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Prawidło tygodnia:
„Bądź pewną, że milsza Panu tysiąckroć jest dusza ułomna, słaba, która
zna swą nędzę, z niej się upokarza i do Boga ucieka, jak inna mniej ułomna, na pozór doskonalsza, a w sobie zaufana i na sobie oparta”.
- bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

CZYTANIE I
Dn 7, 13-14
Królestwo Syna Człowieczego
Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby
Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i 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.
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.

CZYTANIE II
Ap 1, 5-8
Chrystus jest władcą królów ziemi
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.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Błog. Franciszka Siedliska
1842-1902

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś
wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu,
Królowi Wszechświata, † spraw, aby całe stworzenie,
wyswobodzone z niewoli grzechu, * Tobie służyło
i bez końca Ciebie chwaliło. Amen.

EWANGELIA
J 18, 33b-37
Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata
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».

Rozważanie
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
Kilka lat temu ktoś powiedział do mnie: za mało podkreślacie, co człowiek
zawdzięcza Chrystusowi. Dzisiaj, w Uroczystość Chrystusa Króla mam okazję
odpowiedzieć na tę uwagę. Nawet oprę się w odpowiedzi na tym, co myśli na
ten temat Jan Paweł II. Cytuję: „Chodzi tu o prawdę o królewskości człowieka. O godności, jaką osiągnął on w Chrystusie. Dlatego Sobór mówi, że Chrystus objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. On, Syn Boży, przez
Wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Sobór odnowił
świadomość powołania chrześcijańskiego. „Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. Jezus Chrystus jest królem serc.
To królestwo zakorzenia się przez prawdę w sercach ludzkich, w człowieku
wewnętrznym. Dla tego królestwa głosił Ewangelię i czynił znaki wielkie. Dla
tego królestwa, królestwa przybranych synów Bożych i córek, oddał życie na
krzyżu. To królestwo potwierdził swym zmartwychwstaniem. Zjednoczeni z
Nim przez prawdę, zdążamy do jedności królestwa” / Jan Paweł II /.
14 listopada 2021 r. byłem w konfesjonale w czasie Mszy św. o godz.
10.00. Udzieliłem chętnym Sakramentu pokuty. Naprzeciwko, na ścianie są
miedziane stacje Drogi Krzyżowej, a między nimi pas w kolorze złotym. Złoto
w tym miejscu? Na Drodze Krzyżowej? To jest dobre teologicznie. To co
Chrystus zrobił przez śmierć na Krzyżu i Zmartwychwstanie to jest złoto dla
chrześcijaństwa, dla ludzkości. Triduum Paschalne to istota. Dzieło naszego
Odkupienia. Artysta wiedział co robi.
Jezus wskazuje na takich ludzi, którzy Go słuchają, okazują Mu posłuszeństwo. To On jest władcą dla nich. Oni podążają za Nim, kierując się w
życiu prawdą. „Przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy,
kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”. Kiedy człowiek z głębszą uwagą patrzy na krzyż, może zobaczyć i odkryć Chrystusową władzę nad sobą. To jest
szczególny rodzaj władzy - władza miłości. O ile ludzie słuchają głosu Chrystusa i przyjmują Jego naukę, o tyle stają się uczniami i stopniowo tworzą
nowy Lud Boży / Ks. S. Ormanty TChr /.
Królestwo Boże jest głoszone w całej Ewangelii, przybliżyło się w Słowie Wcielonym, przyszło w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. „Od
Ostatniej Wieczerzy królestwo Boże przychodzi w Eucharystii: jest pośród
nas” / Katechizm 2816 /. Królestwo Chrystusa to królestwo prawdy i życia,
świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju / prefacja /. To On jest
Panem i Królem. Ale pomyślmy dzisiaj o królestwie. Króluje, czyli zwycięża.
O nadejście i triumf tego królestwa modlimy się w Modlitwie Pańskiej każdego dnia, wołając „Przyjdź królestwo Twoje” / Katechizm 2821 /. Królowanie Chrystusa jest triumfem Jego Ewangelii. Taka refleksja zrodzi się w ser-

