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Niedziela 24 listopada 2019 r. 
XXXIV Niedziela zwykła rok C 

Uroczystość Chrystusa Króla 

  Pierwsze czytanie                                                                        2 Sm 5,1-3                                                                                    
  Czytanie z Księgi Proroka Malachiasza 

  Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: 

”Oto my, kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty wyprawiałeś 

się i powracałeś na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: "Ty będziesz pasł mój lud, 

Izraela, i ty będziesz wodzem dla Izraela”. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla 

do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. 

Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem. 

                                                                                                                              Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                         

Drugie czytanie                                                                            Kol 1,12-20        

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan                                                                                               

  Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w 

światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego 

umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest 

obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim 

zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i 

8niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko 

przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim 

http://www.bazylika.net/
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ma istnienie. I On jest Głową Ciała, to jest Kościoła. On jest Początkiem, 

Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. 

Zechciał bowiem Bóg, by w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego i dla Niego 

znów pojednać wszystko ze sobą: i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, 

wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. 

                                                                                                                           Oto Słowo Boże.     

                                                                                                                                                                         

Aklamacja                                                                                                                             Mk 11,10    

       Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;  

                                                                            błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.                                                                                                                                

     

 Ewangelia                                                                                                                   Łk 23, 35-43 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

 

   Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco 

mówili: ”Innych 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 greckim, 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 nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, 

gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam 

ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”. 

  

                                                                                                                    Oto Słowo Pańskie. 

 

 

Rozważanie 

Św. Łukasz w dzisiejszej Ewangelii przedstawił swoistą parodię kontemplacji Jezusa 

– Króla. Są w tej scenie triumfujący, i wyszydzający Jezusa członkowie Wysokiej 

Rady, faryzeusze. Sądzą, że udało im się zdetronizować niedoszłego króla z Jego 

ambicji. Cynizm i szyderstwa z królewskiej godności Jezusa pochodzą również od 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
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http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
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żołnierzy i jednego ze skazańców. Pod krzyżem jest milczący tłum. 

Stoi i patrzy – zalękniony i niezdecydowany. Wydaje się, że te 

wydarzenia go przerastają. I jest wreszcie „dobry łotr”, jedyny w 

tej scenie, który uwierzył w Jezusa, który odkrył w Jego cierpieniu 

i obliczu – Boga. On jako pierwszy otrzymał obietnice udziału w 

królestwie Jezusa. Poprzez kontemplację Jezusa na krzyżu, 

stopniowo dojrzało w nim ziarno uczciwości i prawdy. „Prawdę o 

sobie, prawdę o winie, człowiek potrafi znieść tylko wtedy, kiedy 

spotyka się z nową, większą prawdą, prawdą Bożą, która nazywa 

się: przebaczenie” (Benedykt XVI). „Dobry Łotr” to człowiek, 

który w stosunkowo krótkim czasie na nowo odbudował swoje 

życie i relacje życiowe; z przemocy i krzywd zadawanych innym 

(i sobie) przeszedł do przyjaźni, wierności, przejrzystości, 

zaufania, miłości. Ten człowiek w doskonały sposób zrozumiał 

Ewangelię; zrozumiał, że w Ukrzyżowanym objawia się potęga 

Boga w sposób odmienny od jego wyobrażeń i życia. Na tak 

głębokie nawrócenie, Jezus miał tylko jedną odpowiedź: 

”Zaprawdę, powiadam ci, dziś ze Mną będziesz w Raju”. 

Nawrócony, umierający na krzyżu przestępca jest pierwszym 

zbawionym przez Jezusa. Wobec krzyża można otworzyć się na 

miłosierdzie Boże, stając w pokorze i bojaźni (jak dobry łotr). 

Można również odrzucić i przekląć krzyż i Jezusa (jak drugi 

złoczyńca). 

  Gdzie ja odnajdę się w tej scenie? Kim dla mnie jest Jezus Król? 

 

                                                          

 

Drogi Księże Andrzeju, z okazji imienin pragniemy Ci 

życzyć przede wszystkim, błogosławieństwa Bożego i 

Matczynej opieki, zdrowia oraz tego, aby w dalszej 

posłudze duszpasterskiej w naszej parafii zawsze 

towarzyszyły Ci świętość, gorliwość i poświęcenie, abyś był 

silny mocą miłości, mocą wiary, tej wiary, którą ofiarował 

nam Jezus Chrystus.  

