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                                    UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA  KRÓLA 
 

 

 

 

 

 

 

Król na tronie miłości miłosiernej. 

 

            Przyjrzyj się, jak Jezus realizuje swoje królestwo. W bliskości do ludzi jako 

najlepszy ich pasterz. W rządzeniu, które jest pokorną służbą, a jej fundamentem – 

posłuszna miłość do Ojca. To miłość zatroskana o każdego, która nigdy nie staje się 

przymusem, zaprasza, aby człowiek podjął wolną decyzję uczynienia Chrystusa 

swoim jedynym królem. Każdy grzech i brak odpowiedzi na łaskę Bożą stają się 

zaprzeczeniem królowaniu Boga. Świat dzisiejszy pokazuje, że wszystko można 

ośmieszyć i wyszydzić, również królowanie Boga, bo demaskuje obłudę wszelkiej 

władzy, ludzkiej pychy i egoizmu. Jezusowe królestwo jest królestwem życia, które 

zwyciężyło szatana i śmierć, trwa bez końca. Jest królestwem służebnej miłości. 

Zdobywa się je przez posłuszeństwo i pokorną odpowiedź na łaskę płynącą z Krzyża. 

Jezus króluje z tronu miłosierdzia. Jego królestwo może stać się udziałem każdego, 

największego nawet łotra. Trzeba tylko ufnego i całkowitego uznania w Jezusie Króla 

wszechświata i swojego życia. 
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                          OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA    DDUUSSZZPPAASSTTEERRSSKKIIEE    --    2244..1111..22001199rr..  

W tym tygodniu w sobotę obchodzimy święto św. Andrzeja, apostoła. Solenizantom                 

i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

2255..1111..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  

                BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  MMaarriiaannnnyy                           

                                                                NNiieeśścciieerroonneekk    ((iinntteennccjjaa  oodd  AAnnnnyy  LLiicchhwwyy))..  

2266..1111..  WWttoorreekk..  

              BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  AAllffrreeddaa    

                                                                    KKuuźźnniiaakkaa  ((iinntteennccjjaa  oodd  rrooddzziinnyy  JJęęddrrzzyycckkiicchh))..    

2277..1111..  ŚŚrrooddaa..                    

                NNoowwoolleessiiee    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  AAnnddrrzzeejjaa  

                                                          BBaannaacchhaa  ww  mmiieessiiąącc  ppoo  ppooggrrzzeebbiiee  ((iinntteennccjjaa  oodd  uucczzeessttnniikkóóww  ppooggrrzzeebbuu)).. 

2288..1111..  CCzzwwaarrtteekk..                                                                        

                  BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..    

                                                          11))..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  MMaarriiaannnnyy  NNiieeśścciieerroonneekk  ww  mmiieessiiąącc  

                                                                            ppoo  ppooggrrzzeebbiiee  ((iinntteennccjjaa  oodd  uucczzeessttnniikkóóww  ppooggrrzzeebbuu))..  

                                                              22))..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  MMaarriiaannnnyy  ii  WWłłaaddyyssłłaawwaa    NNiieeśścciieerroonneekk  

                                                                    ((iinntteennccjjaa  oodd  rrooddzziinnyy  MMaałłoolleeppsszzyycchh  ii  HHaałłaass))..  

2299..1111..    PPiiąątteekk..    

                  NNoowwoolleessiiee  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa    śśpp..  mmęężżaa  RRoommaannaa  

                                                        SSzzaajjnnoowwsskkiieeggoo  ii  jjeeggoo  zzmmaarrłłyycchh  RRooddzziiccóóww,,  zzaa  śśpp..  zziięęcciiaa  WWoojjcciieecchhaa  DDyyjjuurraa  

                                                      ii  śśpp..  rrooddzziiccóóww  KKaarroolliinnęę  ii  SSttaanniissłłaawwaa  WWooźźnnyycchh..    

3300..1111..  SSoobboottaa..                            

                    NNoowwoolleessiiee  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  JJaanniinnyy,,  

                                                            WWłłaaddyyssłłaawwaa,,  JJóózzeeffaa  KKaasspprrzzyysszzaakkóóww..  

