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                                                         XXXIV Niedziela Zwykła  

                                        Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

                                                               Liturgia Słowa 

 

Pierwsze czytanie:  Ez 34, 11-12. 15-17 (Chrystus zna swoje owce) 

Psalm responsoryjny: Ps 23 (22), 1b-2a. 2b-3. 5. 6 

Drugie czytanie: 1 Kor 15, 20-26. 28 (Królestwo Boże) 

Ewangelia:  Mt 25, 31-46 (Chrystus będzie sądził z uczynków miłości) 

   

                             Jubileuszowy Akt 

     Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana 

 

 
 

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! 
W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, 
w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, 
oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], 
by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, 
zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród. 

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. 
Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. 
Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, 

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: 
Króluj nam Chryste! 

– W naszych sercach – Króluj nam Chryste! 
– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste! 
– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste! 
– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste! 
– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste! 
– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste! 
– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste! 
– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste! 
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste: 

Parafia 
Rzymskokatolicka 

św. Floriana 
ul. Biskupicka 2 
05-840 Brwinów 

tel. + 48227296144  
florianustv@gmail.com 
http://swflorian.home.pl/ 

Duszpasterze: 
Proboszcz: .  

Ks. Maciej Kurzawa 
Wikariusze:  

ks. Mariusz Białęcki 
ks. Dariusz Drozdek 

ks. Wojciech Koszutski 
Pomoc duszpasterska: 

Ks. Marian Wnuk 

Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek - piątek 

godz. 9.00 - 10.00 
        16.30 – 17.30 

sobota 
9.00 – 10.00 

DYŻURY KSIĘŻY 
Poniedziałek: ks. Mariusz 

Wtorek: ks. Proboszcz 
Środa: ks. Mariusz 

Czwartek: ks. Dariusz 
Piątek: ks. Wojciech 

Msze św. 
Niedziela 

7.00, 9.00, 10.30, 11.45, 
13.00,  

14.30(w rycie łacińskim), 
18.00 

 Dni powszednie 
7.00, 8,00, 18.00 

Nabożeństwa stałe: 
Nowenna do MB 

Nieustającej Pomocy  
w środy o godz. 18.00 

Koronka do Miłosierdzia 
Bożego w piątki po Mszy 

św. wieczornej 
I piątki miesiąca Adoracja 

Najśw. Sakramentu po 
Mszy Św. wieczornej 

I Sobota miesiąca  
o godz. 8:00 Msza Św. 
wynagradzająca ku czci 

Niepokalanego Serca NMP 

Odwiedziny chorych 
I piątek miesiąca 

lub 
I sobota miesiąca 

Chrzest św. 
w II i IV  niedzielę podczas 

Mszy św. o godz. 13.00 



– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami  
– Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach 
– Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, 
dziękujemy!  
– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie 
nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości  
względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, 
za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego 
spraw. 

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się 
porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa: 

– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę 
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień 
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie 
dzieci 
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie 
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw 
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

 

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu 

królów i Panie panujących! 

Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, 

aby wszystkie podmioty 

władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa 

zgodne z Prawami Twoimi. 

 

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody 

świata, a zwłaszcza te, 

które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by 

rozpoznały w Tobie 

swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im 

przez Ojca na dobrowolne 

poddanie się Twojemu panowaniu. 

 

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca 

nasze na wzór 

Najświętszego Serca Twego. 

 

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. 

Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego 

narodowego aktu, 

chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. 

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze 

postanowienia i zobowiązania. 

Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych 

Patronów naszej Ojczyzny 

wszyscy się powierzamy. 

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, 

króluj w każdym narodzie 

– na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia 

ludzi. 

Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: 

królestwo prawdy i życia, 

królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i 

pokoju. 

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu 

uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, 

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  

              w Krakowie-Łagiewnikach, 19 listopada 2016 roku 

 



Uroczystość Jezusa Chrystusa 

Króla Wszechświata! 
 

Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież Pius 

XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie 

roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich 

kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed 

wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia 

rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. 

Uroczystość ta ma nam uświadomić, że 

Chrystus jest Królem całego stworzenia - 
wszechświata. Chrystus - Król. Jakże inny 

to Król od tych których pamiętamy z historii 

świata. Zamiast złotej korony - korona z 

cierni, tronem jego zaś krzyż, władzą - 

miłość, polityką - przebaczenie i 

zrozumienie. Bez wspaniałych szat i 

pałaców z przepychem. A jednak stał się 

Królem całego wszechświata nie odrzucając tego  

tytułu ze względu na swą boska naturę. 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.  