-cach słuchaczy słowa Bożego, by Chrystus w ich życiu zwyciężał, by królował / Program duszpasterski /.
„Królestwo Boże to siła ducha, a nie miecz. Na kolanach przed braćmi.
Tajemnicza siła to pokora. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokorny
sercem. Królestwo Chrystusowe to pokój. Królestwo Boże na całym świecie
zaczyna się we mnie. Przyjdź Królestwo Twoje to miłość, życzliwość, dobroć,
to ustępstwo miejsca drugiemu. Chrystus Król na kolanach przed Apostołami, którzy się Go za chwile zaprą. Myje i całuje im nogi. Zapamiętajmy sobie
ten obraz. Taki jest nasz Król. Cichy. I takie jest Jego Królestwo. Czy już wiecie, o jakie Królestwo prosimy, gdy modlimy się: Przyjdź Królestwo Twoje? /
Bł. Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, Ojcze Nasz, 1997, s. 44-52 /.

Ks. Stanisław Stradomski
***
Błogosławiona Franciszka Siedliska,
Założycielka Zgromadzenia
Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
Franciszka Siedliska urodziła się 12 listopada 1842 r. w zamożnej rodzinie ziemiańskiej, w Roszkowej Woli koło Rawy Mazowieckiej. Na chrzcie
otrzymała imiona Franciszka Józefa. Jej rodzice - Adolf i Cecylia z Morawskich - zadbali o wszechstronne wykształcenie swojej córki: oprócz guwernantek miała także nauczycielki muzyki i tańca. Nie troszczyli się natomiast
wcale o sprawy wiary i życia wewnętrznego - byli bowiem obojętni religijnie.
Franciszka i jej brat Adam żyli w dostatku i wygodzie, "w domu, gdzie Bóg
nie był Panem" - jak sama napisała po latach.
Lata jej dzieciństwa naznaczyła ciężka choroba kręgosłupa. Wyjeżdżała na leczenie do najsłynniejszych miejscowości uzdrowiskowych Austrii,
Niemiec, Francji i Szwajcarii. Pomimo tego ciągle odczuwała silne bóle, które w miarę upływu czasu przerodziły się w chorobę chroniczną. Nieśmiała,
łagodna, ciągle cierpiąca, już w wieku 8 lat pragnęła wstąpić do klasztoru,
jednak sprzeciw ojca, który marzył dla niej o karierze artystycznej, opóźnił tę
decyzję.
Do sakramentów I Komunii świętej i bierzmowania przygotowywał ją kapucyn, o. Leander Lendzian. Ten sam kapłan pozostawał jej kierownikiem duchowym od 1854 r. do 1879 r. On rozpoznał jej powołanie i utwierdzał wolę
założenia nowej rodziny zakonnej.
W 1864 w Cannes Franciszka złożyła prywatny ślub czystości i zdecydowanie sprzeciwiła się planom matrymonialnym snutym przez ojca. Jej