  

0011..  1122..  II  NNIIEEDDZZIIEELLAA    AADDWWEENNTTUU                          

                        BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  WWłłaaddyyssłłaawwaa,,  

                                                                      FFrraanncciisszzkkii  KKaasspprrzzyysszzaakk,,  ZZyyggmmuunnttaa  ŻŻyyggaaddłłoo,,  WWiikkttoorraa  PPoośśppiieecchhaa  

                                                                      ii  dduusszz  ww  cczzyyśśććccuu  cciieerrppiiąąccyycchh..  



                      NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1100::0000..    DDzziięękkcczzyynnnnaa  zzaa  oottrrzzyymmaannee  łłaasskkii  zz  pprroośśbbąą  

                                                                oo  ddaallsszzee  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  ddllaa  ppaannii  MMaarriiaannnnyy  AAnnttoonniiaakk  ww  9944..    

                                                                rroocczznniiccęę  uurrooddzziinn..  OO  ppoottrrzzeebbnnee  łłaasskkii  ddllaa  RRooddzziinnyy..  

  

                        BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1122::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  IIrreennyy  

                                                                          ii  RRyysszzaarrddaa  KKoowwaalliikkóóww  ww  22..  rroocczznniiccęę  śśmmiieerrccii..  

                                                                                   Na rozpoczęty tydzień - Szczęść Boże!           

                       ................................................................................................................................ 

Wstawiennictwo św. Marcina 

I. Modlitwa z Mszału Rzymskiego (z 1949r.) 

Boże, który widzisz, że o własnych siłach wytrwać nie możemy, spraw miłościwie, aby 

wstawiennictwo św. Marcina, wyznawcy Twego i biskupa, zabezpieczyło nas od wszelkich 

przeciwności. Przez Pana Boga naszego... 

II. Litania do św. Marcina 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison. 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas, 

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. 

Święta Maryjo – módl się nad nami. 

Święty Marcinie, uczniu Chrystusa – módl się nad nami. 

Święty Marcinie, który podzieliłeś się swym płaszczem. 

Święty Marcinie, świadku miłości Boga i bliźniego. 

Święty Marcinie otwarty na łaski Ducha Świętego. 

Święty Marcinie, przykładzie doskonałości ewangelicznej. 

Święty Marcinie, wzorze życia kapłańskiego. 

Święty Marcinie, przykładzie do naśladowania dla rzymskich żołnierzy i dla wszystkich 

tych, którzy pragną służyć swym braciom. 



Święty Marcinie, założycielu Kościoła w Tours. 

Święty Marcinie, który poświęcałeś całe noce na modlitwę. 

Święty Marcinie, który modliłeś się o zbawienie wszystkich ludzi. 

Święty Marcinie, obdarzający wszystkich przyjaźnią braterską i wymagającą. 

Święty Marcinie, który swoją roztropnością ochraniałeś bliźnich. 

Święty Marcinie, którego siła wewnętrzna dodawała odwagi i nadziei innym. 

Święty Marcinie, którego czystość zwyciężała szatana. 

Święty Marcinie, którego współczucie dodawało otuchy sercom ubogich. 

Święty Marcinie, którego miłosierdzie jednało grzeszników z Bogiem. 

Święty Marcinie łagodny i pokornego serca na wzór Chrystusa. 

Święty Marcinie, przez którego Chrystus dokonywał cudów. 

Święty Marcinie, przez którego Chrystus uzdrawiał chorych. 

Święty Marcinie, przez którego Chrystus wyganiał złe duchy. 

Święty Marcinie, dokonujący cudów w imię Boże. 

Święty Marcinie, opiekunie naszego kraju i ludów Europy. 

Święty Marcinie, wznoszący kościoły. 

Święty Marcinie, fundujący klasztory. 

Święty Marcinie, którego śmierć rozradowała niebiosa i ubogaciła łaską naszą ziemię. 

Święty Marcinie, którego pamięć czcimy od wieków. 

Święty Marcinie, którego świętość prowadzi nas już teraz do jedności z Bogiem. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami. 

P. Ustanowił go panem domu swego. 

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. 

Módlmy się: Boże, Ty zostałeś uwielbiony przez życie i przez śmierć św. Marcina, biskupa, 

odnów w naszych sercach cuda Twojej łaski, aby ani śmierć, ani życie nie mogły nas 

odłączyć od Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

                                                                            Opracowała:  Leokadia Pawliszak  - Akcja Katolicka 

                                                                                         (Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 


