
 
 
 
 
 
 

 
 

Wybaw więc siebie i nas (Łk 23, 35-43) 
 

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. 

 

Jakże inaczej rozumiał słowo „wybawienie” 
złoczyńca i Jezus. 

Złoczyńca domagał się wybawienia z 
gwoździ krzyża, z nadchodzącej śmierci. 

Jezus go wybawił, ale nie od gwoździ i nie od 
śmierci, lecz od piekła. 

Trzeba wiedzieć, jakiego wybawienia u Jezusa 
szukamy. 

 

Królestwo Chrystusa 
jest królestwem 
prawdy, łaski, 

sprawiedliwości, 
miłosierdzia. Jest 
królestwem, do 
którego się wchodzi z 

własnego wolnego wyboru, my 
zaś powinniśmy pozwolić, by 
Chrystus królował zawsze w 
naszym życiu. Musimy z radością 
otworzyć Mu drzwi naszego 
ducha, zaprosić Go by wszedł w 
nasze życie, przyjmując Jego słowo 
i odpowiadając na nie wiernością  
naszym codziennym 
zobowiązaniom, życiem, które 
opierać się będzie na decyzjach 
podejmowanych zgodnie z wiarą. 
(…) 
 Żyjąc pośród świata, w 
którym prawda i miłość na różne 
sposoby bywa zagrożona, w 
którym grzech zdobywa coraz 
bardziej prawo obywatela i 
zażarcie broni tego prawa, w 
którym człowiek staje się 
przedmiotem wielorakiej 
manipulacji, a może stać się ofiarą 
straszliwych energii, które 
wyzwolił – patrzymy dzisiaj 
oczyma wiary w kierunku 
Chrystusa i powtarzamy słowa, 
którymi tenże Chrystus nauczył 
nas zwracać się do Ojca: „Przyjdź 
królestwo Twoje”! Amen. 
 

pp. Jan Paweł II



 

Król wszechświata, jedyny 
Władca nieba i ziemi, ukrył blask 
majestatu swej chwały i stanął 
jako zwyczajny człowiek na 
palestyńskiej ziemi. Publicznie 
wyznał, że jest Królem i że 
królestwo Jego nie jest z tego świata. 
Ludzie Mu jednak nie uwierzyli. 
Koniecznie chcieli, by objawił swą moc 
jako władca tego świata, a gdy się im to 
nie udało, postanowili Go wyśmiać. 

Zamiast berła, włożono w Jego 
ręce trzcinę; zamiast złotej korony, 
cierniem zraniono Mu głowę; zamiast 
purpurowej szaty, łachman żołnierski 
narzucono na Jego zmasakrowane 
biczowaniem plecy; zamiast tronu — 
szubienica, a w miejsce asysty 
ustawiono dwu łotrów. Przegrał nawet 
licytację z mordercą. Tłum wyżej ocenił 
życie Barabasza niż swojego Króla. 

Fatalna pomyłka w dziejach świata. 
Oto dowód, jak ludzie nie umieją 
rozpoznać prawdziwej wartości 
człowieka, oto świadectwo, jak nie 
potrafią cenić tego, kto sprawiedliwy, 
dobry, święty. Tego typu pomyłki 
zdarzają się na przestrzeni wieków ciągle, 
ale żadna z nich nie jest tak przerażająca 
w swej wymowie jak ta na Golgocie. 

Rzecz znamienna, że jedynym 
człowiekiem, który w tym poniżeniu 
rozpoznaje w Jezusie Chrystusie 
godność prawdziwego Króla, jest 
wiszący razem z Nim łotr. Ich losy 
w ostatnich godzinach życia były 
bardzo podobne. Jeden i drugi 
otrzymał wyrok śmierci, jeden i drugi 
dźwigał swój krzyż na miejsce straceń, 
obaj przeżyli ból krzyżowania i obaj 
wyczekiwali na śmierć. Łotr, sam 
przeżywając potworne katusze, musiał 
jednak bacznie obserwować Chrystusa, 
skoro z wysokości swego krzyża 
dostrzega w Nim prawdziwego Króla. 
On jeden ocenia sytuację obiektywnie. 
Odkrywa ową fatalną pomyłkę, jaką 
popełnili sędziowie.  

