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Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

 

1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Po sumie o 

12.30 adoracja i Akt Poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi. Msza Święta 

dla dzieci komunijnych i rodziców o 16.00. Taca przeznaczona jest na Seminarium 

Duchowne naszej diecezji. 

2. W tym tygodniu: 

• Poniedziałek – wspomnienie Ofiarowania NMP. 

• Wtorek – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy. W tym dniu ks. Bp 

Jacek Grzybowski udzieli naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania podczas 

mszy o 18.00. 

• Czwartek – wspomnienie Świętych Męczenników Andrzeja Dung-Lac, 

prezbitera i Towarzyszy. 

• Sobota – spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania o 16.30. 

3. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent. Będzie to również pierwszy dzień 

naszych Rekolekcji Adwentowych, które potrwają do środy włącznie. Poprowadzi je 

ks. Piotr Koźlak, CSSR. Rekolekcje będziemy przeżywać jako Renowację Misji Świętych 

z ubiegłego roku. Program Rekolekcji dostępny jest w gablocie przed kościołem oraz 

na stronie internetowej parafii i profilu Fb. 

4. W niedzielę 27 listopada ministranci warz z Rycerzami JP II będą rozprowadzać 

kalendarze ścienne na 2023 r. z wizerunkami i życiorysami Świętych. Kalendarze 

zostały zakupione przez rycerzy naszej Chorągwi, a zebrane środki zostaną 

przekazane na wyjazd integracyjno-edukacyjny ministrantów naszej Parafii . Koszt 

jednego kalendarza to 10 zł.  

5. W kościele zostały zainstalowane 3 pary drzwi w zakrystii. Koszt – 15000zł. 

6. 2 grudnia (piątek) w godz. 16.. – 18.00 oraz 3 grudnia (sobota) w godz. 10.00 – 16.00 

odbędzie się zbiórka żywności w ramach akcji „Tak. Pomagam”. Potrzebujemy 

wolontariuszy do tej akcji. Zapisy oraz szczegółowe informacje w sklepiku dzisiaj i w 

przyszłą niedzielę. Młodzi wolontariusze otrzymają zaświadczenie o udziale w akcji 

charytatywnej. 

7. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski przygotowała Stanowisko wobec działań 

Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. To 

ważny głos w toczącej się publicznie debacie na temat pontyfikatu polskiego Papieża. 

Członkowie Rady Stałej przypominają, że Jan Paweł II podjął walkę z przypadkami 

wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich. Z pełnym tekstem dokumentu 

można zapoznać się na naszej stronie internetowej i profilu Fb. 

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i gazetki parafialnej. 
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C Y T A T  z niedzielnej Ewangelii  Łk 23,42 (polski, łacina) 
„Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.”                 

"Domine, memento mei cum veneris in regnum tuum."                                             

„ Jesus, remember me when you come into your kingdom." 

 

P A T R O N I   

20.11. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, ustanowiona 11.12. 1925 r. przez 
papieża Piusa XI encykliką „Quas primas”. Następca św. Piotra napisał: ”Kiedy 
zastanawialiśmy się nad najważniejszymi przyczynami tych nieszczęść, jakie przygniatają 
ludzi i z nimi się zmagają, wówczas otwarcie wskazaliśmy, iż tego rodzaju nawałnica zła (...) 
nawiedziła świat, ponieważ bardzo wielu ludzi usunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze 
prawo z własnych obyczajów i życia prywatnego, rodzinnego i publicznego…..Błądziłby 
zresztą bardzo ten, kto by odmawiał Chrystusowi Człowiekowi, władzy nad jakimikolwiek 
sprawami doczesnymi….I nie ma tu żadnej różnicy między jednostkami, rodzinami czy 
państwami, ponieważ ludzie złączeni w społeczeństwie niemniej podlegają władzy 
Chrystusa, jak jednostki. Zaiste On jest źródłem zbawienia dla pojedynczych ludzi, jak i dla 
ogółu.” 

Papież wskazywał, że „…obchodzenie tego święta napomni także państwa, że tak jednostki, 
jak i władze i rządzący mają obowiązek czcić publicznie Chrystusa i Jego słuchać; 
przywiedzie im bowiem na myśl ów sąd ostateczny, na którym Chrystus, nie tylko usunięty z 
życia publicznego, lecz także przez wzgardę zlekceważony i zapoznany, bardzo surowo 
pomści tak wielkie zniewagi.” 



20.11. -Św. Rafała Kalinowskiego (1.09.1835 - 15.11.1907), prezbitera, przeora  
karmelickich klasztorów . Inżynier, oficer armii, powstaniec styczniowy, sybirak, nauczyciel, 
wychowawca (m.in. księcia Augusta Czartoryskiego, późniejszego błogosławionego 
salezjanina). Ofiarnie posługiwał w konfesjonale i radził: „Spowiadaj się często, a spowiadaj 
się dobrze. Chcesz sercem wspaniałomyślnym wykonywać twe obowiązki, nieraz zbyt 
uciążliwe i twemu usposobieniu przeciwne? Chcesz posiadać męstwo, aby nie upadać na 
duchu, gdy cię jaka boleść dosięgnie? Spowiadaj się często, ale spowiadaj się dobrze! Czy 
chcesz na koniec zostać świętym i na pewno iść drogą do nieba - spowiadaj się często, lecz 
spowiadaj się dobrze! 