zamiarem było całkowite poświęcenie się Bogu. Przyrzekła jednak ojcu, że
pozostanie z rodziną, dopóki on będzie żył. Adolf Siedliski powrócił przed
śmiercią do zaniedbanych praktyk religijnych i umarł pojednany z Bogiem w
1870 r.
Franciszka została zakonnicą w tym samym roku. Najpierw była tercjarką franciszkańską, potem utworzyła i zorganizowała nowe zgromadzenie
zakonne Najświętszej Rodziny z Nazaretu - nazaretanki. W 1873 r. przybyła
do Rzymu i przedstawiwszy Piusowi IX projekt swego dzieła, otrzymała jego
błogosławieństwo. Ponieważ w kraju po kasacie zakonów oficjalna działalność nie była możliwa, pierwszy dom zakonny nowego zgromadzenia powstał w 1875 roku w Rzymie. Założycielka przybrała imię Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Od tego czasu pochłonięta organizowaniem zgromadzenia, kształtowaniem jego duchowości, wytyczaniem celów i zadań apostolskich - ku zdumieniu wielu osób - odzyskała zdrowie i siły. W pracach
organizacyjnych wspomagali ją ojciec jezuita Lanrencot i zmartwychwstaniec ojciec Semenenko, który ułożył pierwszy projekt reguły Zgromadzenia
Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. W 1881 r. powstał dom zakonny w
Krakowie, gdzie siostry otaczały opieką pracujące dziewczęta. Zgromadzenie
podjęło pracę w szkołach, sierocińcach, ochronkach, internatach. Służyło
moralności i religijnemu odrodzeniu rodziny. Wychodziło też naprzeciw każdej ludzkiej biedzie moralnej i materialnej. Siostry otaczały swą opieką ludzi
biednych, chorych, samotnych oraz niepełnosprawnych. Troszczyły się o wychowanie, zwłaszcza o wychowanie religijne, dzieci zaniedbanych. Zajmowały się samotnymi matkami i broniły życia nienarodzonych.
W 1885 roku kierownik Misji Polskiej w Ameryce poprosił Marię, aby
zaopiekowała się przebywającymi tam Polakami. Chociaż Zgromadzenie
miało wówczas jedynie 22 siostry, Założycielka zabrała połowę z nich na drugi kontynent. Nowe placówki powstały też wkrótce we Francji i Anglii. Siostry pomagały emigrantom w prowadzeniu życia religijnego, zapewniały
opiekę chorym w szpitalach, dzieciom w tworzonych przez siebie ochronkach, stały na straży ducha narodowego i ojczystego języka. Obejmowały swą
serdeczną troską nie tylko Polonię, ale wszystkich potrzebujących pomocy.
Maria zmarła 21 listopada 1902 r. w Rzymie. Pozostawiła po sobie "Dziennik
duchowy". 23 kwietnia 1989 r. w Rzymie beatyfikował ją św. Jan Paweł II.
Jej liturgiczne wspomnienie będziemy obchodzić w ten czwartek
(25 XI).
Źródło: www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci
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1.Dziś przeżywamy ostatnią niedzielę roku liturgicznego, czyli Uroczystość
Chrystusa Króla Wszechświata oraz 36. Światowy Dzień Młodzieży. Podczas nabożeństwa o godz. 18.00 będziemy dziękować Bogu za wszystko, co
przyniósł ten rok naszemu życiu kościelnemu i parafialnemu, a szczególnie
za beatyfikacje: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Matki Elżbiety Róży
Czackiej oraz Ks. Jana Machy. Zapraszamy na to wspólne dziękczynienie
połączone z nowenną!
2.Wciąż trwa bowiem nowenna przed liturgicznym wspomnieniem
Błog. Franciszki Siedliskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej
Rodziny z Nazaretu. Siostry zapraszają do wspólnej modlitwy codziennie
na godz. 18.00. Każdego dnia nowenny wstawiennictwu Bł. Franciszki są
polecane wszystkie intencje naszych Parafian, które można składać do koszyka przed relikwiami Błogosławionej Patronki Zgromadzenia. Jej liturgiczne wspomnienie będziemy obchodzić w ten czwartek (25 XI).
3.Jeszcze przez 10 dni istnieje możliwość uzyskania odpustu za Zmarłych
pod zwykłymi warunkami (czyli odmówienie modlitwy „Ojcze nasz” oraz
„Wierzę w Boga”, stan łaski uświęcającej lub spowiedź, przyjęcie Komunii
św., dowolna modlitwa według intencji Ojca św. oraz wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego). Te warunki należy
połączyć z pobożnym (nawet tylko duchowym) nawiedzeniem cmentarza i
modlitwą za Zmarłych. Odpust ten można ofiarować tylko za Zmarłych do
końca listopada br.
4.Od Mazowieckiego Konserwatora Zabytków otrzymaliśmy pozwolenie na
rozpoczęcie prac remontowych na dachu kościoła. Informowaliśmy już, że
wstępny kosztorys (według dzisiejszych stawek za materiały i robociznę)
został ustalony na poziomie 840 tys. zł. Finanse Parafii nie pozwalają na
realizację tego celu, przychody Parafii wystarczają na pokrywanie bieżących
zobowiązań. Ubiegamy się o dofinansowanie, które zazwyczaj nie pokrywa
100% wydatków remontowych. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają
ten cel własnymi ofiarami.
5.Od następnej niedzieli rozpoczynamy Adwent, czas szczególnego przygotowania na przyjście naszego Zbawiciela. Chcemy powiązać go z wieloma formami pomocy, jaką możemy okazać innym osobom. Trzy z nich są nam już
dobrze znane. Pierwsza to świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom,
które będzie można nabyć u nas w świątyni od przyszłej niedzieli. Dochód z
ich sprzedaży zasili parafialną kasę Caritas. Druga forma to z kolei paczki
wydawane co miesiąc przez naszą Caritas: najbliższa dystrybucja paczek –
w sobotę (27 XI) od godz. 10.00 do 11.00 w domu parafialnym. Trzecia akcja dotyczy paczek świątecznych. Artykuły spożywcze i higieniczne do nich
będziemy zbierać (od przyszłej niedzieli) przy ołtarzu św. Józefa przez cały
Adwent, aby jeszcze przed Świętami rozdzielić je osobom potrzebującym
materialnego wsparcia.
6.Dwie kolejne inicjatywy są zupełnie nowe. Pierwszą z nich jest wizyta w