Staje w obronie Chrystusa. 
Niewiele Mu może pomóc, bo sam ma  

ręce przytwierdzone do drzewa. 
Poprzestaje na upomnieniu swego 
kolegi, który umiera na trzecim 
krzyżu i szydzi z Chrystusa 
podobnie jak Jego wrogowie. Któż 
jednak będzie słuchał skazańca, 

nawet gdyby mówił prawdę. Ani on, ani 
jego słowa już się nie liczą. Łotr, 
świadom zbliżającej się śmierci, 
postanawia wykorzystać tę jedyną 
szansę, jaka mu zostaje, i pragnie 
zabezpieczyć swoją przyszłość. Skoro 
prawdziwy Król jest tak blisko, to warto 
poprosić o włączenie w Jego królestwo. 
Piękna jest ta jego prośba: „Jezu, 
wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 
swego królestwa”. 

Odpowiedź Chrystusa jest jeszcze 
piękniejsza: „Zaprawdę powiadam ci: 
Dziś ze Mną będziesz w raju”. Pierwsza 
kanonizacja na Ziemi. Zapewnienie 
samego Jezusa o wejściu łotra do 
nieba. Władcy tego świata za złe czyny 
postanowili go usunąć ze swego 
królestwa. W ostatnim momencie 
rozpoznał jednak w Chrystusie 
prawdziwego Króla i zatęsknił za 
przynależnością do Jego królestwa 
prawdy, sprawiedliwości i miłości. Był 
jednym z ostatnich ludzi, jacy na Ziemi 
rozmawiali z Mistrzem z Nazaretu. 
Obserwował dokładnie Jego śmierć, by 
wkrótce potem, przeżyć swoją własną. 
Traktował ją jak przekroczenie progu 
nowego świata. Wiedział, że Jezus 
dopiero co ten próg przekroczył i tuż za 
nim czeka na niego. 

Ileż nadziei jest zawarte w tej 
pierwszej kanonizacji. Jeśli łotr przez 
akt zawierzenia Jezusowi otrzymał 
prawo wejścia do nieba, to jest to 
możliwe dla każdego, nawet 
największego grzesznika. Wszystko zaś 
zależy od rozpoznania w Chrystusie 
prawdziwego Króla i od pragnienia 
należenia do Jego królestwa. Wieczne 
losy człowieka ważą się do ostatniego 
momentu jego życia na ziemi. 

Ks. Edward Staniek



Dziś niebieskie objawienia mówią o 
nadciągającej zewsząd apokalipsie.  

Jest ich tak wiele, że Joseph Ratzinger, 
kiedyś największy z kardynałów, dziś 
papież, już w 1984 r. wypowiedział się o 
nich jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary:  

Jednym ze znaków naszych czasów jest fakt, że 
z całego świata zgłaszanych bywa do Kongregacji 
coraz więcej informacji o "objawieniach 
Maryjnych", Do działu Kongregacji zajmującego 
się takimi informacjami raporty przychodzą na 
przykład z Afryki i z innych kontynentów.  

Jaka jest treść przekazywanych do Watykanu 
objawień? Jednym głosem mówią one o uderzeniu 
świata biczem Bożej sprawiedliwości. Zwiastują 
katastrofy, wojny, działanie kosmicznych sił, 
poruszenia natury, ogień i śmierć. Ostrzegają przed 
tym, co ma nastąpić.  

To obrazy oglądane powszechnie przez 
wizjonerów, coraz jaskrawsze, coraz straszniejsze. 
Marie Taigi na przykład, wyniesiona przez Kościół 
na ołtarze mistyczka i prorokini mająca dar 
oglądania przyszłości, widziała miasta w ogniu, 
tysiące martwych ludzi, papieża w więzieniu, 
nadchodzącą schizmę w Kościele, zagładę wielu 
narodów, klęski żywiołowe, epidemie, Słynne jest 
jej proroctwo o nadchodzącej grozie:  

Bóg ześle dwa rodzaje kar. Jedna przybierze 
postać wojen, rewolucji i innych postaci zła. 
Przyjdzie ona z ziemi. Druga zostanie zesłana z 
Nieba. Na całą ziemię zstąpią nieprzeniknione 
ciemności, które będą trwały trzy dni i trzy noce.  

