludzkiego NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA. 
Za publiczne odmówienie Aktu Poświęcenia można zyskać 
odpust zupełny. 

 W związku z XIII DNIEM SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZE-
ŚLADOWANYM pod hasłem: „LIBAN”, po Mszach św. zbiera-
ne będą ofiary do puszek z przeznaczeniem na pomoc 
Kościołowi w Libanie. 

 Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców i dzieci, które 
w tym roku przygotowują się do 1. Komunii św. 

 24.XI (środa): W Kościele Powszechnym rozpoczął się synod 
poświęcony Kościołowi synodalnemu. Na stoliku przy wyjś-
ciu z kościoła wyłożone są kartki z pytaniami synodalnymi. 
Osoby zainteresowane udziałem w synodzie na poziomie 
parafialnym prosimy! o zapoznanie się z tymi pytaniami 
i zapraszamy! na spotkanie po Mszy św. wieczornej. 

 26.XI (piątek): 

 O 1800, jak w każdy 4. piątek miesiąca, Msza św. 
w intencji dzieci objętych „RÓŻAŃCEM RODZICÓW ZA DZIECI”. 
 po Mszy św. – RÓŻANIEC. 

 28.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! 

 Po Mszach św. zbierane będą ofiary do puszek na rzecz 
WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO w Warszawie. 

 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. 

 Chrzty w listopadzie w 4. niedzielę miesiąca 28.XI na sumie. 
 WYŻSZE METROPOLITALNE SEMINARIUM DUCHOWNE w Warszawie 

zaprasza! mężczyzn z dwóch ostatnich klas szkoły średniej 

oraz starszych na REKOLEKCJE DLA ROZEZNAJĄCYCH POWOŁANIE. 
 Najbliższe spotkanie: 26-28.XI (piątek-niedziela). 

 Forma rekolekcji będzie dostosowana do aktualnej 
sytuacji epidemicznej. 

 Zgłoszenia prosimy przesyłać przez formularz na stronie 
internetowej Seminarium: www.wmsd.waw.pl. 
Na stronie zamieszczone są również dodatkowe informa-
cje dotyczące rekolekcji i pozostałe terminy. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, 
można składać np. na konto parafialne: 

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

Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

 Światowa pandemia chińskiego wirusa COVID-19 trwa. 
Zasady obecności w kościele: 

 max. 75% „obłożenia”; 
 niezbędna osłona ust i nosa (i.e. maseczka). 

 Pamiętajmy! o prasie katolickiej! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Janusz Ryszard WASZAK  12.XI.2021 l. 73 

śp. Zbigniew Marek WINIAREK  5.XI.2021 l. 64 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

22.XI 
(poniedziałek) 

730 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

1800 † cierpiących w czyśćcu 

23.XI 
(wtorek) 

730 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

1800 
† Karola MILEWSKIEGO, w 2. rocznicę śmierci, 

Janiny i Władysława NOGALÓW 

24.XI 
(środa) 

730 w pewnej intencji 

1800 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

25.XI 
(czwartek) 

730 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

1800 † Władysława MORDZELEWSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci 

26.XI 
(piątek) 

730 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

27.XI 
(sobota) 

730 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

1800 † Anny DECZEWSKIEJ, w 1. rocznicę śmierci 

28.XI 
(niedziela) 

845 † Zofii i Kazimierza BUJEŃCZYKÓW 

1030 † Katarzyny KOCON-MŁYNARCZYK, Ewy MŁYNARCZYK 

1200 † Jadwigi BOROWSKIEJ, w 2. rocznicę śmierci 

1800 † Zygmunta GRODZICKIEGO 

KTO ZDRADZIŁ CHRYSTUSA 
kto zdradził CHRYSTUSA stanie przeciw nam 

tę prawdę nam trzeba dzwigać tak jak krzyż 

i iść z tym krzyżem w stronę nieba 

nie ma innej drogi aby rosnąc wzwyż 

kto zdradził CHRYSTUSA stanie przeciw nam 

będziemy jednak walczyli o wroga 

z mieczem miłości z wielką tarczą wiary 

połączeni modlitwą w wielką armię BOGA 

kto zdradził CHRYSTUSA stanie przeciw nam 

i na bluźnierstwo nieraz się odważy 

wśród nas usiądzie przełamie się słowem 

pocałunkiem Judasza dotknie naszej twarzy 

kto zdradził CHRYSTUSA stanie przeciw nam 

lecz kto JEZUSA ma za swego króla 

temu nie straszna i droga krzyżowa 

bo tego PAN BÓG w cierpieniu przytula 

kto zdradził CHRYSTUSA stanie przeciw nam 

obyśmy JEZU i wrogów kochali 

by otoczeni modlitwą i wiarą 

w godzinie śmierci do CIEBIE wracali 

kto zdradził CHRYSTUSA stanie przeciw nam 

z pychą i grzechem po stronie szatana 

kto jest z JEZUSEM i PANEM wszechświata 

to ten przed BOGIEM padnie na kolana 

kto zdradził CHRYSTUSA stanie przeciw nam 

przebrany w ornat i bluźniercze słowo 

prowadź nas JEZU przez labirynt grzechu 

TYŚ JEZU KRÓLEM choć z cierniową głową 

kto zdradził CHRYSTUSA stanie przeciw nam 

jak drzazga krwawa niczym wiatr ze wschodu 

bo nie rozumie oślepiony grzechem 

że JEZUS KRÓLEM polskiego narodu 

WĘGRZYN, Kazimierz Józef (ur. 1947, Miejsce Piastowe) 

 

POLSKI PROMETEUSZ – VERNET, Horacjusz (1789, Paryż – 1863, Paryż) 

1831, obraz olejny, 35×45 cm, Biblioteka Polska, Paryż; żródło: pl.wikipedia.org 

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 
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