                                                           Szczęść Boże! 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Dn 1, 1-6. 8-20 

 

Ewangelia Łk 21, 1-4 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Dn 2, 31-45 

                                                             

Ewangelia Łk 21, 5-11 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Dn 5, 1-6. 13-

14.16-17.23-28 

 

Ewangelia Łk 21, 12-19 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Dn 6, 12-28 
 

 Ewangelia Łk 21, 20-28 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Dn 7, 2-14 

 

Ewangelia Łk 21, 29-33 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Iz 49, 1-6 

                                     

Ewangelia Mt 4, 18-22 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Iz 2, 1-5 

                            

2 czytanie Rz 13, 11-14 

                                      

Ewangelia Mt 24, 37-44 
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                Ogłoszenia parafialne 

• W Uroczystość Chrystusa Króla w naszej ojczyźnie przeżywamy trzecią rocznicę Aktu 

Zawierzenia Polski Chrystusowi Królowi. Dziś możemy zyskać odpust zupełny, odmawiając akt 

poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi. 

• Dziś zakończenie triduum cecyliańskiego. Podczas Mszy św. o godz. 16.00 będziemy modlili 

się za wszystkie grupy wokalne w naszym mieście, a po Eucharystii odbędzie się koncert galowy 

w wykonaniu chórów i zespołów. Serdecznie wszystkich zapraszamy. 

• Jutro od godz. 16.00 w kancelarii parafialnej będzie pełnił posługę adwokat, udzielając porad w 

zakresie prawa świeckiego. 

• W piątek na godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji ks. Proboszcza z racji jego imienin. 

• W sobotę zapraszamy na godz. 17.00 na Mszę św. za wszystkich zmarłych polecanych w 

tegorocznych wypominkach. 

• W sobotę też u ojców franciszkanów odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła. Msza św. o godz. 

18.00. Jesteśmy zaproszeni. 

• Za tydzień rozpoczną się Adwent i nowy rok liturgiczny, który będziemy przeżywali pod hasłem 

Wielka tajemnica wiary. Pięknym przygotowaniem do Bożego Narodzenia będą poranne Msze 

św. maryjne, zwane roratami, sprawowane o godz. 6.00. Przeżywać je będziemy wraz ze Sługą 

Bożym kard. Stefanem Wyszyńskim. Od poniedziałku 2 grudnia we wszystkie dni powszednie 

od godz. 5.30 będzie kursował autobus Bazylika tą samą trasą i na takich samych zasadach jak 

w niedzielę. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Prosimy o przychodzenie z lampionami. 

Jednocześnie będzie zmieniony porządek Mszy św., które będą sprawowane o godz. 6.00, 8.00 

i 18.00. Dzieci zapraszamy na roraty we wtorki i czwartki na godz. 18.00. Prosimy, by 

przynosiły ze sobą serduszka ze swoim imieniem i nazwiskiem. Każdego dnia rorat dzieci będą 

uczestniczyły w losowaniu figury Matki Bożej. 

• Bóg zapłać! za ofiary składane dziś na tacę z przeznaczeniem na trwające w naszym sanktuarium 

prace remontowo – budowlane. Wdzięczni jesteśmy wszystkim, którzy modlitwą, dobrym 

słowem i wsparciem materialnym towarzyszą w upiększaniu Góry Chełmskiej. W każdą środę 

modlimy się za dobrodziejów naszego sanktuarium. 

• W kawiarence możemy zaopatrzyć się w kalendarze na przyszły rok.   

• W przyszłym roku w dniach 4 - 12 sierpnia chcemy zorganizować dziewięciodniową 

pielgrzymkę do Gruzji i Armenii, kolebki chrześcijaństwa. Koszt: 4 150 zł plus 110 $. 

Uczestnicy muszą mieć ważny paszport. Zapisy i program pielgrzymki w zakrystii i kancelarii 

parafii. Przy zapisie obowiązuje zaliczka w wysokości 1 000 zł. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a wszystkim 

Parafianom i Gościom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