 

INTRONIZACJA 

„Ostoją się tylko te państwa w których będzie Chrystus królował (…). Które państwa i 
narody jej [Intronizacji] nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości 
Jezusowej zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną. Zapamiętaj to 
sobie dziecko moje, zginą i już nigdy nie powstaną .” Takie słowa  przekazała Rozalia 
Celakówna (1901-1944) polska pielęgniarka i mistyczka, służebnica Boża, nazywana 
„apostołką intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa”. W naszej parafii istnieje grupa 
świeckich, którzy we Wspólnocie dla Intronizacji NSPJ cyklicznie modlą się , aby Chrystus 
królował i adorują Go w Najświętszym Sakramencie.  

 

K A L E N D A R I U M 

1783.11.21 - Nad Paryżem odbył się pierwszy lot balonem bez uwięzi. 

1793.11.23 -W Grodnie zakończył obrady ostatni sejm Rzeczypospolitej. Zatwierdzono na 
nim traktaty rozbiorowe i wieczysty sojusz z Rosją. Podczas obrad sterroryzowani przez 
wojska rosyjskie posłowie nie zabrali głosu (dlatego sejm ten nazwano „niemym”). 

1885.11.26 – W Stambule umiera Adam Mickiewicz, najwybitniejszy polski poeta, wieszcz 
narodowy, patriota, działacz polityczny, publicysta. Za swoją działalność na rzecz ojczyzny 
został aresztowany i zesłany w głąb Rosji. 

1859.11.24 – W Londynie wydano drukiem teorię Karola Darwina „O powstawaniu 
gatunków.” W 2016 w Polsce wydano pracę Macieja Giertycha „Ewolucja, deewolucja, 
nauka”, której treść zaprezentował w 2006r. na konferencji w Parlamencie Europejskim. 
Autor jest profesorem dendrologii, wieloletnim wykładowcą genetyki populacyjnej  i 
członkiem organizacji zrzeszającej kreacjonistów katolickich, polemizujących z teorią 
ewolucji. 

1963.11.22 -W Dallas w Teksasie katolicki prezydent Stanów Zjednoczonych - John 
Fitzgerald Kennedy został zastrzelony w zamachu. 

2022.11.24-27-W Warszawie, w Arkadach Kubickiego  odbędą się Targi Książki Historycznej. 

 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 



Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, panującego w niebie i na ziemi, to katolicka 
uroczystość liturgiczna. Historia jej sięga roku 1899, kiedy papież Leon XIII dokonał 
powszechnego poświęcenia ludzi Sercu Jezusa. W tym samym roku powstała petycja o 
ustanowienie święta liturgicznego, którą ostateczie podpisało kilkuset arcybiskupów, wielu 
biskupów, przełożonych generalnych, prałatów, 200 zakonów, 12 katolckich uniwersytetów, 
setki tysięcy wiernych na całym świecie. Ostateczine papież Pius XI ustanowił Swięto 
Chrystusa Króla w 1925 roku, a od 1970 roku obchodzone jest jako uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata. 
 
Święto obchodzone jest w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, tj. tydzień przed  pierwszą 
niedzielą Adwentu. 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 Najśwętszemu 
Sercu.   
Sensem święta jest uświadomienie sobie i uznanie władzy i panowania Chrystusa jako, II 
Osoby Trójcy, Świętej, Stworzyciela, Odkupiciela, Króla całego stworzenia, który żyje pośród 
nas w Eucharystii, poddania Mu i zawierzenia życia osobistego, rodzinnego i narodowego. 
Sam Chrystus nazwał siebie królem w rozmowie z Piłatem: „tak, jestem Królem, królestwo 
moje jest nie z tego świata” Podczas swego ziemskiego życia wykazywał swoje panowanie nad 
światem fizycznym i duchowym: uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, rozmnażał chleb, 
uciszał burze. 
Ubiczowany, ukoronowany cierniem, umęczony, ukrzyżowany, chociaż nigdy nie nosił korony 
królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na królewskim tronie, tytuł Króla jest Mu 
przynależny w zakresie, w jakim nie dysponuje żaden władca świata. 
Chrystus króluje w naszych umysłach jako prawda, którą mamy przyjmować i z niej czerpać, 
króluje w naszej woli, na którą tak wpływa natchnieniami swymi, że zapalamy się do 
najszlachetniejszych rzeczy, króluje w naszych sercach jako miłość, łagodność i łaskawość, 
która przyciąga dusze. 
Ikony, mozaiki, obrazy, często przedstawiają Chrystusa jako wszechwładcę zasiadającego na 
tronie, mającego Ziemię za podnóżek, lub trzymającego glob ziemski w dłoni. Apokalipsa 
ukazuje Go zasiadającego na tronie, a całe stworzenie oddaje Mu cześć. 
 
„Z Twoim różańcem w ręku, czekam, Maryjo, na uroczystość Królewskiego Syna Twego./   / 
Władcy wkładają wspaniałe płaszcze koronacyjne. Twój Syn, Maryjo, okrył się płaszczem 
własnej Krwi. Jego ubiczowane ramiona są najcenniejszą ozdobą. Z czcią klękam na posadzce 
pretorium, by złożyć hołd strzępom Królewskiego płaszcza Krwi z Ciebie wziętej. 
Jedyna to korona, która wyciska krew z czoła władcy. Wszyscy inni wyciskają krew z 
poddanych./   / A jednak ułamek ciernia z tej korony jest mi droższy niż wszystkie korony 
świata”( Kardynał Stefan Wyszyński) 
Panie Jezu Chryste, królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca 
Twego. 
 


