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 UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 
            

      
Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii 

wprowadził papież Pius XI encykliką Quas Pri-

mas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubi-

leuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich 

kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie 

przed wystawionym Najświętszym Sakramentem 

odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Je-

zusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Naj-

świętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obcho-

dzono w ostatnią niedzielę października; reforma 

soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę 

roku liturgicznego.  

Uroczystość ta ma nam uświadomić,  

że Chrystus jest Królem całego stworzenia - 

wszechświata. Jego panowanie nie wynika z ja-

kichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej 

godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-

Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem.  

Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie 

tylko stworzył  świat, ale ciągle go stwarza i nim 

włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym 

od wszystkich  

królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich naro-

dów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono 

już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do 

końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej 

modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wo-

łamy z nadzieją: Przyjdź królestwo Twoje! 

Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony 

królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał 

na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu 

się należy i to w zakresie, jakim nie dysponował 

żaden władca świata. Władcy ziemscy nabywają 

tytuł królewski przez dziedziczenie, nominację  

i podbój. Wszystkie trzy tytuły dają Chrystusowi 

pełne prawo do korony i najwyższej władzy. Jako 

człowiek, w swej ludzkiej naturze, pochodził on 

przecież w prostej linii od króla Izraela, Dawida. 

Wykazują to Ewangeliści, podając Jego rodowód 

(Mt 1, 5-16; Łk 3, 23-38). W narodzie wybranym ta 

prawda była tak pospolicie znana, że powszechnie 

nazywano Go Synem Dawida (Mt 22, 41-46; Mk 

12, 35-37; Łk 1, 27. 32; 20, 41-44; 2 Tm 2, 8; Ap 

22, 16). Tak więc z krwi i dziedziczenia Chrystus 

miał prawo do tytułu Króla. Chrystus jest ponadto 

Synem Bożym, naturą równy Bogu, drugą Osobą 

Trójcy Przenajświętszej. Jako taki jest Panem nieba 

i ziemi, Panem najwyższym i absolutnym, z którym 

wszelkie królestwa ziemskie nie mogą się porów-

nywać. Aby to powszechne władztwo Jezusa pod-

kreślić, liturgia dodała do tytułu "Król" dopełnienie 

"Wszechświata". Umierać dla grzechu i żyć dla 

Boga, wychodzić z niewoli zła, a żyć w wolności 

dzieci Bożych to umacniać Jezusowe królowanie 

na ziemi.            

 Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!                            
Źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/krol.php3                                                                           



                 Cytaty – myśli – aforyzmy  

                               

„Nie ma miłości bez wiary – ona dopiero otwiera oczy 

na Pana, na to kim On jest. Ale również odwrotnie, nie 

ma wiary i wiara nie jest żadną wiarą, jeśli nie rozwija 

się w życiu przez miłość i nie staje się tym samym    

wspólnotą z Panem.”                  

            Benedykt XVI 

*** 

 

EWANGELIA NA DZIŚ 

Łk 23,35-43  

  Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. 

Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”In-

nych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On 

jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. 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 grec-

kim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”. 

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał 

Mu: ”Czy 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 na-

sze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: ”Je-

zu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego króle-

stwa”. Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam 

ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”. 

 

              Oto słowo Pańskie.      

 

Dobra Nowina ukazuje nam przerażający obraz 

skutków decyzji ludzkiej. Postawa Sanhedrynu, która 

pchnęła do stracenia Jezusa, knuta przeciw Pomazań-

cowi Bożemu, była płomykiem rozpalającym ich dalsze 

działania i intrygę. A gdy już upewnili się, że zrobili 

wszystko, by On zawisł na krzyżu, dalej Mu ubliżali. 

Członkowie rady żydowskiej mieli wciąż zaślepione 

oczy – nie dostrzegali znaków od Boga, a w których 

brali udział: nie dali wiary wyznaniu Jezusa na przesłu-

chaniu – „Ja Jestem”, nie rozpoznali napisu na krzyżu – 

Król Żydowski, nie zrozumieli słów łotra z krzyża – 

„Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 

królestwa”. Nie rozpoznali Tego, na którego czekały 

pokolenia. Mimo swych wysiłków, Chrystus zwyciężył 

śmierć i objął panowanie – nie tak, jak rozumieli je Ży-

dzi, ale w sposób, jaki zapragnął tego Bóg. 