(J 18,37). Jeśli uznajemy Jezusa za naszego króla musimy 

poznać Jego królestwo i zasady w nim panujące. Z ludzkiego 

punktu widzenia i rozumowania królestwo kojarzy nam się  

z jakąś zajmowaną pozycją, bogactwem materialnym, władzą 

czy uznaniem. . U Pana Jezusa jest zupełnie inaczej. Jako Król 

zaprasza do swojego królestwa wszystkich ubogich w duchu, 

strapionych, pogubionych, którzy nie boją się zrezygnować  

z samego siebie na rzecz swojego Pana, nie lękają się stracić 

rzeczy doczesnych, by zyskać przebaczenie i doznać 

Miłosierdzia Bożego. Zaprasza nas byśmy stali się jak dzieci - 

ufni, pełni oddania i szczerości. Jego królestwo rządzi się 

zupełnie innymi prawami. Na pierwszym miejscu należy 

postawić Jego samego, a zatem miłość, prawdę  

i sprawiedliwość. Dojść do przekonania i uznać w swym sercu, 

iż nie żyję więcej już „Ja”, lecz żyje we mnie mój Pan - Jezus 

Chrystus. Chrystus objawia swą królewską moc każdego dnia. 

Jest wśród ubogich, samotnych i chorych, wśród ludzi 

potrzebujących o których ocieramy się każdego dnia, na 

niektórych nie zwracając niekiedy uwagi. By ich dostrzec 

musimy wsłuchać się w jego słowo które nam pozostawił , ale 

także w słowo które przekazuje nam każdemu z osobna na 

codziennej modlitwie. Lecz na samym słowie nie możemy 

poprzestać. należy działać i tak jak On okazywać miłosierdzie i 

nieść innym pomoc, pokój i dobro. Nasza wiara bez uczynków 

martwa jest. Słuchając ostatnio świadectwa starszego 

małżeństwa, które wspólnie zmagało się z problemem 

alkoholowym można było dostrzec jak ważne są czyny 

miłosierdzia, wierność w tych najmniejszych rzeczach. Gdy 

żona postanawiając zerwać z nałogiem i naprawić swoją relacje 

z Bogiem poprzez słowa namowy męża na pójście tą samą 

drogą odbijała się jak od ściany, kluczem okazała się jej 

postawa wobec męża. Z uporem każdego dnia poprawiają 

relacje i zaniedbane obowiązki rodzinne pokazała, że można 

żyć inaczej, lepiej, godniej. I ta właśnie forma jej życia 

zaowocowała refleksją męża i zastanowieniem się nad  swoim 

losem. Dzięki Bożej łasce i silnej woli od ponad 20 lat cieszą się 

życiem w trzeźwości. Być wierny w małym… Modląc się do 

Boga słowami „ przyjdź królestwo Twoje”,  ochoczo i z pełną 

ufnością wołajmyo to królestwo pełne miłości, pokoju, łaski, 

szczęścia i sprawiedliwości. W 

dzisiejszym świecie pełnym wojen, 

nieprawości, kłótni, cierpienia i 

wszechobecnego hejtu 

potrzebujemy zrezygnować z siebie 

na rzecz miłości do bliźniego  

służąc prawdzie i innym, niosąc  

radość i szczery uśmiech  

oraz bezinteresowną pomoc,  a 

przekonamy się że królestwo Boże 

jest wśród nas… W chwili naszego spotkania z Chrystusem 

Królem twarzą w twarz życzę każdemu by usłyszał te słowa: 

 

„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”. 

                                        /Szczepan/ 

 

Refleksja na 

Uroczystość  

Chrystusa Króla 

Na zakończenie roku 
kościelnego Chrystus Pan 
daje nam powód do wielkiej 

radości. Obiecuje nam dać królestwo, 
przygotowane od założenia świata.  Jest tylko 
jeden warunek: pomagać każdemu, kto znajdzie 
się w potrzebie. Na pewno nie raz okazaliśmy 
pomoc bliźniemu, ale czy zawsze rozpoznajemy 
Chrystusa nawet w tych “najmniejszych” tzn. 
bezdomnych, uchodźcach, chorych, 
protestujących czy więźniach? Czy im też 
jesteśmy gotowi pomagać? 
                                                             /ks. Wojciech/ 



Ogłoszenia 
duszpasterskie 

                                                    
1. Dziś Uroczystość Jezusa 

Chrystusa, Króla Wszechświata, 
kończy się rok liturgiczny. 

2. 29 listopada I Niedzielą Adwentu 
rozpoczniemy nowy rok liturgiczny 
zatytułowany " Zgromadzeni na świętej 
wieczerzy". 