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 22 XI – ŚW. CECYLII
6.30 ++ z Rodziny TWORKOWSKICH
i ZALEWSKICH
8.00 O Boże błogosławieństwo dla Renaty i jej poczętego dziecka
8.00 O wiarę, nadzieję i miłość dla
syna Jacka
17.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 + Mery WADECKĄ (greg 3)
WTOREK 23 XI
6.30 + Martę, Jerzego, Marię, Roberta
i zm z rodz. LIPPOK i GLOMB
8.00 + Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO w
1 rocz śm
17.30 + Wacława CIĘŻKOWSKIEGO i
Annę ROWIŃSKĄ
18.30 + Zenona (m) EPĘ w 11 rocz śm
18.30 +Ryszarda KAŁAMAGĘ w 1 rocz
śm
ŚRODA 24 XI - ŚW. ANDRZEJA
DUNG – LAC I TOWARZYSZY
6.30 + Marię, Karola i zm z rodz. NIESŁONY i RZEPCZYK
6.30 W intencji STOWARZYSZENIE
NAJŚW. RODZINY
8.00 + Mery WADECKĄ (greg 5)
8.00 + Genowefę WÓJCIK w 10 rocz
śm oraz Stanisława (m) WÓJCIKA, Mariana i Mariannę BOGUSZEWSKICH
17.30+Zdzisławę w 2 rocz śm i Eugeniusza MAZURÓW (int. od córki Aldony)
18.30 Intencja zbiorowa do MBNP
•+ Zdzisławę POLKOWSKĄ w 7 rocz śm
• O wiarę, nadzieję i miłość dla syna
Jacka
•
+ Barbarę Alicję ANDRES
CZWARTEK 25 XI – BŁ. FRANCISZKI SIEDLISKIEJ
6.30+Martę, Ernesta, Norberta JANES
8.00 + Mery WADECKĄ (greg 6)
8.00 + z Rodziny SZWARCÓW, GŁODKÓW, SOBKOWICZÓW i Malików
17.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 W intencjach powierzanych Bogu
przez wstawiennictwo Bł. Marii od PJ
Dobrego Pasterza – Franciszki Siedliskiej