Inna błogosławiona, Elena Aiello, włoska 
stygmatyczka i jedna z "dusz złożonych na ołtarzu 
cierpienia", usłyszała z ust Matki Bożej takie 
przerażające proroctwo:  

Tak wiele cierpienia dotknie zrujnowany 
świat ... Gniew Boga jest bliski. Niebawem świat 
zostanie dotknięty wielkimi nieszczęściami, 
krwawymi rewolucjami, huraganami budzącymi 
grozę, wylewaniem się rzek i wzbieraniem mórz ... 
Świat zamieni się w teren nowej i straszliwej wojny. 
Najbardziej śmiercionośne narzędzia wojny będą 
zabijać ludzi i cale narody. Dyktatorzy tej ziemi, 
ludzie oddani szatanowi, będą burzyć kościoły i 
bezcześcić świętą Eucharystię. Zniszczą to, co 
najcenniejsze. W tej bezbożnej wojnie zostanie 
zniszczone niemal wszystko, co stworzyły ludzkie 
ręce.  

Zaś siostra Elena Leonardi, stygmatyczka, 
która od dziewiątego roku życia była pod duchową 

opieką świętego Ojca Pio z Pietrelciny, 
usłyszała słowa:  

Niespodziewanie ogień zstąpi z 
nieba na całą ziemię i wielka część 
ludzkości zostanie zniszczona. Będzie to 

czas rozpaczy (...), ludzie, krzycząc i bluźniąc, 
wołać będą, by przykryły ich góry. Będą szukać 
schronienia w pieczarach i grotach, ale na 
próżno. (...) Wszyscy, którzy odmówią 
nawrócenia, znikną w morzu ognia!  

Dowiadujemy się z przerażeniem, że świat 
czeka kara straszliwsza niż potop i że spadnie ona 
na wszystkich ludzi. W Japonii, na 
przedmieściach Akity, Matka Boża ogłasza:  

Jeżeli ludzie się nie nawrócą i nie 
poprawią, Ojciec ześle na całą ludzkość 
straszliwą karę. Będzie to kara większa niż potop, 
taka, jakiej nigdy dotąd nie widziano. Z nieba 
spadnie ogień i zmiecie większą część ludzkości, 
zarówno dobrych, jak i złych, nie oszczędzając ani 
kapłanów, ani wiernych. Ci, co przeżyją, będą się 
czuć tak opuszczeni, że zazdrościć będą umarłym.  

Podobne słowa padły z ust Ojca Pio:  
Całej ludzkości grozi niebezpieczeństwo. 

Niebo czekało długo i ostrzegało, ale ludzie się 
tym nie przejmują. Gdy będzie za późno, wyłoni 
się duży głaz z nocnej mgły. Nocą nagle, bez 
wypowiedzenia, rozpocznie się wojna. Z południa 
przylecą czarne i szare ptaki z taką potęgą, że 
zmienią widok nieba i ziemi. Czołgi będą 
miażdżyć domy z ludźmi, z których zwisać będą 
martwe, zwęglone twarze. Wskutek powodzi 
znikną wsie i miasta. (...) Kto spojrzy w kierunku 
zniszczeń wojennych, umrze, bo jego serce nie 
wytrzyma tak straszliwych widoków. W jedną noc 
zginie więcej ludzi niż podczas ostatnich dwóch 
wojen światowych.  

Dziś coraz powszechniej podnoszone są 
głosy, że bliska jest już data, która uruchomi 
lawinę wydarzeń niosących śmierć i zniszczenie. 
Nic dziwnego, że wielu ludzi boi się tego, co ma 
nadejść. Lęka się przyszłości.  

Bo już zaczynają osaczać nas pierwsze 
apokaliptyczne znaki. Mnożą się trzęsienia ziemi, 
narastają huragany, budzą się wulkany, zabijają 
ulewy, grożą pandemie, coraz częściej dochodzi 
do katastrof. w których zawodzi człowiek i jego 
najbardziej nowoczesna technika, a dziwny splot 
drobnych czynników staje się w nich wybuchową 
substancją, która niesie śmierć.  

 Wincenty Łaszewski 



 

 
PONIEDZIAŁEK – 22 LISTOPADA 
  7:00  † Szczepana Malinowskiego (greg. 20) 
   7:30  † Krzysztofa Mirgosa – int. uczestników pogrzebu 
18:00  † Janusza Stefańskiego 
18:00  † Wacławę Wojciechowską - int. córki Haliny z rodziną 
 

WTOREK –  23 LISTOPADA 
  7:00  † Szczepana Malinowskiego (greg. 21) 
  7:30  † Wandę Paczkowską – int. uczestników pogrzebu 
18:00 † Mariana Wacławka 
18:00 † Zygmunta Kowalskiego – int. syna Mirosława 
 

ŚRODA – 24 LISTOPADA 
   7:00 † Szczepana Malinowskiego (greg. 22) 
   7:30 † Zygmunta Tkaczyka – int. Zakładu Pogrzebowego 
18:00   Nowenna do Matki Bożej Miłosiernej 
 

