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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Dn 1,1-6.8-20; Dn 3,52-56; Mt 24,42a.44; Łk 
21,1-4; WT.: Dn 2,31-45; Dn 3,57-63a; Ap 2,10c; 
Łk 21,5-11; ŚR.: Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Dn 
3,64-70; Ap 2,10c; Łk 21,12-19; CZ.: Dn 6,12-28; 
Dn 3,71-76; Łk 21,28; Łk 21,20-28; PT.: Dn 7,2-
14; Dn 3,77-82; Łk 21,28; Łk 21,29-33; SB.: Dn 
7,15-27; Dn 3,83-87.56; Łk 21,36; Łk 21,34-36.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie 
modlitwy codziennej).

OG£OSZENIA PARAFIALNE
Porz¹dek niedzielnych Mszy œw. w koœciele:
7.00, 8.30, 10.00-dla m³odzie¿y, 11.30-dla dzieci, 
13.00, 18.00.
Kancelaria parafialna czynna od poniedzia³ku do 
soboty w godzinach: 9.00-10.45 oraz od 16.00-
17.45. Telefon do kancelarii 789-21-05.
S³uchamy:
RADIO MARYJA na fali 89,1 FM
RADIO ŒWIÊTY JÓZEF na fali 96,5 FM
RADIO WARSZAWA na fali 106,2 FM

CZYTANIE Z KSIĘGI DANIELA (Dn 
7, 13-14)
Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na 
obłokach nieba przybywa jakby Syn Czło-
wieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i 
wprowadzają Go przed Niego. Powierzono 
Mu panowanie, chwałę i władzę królew-
ską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy 
i języki. Panowanie Jego jest wiecznym 
panowaniem, które nie przeminie, a Jego 
królestwo nie ulegnie zagładzie.
CZYTANIE Z APOKALIPSY ŚWIĘTE-
GO JANA (Ap 1, 5-8)

Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, 
Pierworodnym umarłych i Władcą kró-
lów ziemi. Tym, który nas miłuje i który 
przez swą krew uwolnił nas od naszych 
grzechów, i uczynił nas królestwem - 
kapłanami Bogu i Ojcu swojemu, 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. Jam jest Alfa i Omega, mówi 
Pan Bóg, Który jest, Który był i Który 
przychodzi, Wszechmogący.
SŁOWA EWA NGELII W EDŁUG 
ŚWIĘTEGO JANA (J 18, 33b-37)
Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś 
Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: 
Czy to mówisz od siebie, czy też inni po-
wiedzieli ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja 
jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani 
wydali mi Ciebie. Coś uczynił? Odpowie-

Intencje mszalne od 22.11. do 28.11.2009 r.
Niedziela 22.11. –34 niedziela zwykła- JEZU-
SA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIA-
TA Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 22).
8:30 + Anielę i Bronisława Mańkowskich, An-
toninę Zadarnowską. 
10:00 + Jadwigę (23 r. śm.) oraz Jana, Henryka 
Hamerskich.
11:30 O bł. Boże , dary Ducha Świętego dla Iza-
beli w rocz. urodzin.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 + Eugeniusza Rusaka (4 r. śm.) i Włady-
sława Rusaków.
Poniedziałek 23.11. 
6:30 + Stanisława i Marię (r. śm.) oraz Jana.
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 23).
7:00 + Kazimierza i Marię Sarneckich.
7:30 + Edwarda Zakrzewskiego (mies. po śm.)
18:00 Dz.-bł. w 30 urodziny Kacpra oraz  z oka-
zji urodzin Macieja i imienin Marcina z prośbą 
o bł. Boże i opiekę MB.
Wtorek 24.11. - Świętych męczenników An-
drzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy
6:30 
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 24).
7:00 + Feliksa Sochackiego.
7:00 + Halinę Suszek (mies. po pog.)
7:30 + Julię (41 r. śm.), Antoniego, Teresę, Hi-
polita oraz cr. Leszczyńskich i Patoków.

dział 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 na-
rodziłem i na to przyszedłem na świat, aby 
dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest 
z prawdy, słucha mojego głosu.

18:00 Dz.-bł. w 28 r. chrztu Aleksandry.
Środa 25.11. 
6:30 
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 25).
7:30 + Marię i Józefa Grodzkich.
7:30 + Michała, Antoninę i Tadeusza Molaków, 
Ryszarda i Włodzimierza Kowalewiczów, Ry-
szarda Borzymowskiego.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Annę Orłowską. + Władysława Przybyla 
(mies. po śm.).
Czwartek 26.11. 
6:30 
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 26).
7:00 + Edwarda (13 r. śm.), Mariannę i Jana Ka-
niewskich.
7:00 Dz.-bł. w 60 r. urodzin Bożeny Szydłow-
skiej z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla Jubi-
latki oraz córki Iwony. 
7:30 + Leokadię Rosłonek (5 r. śm.) i Jacka Mo-
łotkiewicza.
18:00 + Cr. Piekarskich i Nasiłowskich.
Piątek 27.11. 
6:30 
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 27).
7:30 
18:00 + Tadeusza Kruka (18 r. śm.) i jego rodzi-
ców oraz Stanisława Grzegrzółkę (20 r. śm.).
Sobota 28.11. 
6:30 
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 21).
7:00 + Bogdana Błaszczyka (mies. po śm.)
7:00 + Zdzisławę Konopasek.
7:30 + Aleksandrę Ziemińską (mies. po śm.)
18:00 + Mariana i cr. Chojnackich.
Niedziela 28.11. –1 Niedziela Adwentu
7:00 + Anielę Choroś (Gr. 28).
8:30 + Andrzeja i Franciszka Kopaczko
10:00 + Sławomira, Józefa, Janinę i cr. Bara-
nów.
11:30 + Zdzisława Frankowskiego.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 