18.30 Za naród Polski: o prawdziwą
wiarę, zgodę z wolą Bożą i Jego Słowem, zwłaszcza w Polskim Kościele
PIĄTEK 26 XI
6.30 W intencjach Anny i Jej Rodziny
8.00 + Mery WADECKĄ (greg 7)
8.00 O wiarę, nadzieję i miłość dla
syna Jacka
17.30 + zm. Funkcjonariuszy Straży
Granicznej
18.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.30 + Stanisławę SKUTNIK w 25
rocz śm
SOBOTA 27 XI
6.30 + Mery WADECKĄ (greg 8)
8.00 Dziękczynna w rocznice urodzin
Agnieszki z prośbą o Boże błogosł. i
opiekę Matki Bożej na dalsze lata
8.00 + Władysława (m) BOGUSZA w
miesiąc po pogrzebie
17.30 + Andrzeja TWARDOWSKIEGO w m-c po pogrzebie oraz za ++
jego rodziców: Mariannę i Edwarda
17.30 + Krystynę SOMOROWSKĄ
18.30 + Krystynę KANAFA w 8 rocz
śm o pokój jej duszy
NIEDZIELA 28 XI – I NIEDZIELA ADWENTU
7.00 Za Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek
8.30 W intencji Łucji KLIMOWICZ o
Boże błogosławieństwo w 85 urodziny
8.30 + Aurelię KWIATKOWSKĄ w 1
rocz śm
10.00 + Mery WADECKĄ (greg 9)
11.30+Kazimierza Majosa w 4 rocz śm
13.00 +Zdzisława, Zofię, Jadwigę, Mariana i Marka GOŁĘBIOWSKICH oraz
Annę i Krzysztofa Lewandowskich
17.00 + Henrykę ŚWIĘTOCHOWSKĄ
w 1 rocz śm, Annę i Franciszka ŚWIĘTOCHOWSKICH, Marię, Henryka i
Lucynę KOŁODZIEJSKICH
19.00 + Zdzisława CHMIELEWSKIEGO (z racji urodzin i imienin) oraz
Genowefę, Pawła, Czesława i Jerzego
KRUGLIŃSKICH oraz Janinę i Zenona WACHOWIAKÓW
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XXXIV Niedziela Zwykła
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
21 listopada 2021
naszej Parafii przedstawicieli Szkoły „Krok po kroku” zajmującej się dziećmi
z autyzmem, która działa na pobliskiej Wolicy. Za tydzień (28 XI) będą u nas
przedstawiciele tej Szkoły, aby podzielić się z nami swoimi doświadczeniami
w pracy z tymi dziećmi, a po każdej Mszy św. będą zbierać ofiary do puszek
na działalność Szkoły i wsparcie Rodzin, które otrzymują darmowe stypendia dla swoich dzieci.
7.Ostatnia propozycja (w sumie piąta) dotyczy otwarcia dwóch klas językowych przez Szkołę „Speak & Spell”, która w naszym domu parafialnym chce
organizować bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas VIII
(jako przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty) oraz podobne zajęcia dla
uczniów klas maturalnych (w formie przygotowania do egzaminu dojrzałości). Zajęcia są planowane w niedziele. Liczba miejsc w klasach będzie raczej
ograniczona. Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z Ks. Proboszczem. Zachęcamy do rozważenia, który z wymienionych sposobów pomocy bliźniemu możemy podjąć, by świąteczne życzenia powodzenia i szczęścia były dostępne dla większego grona osób.
8.Można jeszcze zgłaszać naszych bliskich Zmarłych do modlitwy wypominkowej na nowy rok liturgiczny, który wkrótce rozpoczynamy.
9.Mamy też gotową Księgę intencji mszalnych na przyszły rok. Tych, którzy chcą dokonać rezerwacji konkretnego terminu, prosimy o kontakt w kancelarii lub w zakrystii, gdzie są też do nabycia kartki świąteczne oraz kalendarze na Rok Pański 2022.
10.Dziś, stosownie do apelu Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz zgodnie z decyzją Ks.
Kard. Kazimierza Nycza, przed wszystkimi kościołami Archidiecezji Warszawskiej jest prowadzona zbiórka do puszek na finansowanie dzieł pomocowych w czasie kryzysu migracyjnego. Dziękujemy za przekazane środki. Taca, którą będziemy zbierać w przyszłą niedzielę (28 XI), będzie przeznaczona
na Warszawskie Seminarium Duchowne. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
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