3. Zachęcamy do nabywania prasy 
katolickiej. W zakrystii jest do nabycia 
"Gość Niedzielny" i "Niedziela". 

 

 

 
Redakcja: ks. Mariusz Białęcki 
Korekta: ks. Wojciech Koszutski 

Z KLENDARZA 
LITURGICZNEGO 

PATRONKA KOLEJARZY 

W dniu 25 listopada pamiętamy  
o Świętej Katarzynie, patronce 
kolejarzy i osób, których zawód 
związany jest z kołem. Mimo,  
że Święta jest bardzo popularna  
to historycy mają wiele wątpliwości 
dotyczących jej życiorysu. To w czym 
się wszyscy zgadzają to fakt,  
że Katarzyna była majętną, piękną  
i jedną z najmądrzejszych kobiet  
w Aleksandrii. Władająca kilkoma 
językami miała zginąć śmiercią 
męczeńską. Nie jest znana dokładna 

data jej urodzin, ale żyła prawdopodobnie na przełomie III i IV 
wieku. Jedna z legend głosi, iż zginęła w dniu 25 listopada. 
Właśnie tego dnia pamiętamy o Świętej Katarzynie. Wielu 
mężczyzn starało się o jej względy, ale bezskutecznie. 
Katarzyna odrzucała każdą propozycję. Kandydaci mieli 
postawione nader wysokie wymagania. Musieli przyszłej Świętej 
dorównać w bogactwie, mądrości, urodzie i współczuciu. 
Uważano, że tylko jeden kandydat może spełnić powyższe 
wymagania - Jezus Chrystus. Śpiącej Katarzynie we śnie 
objawił się Jezus zakładając na jej palec złoty pierścionek 
zaręczynowy. Pewnego razu do Aleksandrii przyjechał cesarz, 
który zorganizował wielkie święto ku czci bogów pogańskich. 
Katarzyna nie mogąc znieść koszmarnych obrzędów udała się 
do cesarza i zaproponowała mu pojedynek filozoficzny. Miała 
zmierzyć się słownie z pięćdziesięcioma najmądrzejszymi 
filozofami pogańskiej wiary. Wierzyła, że Jezus da jej potrzebną 
wiedzę by wygrać ten pojedynek. Zwyciężyła, co więcej udało 
się nawrócić wszystkich cesarskich filozofów. Cesarz nie 
wytrzymał i nakazał spalić ich żywcem. Ci idąc na śmierć błagali 
Katarzynę, by ta modliła się do Boga z prośbą o wybaczenie 
wcześniejszych grzechów. Później cesarz zaproponował 
Katarzynie małżeństwo. Ona oczywiście odmówiła.  
Cesarz skazał przyszłą świętą na dwugodzinne biczowanie, 
wtrącił do więzienia i głodził. Katarzyna w tym czasie  
zdołała nawrócić małżonkę cesarza i kilkuset żołnierzy.  
Po dwunastu dniach cesarz ponowił swoją propozycję,  
ale po raz kolejny spotkał się z odmową.  
Za karę Katarzyna miała zostać posiekana przez koło  
z przymocowanymi mieczami i nożami. Przy wykonywaniu kary 
koło złamało się. Legenda podaje, że to przybyły anioł je złamał. 
Widząc całą sytuację żona cesarza o imieniu Augustyna 
poprosiła o łaskawość dla Katarzyny. Dla cesarza była  
to obraza. Skazał swoją małżonkę na męczeńską śmierć,  
a Katarzyna została ścięta. Z jej szyi zamiast krwi popłynęło 
mleko. Zwłoki świętej znaleziono później na Górze Synaj. 
Katarzyna to najpopularniejsza patronka. Patronuje nie tylko 
kolejarzom, ale i przedstawicielom wszystkich zawodów 
związanych z kołem. Patronuje także żonom,  
młynarzom, grabarzom, adwokatom, notariuszom. 
                                                                   /Stanisław Stadnicki/ 

 Nr. konta parafialnego: 
51-9291-0001-0097-6464-2000-0010 

 
 W ostatnim czasie z naszej 

wspólnoty parafialnej 
odeszłi: 

 

                           + Marianna Mazur 
                        + Marian Kępka 

                               + Mieczysław Sabaj 
                          + Zbigniew Kosk 

 
Tweet od Papieża: 

Nawet uśmiech, który 
dzielimy z ubogimi, jest 

źródłem miłości i radości. 
Niech ta wyciągnięta ręka 

zawsze będzie wzbogacona 
uśmiechem tych, którzy nie obciążają obecnością i 
oferowaną pomocą, ale cieszą się jedynie z życia 

w stylu uczniów Chrystusa. 

 

Kilka słów od Prymasa 
Tysiąclecia  

Człowiek nie może 
pragnąć zupełnego 

wyzwolenia się ze znoju 
pracy, bo trud wyzwala  

z grzechu. 