18:00 + Cr. Kortyków, Śliwińskich i Baśkiewi-
czów.
Ogłoszenia duszpasterskie   22.11.2009.  

Uroczystość Chrystusa Króla
wJak ogłaszaliśmy przed tygodniem, 

gościmy dzisiaj w naszej wspólnocie pa-
rafialnej ks. Krzysztofa Karbowskiego, 
który swoją posługę duszpasterską pełni 
w Abakanie, w diecezji Irkuck (wschodnia 
Syberia). Opowie nam trochę o duszpa-
sterstwie i o życiu na tej ziemi, w której 
spoczywa tylu Rodaków wywiezionych z 
Polski. Po Mszy św. będzie też okazja do 
wsparcia tej misji.
wDzisiejsza uroczystość Chrystusa, 

Króla Wszechświata, to ostatni mocny  
akord roku liturgicznego przed adwento-
wym wyciszeniem. Została wprowadzona 
przez papieża Piusa XI w 1925 roku. W 
odnowionej liturgii Kościół uroczystość 
tę obchodzi w ostatnią niedzielę roku ko-
ścielnego dla podkreślenia, że wszystko 
ma swój początek i będzie miało swoje 
ukoronowanie w Chrystusie. Prawdę o 
królowaniu Chrystusa  dobrze oddaje ha-
sło: „Chrystus  wczoraj, dziś i na wieki". 
On jest początkiem i końcem wszystkiego! 
W dzisiejszą niedzielę warto zapytać się 
siebie: na ile świadomie przeżywamy rok 
liturgiczny i czynnie włączamy się w jego 
celebracje? Dzisiaj po Mszy św. o godz. 
13.00 podziękujemy Bogu za miniony 
Rok Kościelny - odbędzie się wystawienie 
Najśw. Sakramentu i odmówimy Litanię 
do Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęce-
nia całego rodzaju ludzkiego Chrystusowi 
Królowi. Za udział w tym  nabożeństwie 
możemy uzyskać odpust zupełny pod 
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zwykłymi warunkami.
wCzas przygotować się do Adwen-

tu - okresu radosnego i pobożnego ocze-
kiwania na przyjście Pana Jezusa. Dzięki 
temu za tydzień wejdziemy w ten piękny, 
choć krótki czas  wyciszeni i odpowiednio 
duchowo przygotowani. Wraz z Adwentem 
rozpoczniemy Roraty – uroczyste Msze 
św. o Najświętszej Maryi Pannie. Roraty w 
naszym kościele będą odprawiane od po-
niedziałku do soboty o godz. 6.30 rano. W 
związku z powyższym, w adwencie Msze 
św. codzienne będą odprawiane o 6.30 
(Roraty), 7.15 i 18.00. Pierwsze Roraty 30 
listopada (w poniedziałek za tydzień!).
wJako „pokłosie” ostatniej niedzie-

li seminaryjnej, nasz parafialny oddział 
Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Semi-
narium Duchownego Diecezji Warszaw-
sko – Praskiej zachęca do wypełnienia i 
podpisania deklaracji członkowskiej tego 
Towarzystwa. Niech to będzie jedno z na-
szych działań w trwającym obecnie Roku 
Kapłańskim.
wW następną niedzielę, odbędzie się 

spotkanie z Grupą św. Michała Archanio-
ła i p. Robertem Tekieli nt. zagrożeń du-
chowych. Główne spotkanie będzie miało 
miejsce po Mszy św. o godz. 10:00. Za-
chęcamy więc również uczestników Mszy 

o 11:30 do wcześniejszego przyjścia do 
kościoła, by wziąć udział w tym spotka-
niu.

 wRównież za tydzień (29 listopada) w 
naszej parafii po mszach św. o godz. 8.30, 
10.00, 11.30 oraz 13.00, będzie można 
nabyć ozdoby adwentowe i bożonarodze-
niowe. Wykonane one zostały podczas 
zajęć art-terapii przez wychowanki domu 
dziecka prowadzonego przez Zgromadze-
nie Sióstr Kapucynek Najświętszego Ser-
ca Jezusa w Siennicy. Uzyskany dochód 
będzie przeznaczony na organizację zimo-
wego wypoczynku podopiecznych.
wW dniach od 29 grudnia 2009 r. do 