CZWARTEK –  25 LISTOPADA 
   7:00 † Szczepana Malinowskiego (greg. 23) 
   7:30 † Grzegorza Kacprzaka – int. uczestników pogrzebu 
18:00 † Katarzynę Dąbrowską 
18:00 † Wacławę Wojciechowską  

– int. syna Stanisława z rodziną 
 

PIĄTEK –  26 LISTOPADA 
 7:00 † Szczepana Malinowskiego (greg. 24) 

   7:30 † Antoninę Sułowską – int. uczestników pogrzebu 
18:00 † Zdzisława Krajewskiego (im.) 
 † Zofię i Franciszka Stefańskich 

 

SOBOTA –  27 LISTOPADA 
7:00 † Szczepana Malinowskiego (greg. 25) 
7:30 O Boże błogosławieństwo dla Kacperka 

Konarskiego w 3 rocznicę urodzin 
18:00 † Andrzeja Wodnickiego 
20:00 † Wiesława Drozda 
 

NIEDZIELA – 28 LISTOPADA 
  7:30  † Zdzisława Młynarczyka 
   9:00  † Władysława i Helenę Kacprzak 
10:30 † Stanisława i Feliksę Skrętowskich 
12:00  Suma w intencji parafian 
18:00  † Stanisława w 15 rocz. śm. i Mirosława 

Majorów i rodziców Bilskich 
18:00 † Szczepana Malinowskiego (greg. 26) 

 

 
1. Dziś XXXIV Niedziela Zwykła – uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata. 
2. Dziś Liturgiczna Służba Ołtarza: ministranci, 
lektorzy oraz grupa liturgiczna przeżywają swoją 
uroczystość patronalną. Wyrażamy wdzięczność 
im i ich rodzicom za zaszczytną służbę w miłości 
Bogu i Kościołowi przy ołtarzu Chrystusa. 
Życzymy dalszej gorliwości i wzrostu w łasce u 
Boga i u ludzi. 
3. Jutro, tj. 22 listopada, przypada liturgiczne 
wspomnienie św. Cecylii – patronki muzyki 
kościelnej. W związku z tym już dziś naszym 
dziękczynieniem ogarniamy tych wszystkich, 
którzy pełnią muzyczną służbę w naszej parafii. 
Dziękujemy s. Marii – organistce, chórowi 
parafialnemu ADALBERTUS, scholom 
młodzieżowej i dziecięcej za posługę wielbienia 
Boga czystym sercem i śpiewem. 
4. Dziś chór  ADALBERTUS bierze udział w 
przeglądzie chórów parafialnych Ceacilianum w 
Warszawie. Życzymy wielu pozytywnych 
wrażeń i pięknego zaprezentowania się na chwałę 
Pana Boga. 
5. Zapraszamy na Nieszpory Niedzielne o godz. 
17:30. 
6. Dziękujemy za ofiary złożone w zeszłą 
niedzielę na tacę, a przeznaczone na cele 
inwestycyjne, czyli na spłatę wykonanego 
osuszenia i izolacji ścian naszego kościoła. 
Zebrano 8397 zł. Serdeczne Bóg zapłać! 
7.W piątek 26 listopada 2010 po wieczornej Mszy 
świętej i różańcu zapraszamy na kolejne spotkanie 
grupy modlitewnej św. Ojca Pio. 
8. W sobotę 27 listopada 2010 przypada dzień 
ogólnoświatowej modlitwy w jedności z  Ojcem 
Świętym na rzecz życia. Jako wspólnota 
parafialna włączymy się w ten dzień modlitwy i 
czuwania poprzez wspólnie odmówioną I Część 
Różańca Świętego – tajemnice Radosne. 
Zapraszamy wszystkich wiernych, a zwłaszcza 
Koła Różańcowe jak również rodziny i młodzież 
do udziały w tym nabożeństwie w najbliższą 
sobotę o godz. 18:30. 
9. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty 
parafialnej pożegnaliśmy zmarłych: 
† Ś.p. Genowefę Czerwińską (l. 80) z Białej Rawskiej 

RÓŻANIEC – codziennie po wieczornej Mszy świętej  
 

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERNEJ  
– w środy o godz. 18:00. 

 

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  
– w czwartki o godz. 17:50. 

 

DYŻUR SPOWIEDNIKA 
W KAPLICY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 

– w poniedziałek, środę, piątek 16:00 - 18:00 