Źródło: http://mateusz.pl/czytania/2022/20221120.html 

        

Intencje Mszy św. od 21 XI 2022 do 4 XII 2022 

 

Poniedziałek 21 XI 

7:00 +Jadwiga Fiutkowska (21 gr.) (2 r.) 

7:00 +Mirosław (7 r.), Wacława(k), Stanisław  

7:00 +Stanisław Sanecki 

7:00 +Janina Woś (1 mc) 

18:00 +Marianna, Andrzej, Tomasz, Anastazja Woś, 

Józefa(k), Antoni Krawczyk 

18:00 +Stanisław Hemperek (5 r.), Leokadia Hemperek 

18:00 +Lucyna Kolasińska (4 gr.) 

18:00 +Wiesława(k) Ogorzałek 

 

Wtorek 22 XI 

7:00 +Jadwiga Fiutkowska (22 gr.)  

7:00 +Lucyna Kolasińska (5 gr.) 

7:00 +Zbigniew Skórski 

9:00 Msza św. wotywna o św. Janie Pawle II 

18:00 W intencji Andrzeja w 65 urodziny 

18:00 +Cecylia Matraszek (im.) 

18:00 +Krystyna Łęczyńska 

18:00 ++Stanisław Pyda (15 r.), Kazimiera, Roman 

Watras 

 

Środa 23 XI 

7:00 +Jadwiga Fiutkowska (23 gr.)  

7:00 +Lucyna Kolasińska (6 gr.) 

7:00 +Irena Kurzajewska i Stanisław Marczyński  

18:00 +Beata Olczak 

18:00 +Marian Zając (5 r.), ++Zająców  

i Kołodziejczyków  

18:00 +Barbara Gorczyca (3 r.) 

18:00 +Zygmunt (11 r.), Janina, ++Tarkowskich  

i Kęcików 

 

Czwartek 24 XI 

7:00 +Jadwiga Fiutkowska (24 gr.)  

7:00 +Lucyna Kolasińska (7 gr.) 

7:00 +Mieczysław Kiraga 

7:00 +Witold Pruchniak 

18:00 + Michalina (29 r.), Leonard (60 r.),  

++ Mirosławskich i Głuskich 

18:00 + Jan Żywicki (37 r.), ++Żywickich  

i Łakomych 

18:00 +Zofia Łubkowska (1 r.) 

18:00 +Marianna i Krzysztof Kościuszko (r.) 

 

Piątek 25 XI 

7:00 +Jadwiga Fiutkowska (25 gr.)  

7:00 +Lucyna Kolasińska (8 gr.) 



7:00 +Kazimierz Moszyński (26 r.), Krzysztof Chęć 

(ur.) 

7:00 +Genowefa Diektierow, ++ Grecko 

18:00 +Adam, Marcin, Helena, Mieczysław  

++ Strawów, Otylia, Szczepan ++ Samonków 

18:00 +Andrzej Peresada (1 r.), Marianna  

i Tomasz Peresada (21 r.) 

18:00 +Halina Sporysz, ++Sporyszów i Watrasów 

18:00 +Mieczysław Kiraga 

 

Sobota 26 XI 

7:00 W intencji Katarzyny Szpakowskiej z okazji uro-

dzin 

7:00 + Jadwiga Fiutkowska (26 gr.)  

7:00 + Lucyna Kolasińska (9 gr.) 

7:00 +Włodzimierz Matejko (12 r.) 

7:00 +Irena Pawłowska (1 mc) 

18:00 W intencji Barbary z okazji urodzin 

18:00 +Jan Twardzik (2 r.) 

18:00 +Mieczysław i Anna Żywiccy, Tadeusz  

i Helena Opoka, ++Opoków 

18:00 +Zofia i Kazimierz Śliwa 

 

Niedziela 27 XI 

7:30 +Elżbieta i Czesław Szwed  

7:30 +Bogumiła(k), Zdzisław Tabor 

7:30 + Jadwiga Fiutkowska (27 gr.)  

9:00 +Jan Smaga (17 r.), ++Smagów i Piłatów 

9:00 +Edward (9 r.) i Zofia Jóźwik 

9:00 +Lucyna Kolasińska (10 gr.) 