2 stycznia 2010 r. w Poznaniu odbędzie 
się 32 Europejskie Spotkanie Młodych, 
zorganizowane przez braci ze Wspólnoty 
Taize. Na stoliku można znaleźć ulotki 
z informacjami na ten temat. Najbliższy 
punkt przygotowań znajduje się w Otwoc-
ku. Zapraszamy na spotkania w salce przy 
Parafii Św. Wincentego a Paulo w każdy 
wtorek o godz. 19. Wszelkie informacje 
oraz lista Warszawskich punktów przygo-
towań znajduje się na stronie internetowej 
www.taize.pl 
wAkcja  Katolicka  w  Otwocku  wspól-

nie  z   Kołem Przyjaciół  Radia Maryja 
organizuje autokarową  pielgrzymkę do 

Torunia w dniu 5 grudnia 2009 r. Bliższe 
informacje na tablicy ogłoszeń w kruchcie 
kościelnej.

W tym tygodniu patronują nam:
23 XI – św. Klemens I (†97 a 101), pa-

pież i męczennik, trzeci z kolei następca 
świętego Piotra Apostoła (wspomnienie 
dowolne);

tego samego dnia – św. Kolumban (po-
między 530/543-615), opat (wspomnienie 
dowolne);

24 XI – św. Andrzej Dung-Lac, pre-
zbitera, i jego Towarzysze, męczennicy 
wietnamscy, którzy zginęli podczas prze-
śladowań chrześcijan w latach 1773-1862 
(wspomnienie obowiązkowe);

25 XI – bł. Maria od Pana Jezusa Do-
brego Pasterza – Franciszka Siedliska 
(1842-1902), założycielka Zgromadzenia 
Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu 
– nazaretanek, które otoczyły opieką ludzi 
biednych, chorych, samotnych i niepełno-
sprawnych, zajęły się wychowaniem dzieci 
zaniedbanych i samotnymi matkami, bro-
niąc życia nienarodzonych (wspomnienie 
dowolne);

tego samego dnia – św. Katarzyna Alek-
sandryjska († ok. 307/312), dziewica i mę-
czennica (wspomnienie dowolne).

Uroczystość Jezusa Chrystusa
 Króla Wszechświata

Uroczystość tę 
wprowadził do li-
turgii papież Pius 
XI encykliką Quas 
Primas z 11 grud-
nia 1925 r. na 
zakończenie roku 
jubi leuszowego. 
Nakazał wtedy, aby 
we wszystkich ko-
ściołach tego dnia po głównym nabożeństwie 
przed wystawionym Najświętszym Sakramen-
tem odmówić litanię do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju 
ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo 
uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę 
października; reforma soborowa przeniosła jej 
termin na ostatnią niedzielę roku liturgiczne-
go. Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał 
m.in.:

Od dawna już powszechnie nazywano Chry-
stusa Królem w przenośnym tego słowa zna-
czeniu, a to z powodu najwyższego stopnia do-
stojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie 
stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż 
Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle 
dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile 
że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego po-
winni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmo-
wać; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli 

ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitel-
na wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym 
posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, 
lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa 
natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż 
zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. 
Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc 
dla Jego "przewyższającej naukę miłości" i dla 
łagodności i łaskawości, którą przyciąga du-
sze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i 
nie będzie do tego stopnia ukochanym przez 
wszystkie narody, jak Jezus Chrystus.

Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, wi-
dzimy, iż we właściwym tego słowa znaczeniu 
imię i władzę króla należy przyznać Chrystuso-
wi jako Człowiekowi, albowiem tylko o Chry-
stusie jako Człowieku można powiedzieć, iż 
otrzymał od Ojca "władzę i cześć, i królestwo"; 
Chrystus bowiem, jako Słowo Boga, będąc 
współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z 
Ojcem, a więc także najwyższe i nieograniczo-
ne władztwo nad wszystkim stworzeniem.

Uroczystość ta ma nam uświadomić, że 
Chrystus jest Królem całego stworzenia - 
wszechświata. Jego panowanie nie wynika 
z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywal-
czenia tej godności. On jest Królem, bo jest 
Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odku-
picielem. 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 narodów, 

wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono 
już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zo-
stało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w 
codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam 
Chrystus, wołamy z nadzieją:

Przyjdź królestwo Twoje!
Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony 

królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie za-
siadał na tronie królewskim, tytuł Króla najzu-
pełniej Mu się należy i to w zakresie, jakim nie 
dysponował żaden władca świata.

Władcy ziemscy nabywają tytuł królew-
ski 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, Da-
wida. Wykazują to Ewangeliści, podając Jego 
rodowód (Mt 1, 5-16; Łk 3, 23-38). W naro-
dzie 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 pra-
wo do tytułu Króla.

Chrystus jest ponadto Synem Bożym, natu-
rą równy Bogu, drugą Osobą Trójcy Przenaj-
świętszej. Jako taki jest Panem nieba i ziemi, 
Panem najwyższym i absolutnym, wobec któ-
rego wszelkie królestwa ziemskie są niepo-
równywalne. Aby to powszechne władztwo 
Jezusa podkreślić, liturgia dodała do tytułu 
"Król" dopełniacz "Wszechświata".
 