10:30 + Andrzej Węgorowski 

10:30 + Zofia, Helena, Tadeusz Opoka, ++ Koput  

i Dyrla 

12:00 + Seweryna(k) (4 r.), Marian Frączek  

12:00 +Tadeusz, Andrzej, Józef, Leokadia, Władysła-

wa(k) ++Wyroślaków, Andrzej, Danuta ++Szymczyk  

18:00 +Regina Bielecka (40 r.), Władysław Bielecki (34 

r.), Aniela Myszak, Leokadia Adamczyk, ++Bieleckich, 

Myszaków, Komów 

18:00 +Dariusz Koral (8 r.), Agnieszka i Jan Koral, 

Mariusz Koral, ++Koralów i Adamczyków 

 

Poniedziałek 28 XI 

6:00 +Lucyna Kolasińska (11 gr.) 

6:00 +Janina i Antoni Woś, Zofia i Jan Kaznowscy 

6:00 +Tadeusz Piątek 

18:00 + Zdzisław Stachyra (im.) 

18:00+Jadwiga Fiutkowska (28 gr.) 

18:00 + Tomasz Pietroń 

18:00 + Mieczysław, Michał, Zofia, Stanisław Pietroń, 

Marian i Janina Stępniewscy 

 

Wtorek 29 XI 

6:00 +Jadwiga Fiutkowska (29 gr.) 

6:00 +Zofia Wójtowicz (1 r.) 

6:00 + Teresa Gogół 

18:00 +Janina Bieleń 

18:00 +Andrzej, Tadeusz, Jadwiga, Stanisław 

++Goliszek 

18:00 +Lucyna Kolasińska (12 gr.) 

18:00 +Antoni Maj (52 r.), Andrzej Majewski (im.) 

 

Środa 30 XI 

6:00 W intencji Tymona i jego rodziców 

6:00 O łaskę zdrowia dla Kazimierza 

6:00 +Joanna Nowak 

18:00 +Wacław Rogala (9 r.) 

18:00 +Jadwiga Fiutkowska (30 gr.) 

18:00 +Lucyna Kolasińska (13 gr.) 

18:00 +Stanisław Bąk 

 

Czwartek 1 XII 

6:00 +Stefan Gądek 

6:00 +Helena (24 r.), Władysław i Zygmunt Piskor, 

++Piskorów, Wełnów, Tylców, Pochodyłów, Wolec-

kich 

6:00 +Janusz Trała 

18:00 +Henryk Goral (5 r.), Marianna (14 r.) 

18:00 +Lucyna Kolasińska (14 gr.) 

18:00 +Aniela Polek (6 mc) 

18:00 +Mieczysław Kiraga 

 

Piątek 2 XII 

6:00 W intencji uczestników pielgrzymki do Warszawy, 

Ojczyzny i Parafii 

6:00 +Lucyna Kolasińska (15 gr.) 

6:00 +Wiesław Walczyk 

16:30 +Pelagia Dębiec (1 r.) 

18:00 +Grzegorz Bitkowski, Janusz Nowak, Zdzisława 

i Władysław Zielińscy 

 

Sobota 3 XII 

6:00 W intencji Michaliny w 3 urodziny 

6:00 +Lucyna Kolasińska (16 gr.) 

6:00 +Feliksa(k) Włodek, Jerzy Włodek 

6:00 +Walerian Cybulak, Zofia, Paulina, Władysław, 

Feliks, ++Cybulaków, i Górniaków 

18:00 W intencji Kół Różańcowych 

18:00 Intencja wynagradzająca od Legionu Maryi 



18:00 +doktor Marian Szczepaniak, ++Szczepaniaków  

i Niziołów 

18:00 +Piotr Cygan 

 

Niedziela 4 XII Rekolekcje 

7:30 +Stefania Chyła (19 r.), Paula Turska (1 r.), Józef  

i Mirosław Chyła, Mariusz Więckowski  

7:30 +Lucyna Kolasińska (17 gr.) 

9:00 +Franciszek Rodzik (19 r.) 

9:00 +Janusz Batiuk (2 r.) 

10:30 W intencji syna Kacpra w 18 urodziny 

10:30 +Tadeusz Tajer (40 r.), Krystyna Tajer, 

++Tajerów i Milczachów, Agnieszka Newman, Tade-

usz Chałka 

10:30 +Andrzej Rokicki (3 r.) 

12:00 +Radosław Żylik  

12:00 +Władysław Witkowski (8 r.), ++Witkowskich  

i Pełków 

18:00 +Stefania i Józef Chyła 

18:00 +Janina i Bogdan Goliszek, Wojciech Goliszek 

 

                                             *** 

 

      JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA                       

                                  20 listopada 2022r. 

     OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

1. Dziś ostatnia niedziela roku liturgicznego,  

w którą obchodzimy uroczystość Jezusa 

Chrystusa, Króla Wszechświata. W dniu 

dzisiejszym na prośbę papieża Franciszka 

młodzież gromadzi się, aby obchodzić Świa-

towy Dzień Młodzieży. Ogarnijmy ludzi 

młodych serdeczną modlitwą, aby wzrastali 

w wierze, nadziei i miłości oraz zawsze żyli  

w bliskości Chrystusa.  

2. Dziś o godz. 19.00 młodzież naszej parafii 

zaprasza na adorację i czuwanie „Świętymi 

bądźcie, bo ja jestem święty” z udziałem 

scholki parafialnej „W Mocy Ducha”.  

Przy wyjściu z kościoła wyłożone są kar-

teczki z cytatami świętych patronów mło-

dzieży, przygotowane przez naszą wspólnotę 

młodzieżową.  

3. Przez cały dzień trwa przed kościołem kier-

masz domowego ciasta, z którego dochód 

jest przeznaczony na wsparcie wyjazdu 

młodych na Światowe Dni Młodzieży do Li-

zbony i kolonie wakacyjne. Można nabyć 

także zdrapkę adwentową, dla dzieci, mło-

dzieży i dorosłych, aby lepiej przeżyć nad-

chodzący czas Adwentu.  

4.  Dzisiejszy dzień to także święto patronalne 

Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzy-

szenia Młodzieży. Naszą modlitwą ogarnia-

my wszystkich zrzeszonych w tych wspól-

notach.  

5. Jutro, 21 listopada, w liturgii przypada 

wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Ma-

ryi Panny. Tradycja przekazuje, że Maryja 

została jako dziecko przedstawiona w świą-

tyni i przy niej wzrastała. Dla nas Matka 

Chrystusa pozostaje szczególnym wzorem 

życia poświęconego Bogu. 

6.  We wtorek, 22 listopada, w kalendarzu li-

turgicznym przypada wspomnienie Świętej 

Cecylii, patronki muzyki kościelnej. 

Wszystkim zaangażowanym w troskę o mu-

zykę i śpiew kościelny w naszej parafii, 

składamy serdeczne podziękowanie za cało-

roczną posługę i życzymy obfitości Bożego 

błogosławieństwa w dalszej posłudze.  

7. We wtorek - 22 listopada - o godz. 9:00 bę-

dziemy się modlić za przyczyną św. Jana 

Pawła II. Prośby, podziękowania można za-

pisać na karteczkach i wrzucić do puszki 

przy chrzcielnicy.  

8.  Zmarłych, których imiona wypisaliśmy na 

kartkach wypominkowych, polecamy Bogu 

codziennie w modlitwie różańcowej o godz. 

17:30. Niech wstawiennicza modlitwa Ko-

ścioła wyjedna im przebaczenie grzechów  

i pomoże osiągnąć szczęście wieczne.  

9. Za tydzień - 27 listopada - przypada pierw-

sza niedziela Adwentu. Rozpoczniemy czas 

radosnego oczekiwania i przygotowania na 

spotkanie z Panem. Najpierw na powtórne 

przyjście Chrystusa na końcu czasów, a tak-

że na świętowanie pierwszego przyjścia Pa-

na na ziemię. W dni powszednie Adwentu  

o godz. 6:00 zapraszamy na Roraty. 

10. Również w niedzielę za tydzień, 27 listopa-

da przed kościołem będzie można nabyć ka-

lendarz na nowy rok, rozprowadzany przez 

OSP z Poniatowej. Dochód przeznaczony na 

wsparcie strażaków z naszego miasta. 

11. Bóg zapłać za ofiarę bezimienną 700 zł na 

prace prowadzone przy kościele. 

12.  Prosimy o sprzątanie kościoła mieszkańców 

ul. Nałęczowska 6.  

 
  


