
 

„A lud stał i patrzył”. Stanę pośród tłumu 
zebranego pod krzyżem i przez dłuższą 
chwilę będę kontemplował Jezusa ukrzy-
żowanego. Poproszę o głębokie wczucie 
się w Jego cierpienie.  

Będę słuchał krzyku ludzi, którzy drwią  
z Jezusa i wyszydzają Go. Zwrócę uwagę, 
jak krzyk i gniew kontrastują z cichością  
i cierpliwością Jezusa. Na słowa obelgi  
Jezus odpowiada milczeniem. 

Milczącej i pokornej postawy Jezusa nie 
mógł znieść jeden ze złoczyńców. Co mogę 
powiedzieć o mojej postawie wobec krzy-
wdzicieli? Czy wierzę w miłość silniejszą 
od nienawiści? 

Jezus, który pozwala się ukrzyżować 
przez ludzką nienawiść, pokazuje, że 
człowieka i cały świat można zdobyć tylko 
miłością. Będę słuchał uważnie słów łotra, 
który na krzyżu przeżywa swoje nawróce-
nie. Jezus ukrzyżowany przebaczył łotrowi 
na krzyżu. Jezus prosi także mnie, abym 
pozwolił Mu zostać królem mojego serca, 
nawet jeśli jest ono obciążone grzechem. 

Pomyślę o moich grzechach, które naj-
trudniej jest mi oddać Jezusowi. Będę pro-
sił Ducha Świętego o głęboką wiarę, że Je-
zus pragnie być przy mnie jak przy łotrze, 
abym mógł doświadczyć Jego oczyszczają-
cej miłości. Chce, abym Go prosił podobnie 
jak łotr na krzyżu. O co najbardziej chciał-
bym w tej chwili prosić Jezusa? 

Wyznam Jezusowi moją miłość. Otworzę 
przed Nim swoje serce. Oddam Mu siebie 
takiego, jakim jestem, wyznając: „Ty Jezu 
jesteś Panem i Królem mego życia”. 

Krzysztof Wons SDS 
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 LITURGIA SŁOWA  
2 Sm 5,1-3; Ps 122; Kol 1,12-20; Łk 23,35-43 

Ref. psalmu: Idźmy z radością na spotkanie Pana.  
 

 Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członko-
wie Wysokiej Rady drwiąco mówili: „Innych wybawiał, 
niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wy-
brańcem 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 żydow-
ski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał 

Mu: „Czy Ty nie jesteś 
Mesjaszem? Wybaw więc 
siebie i nas”. Lecz drugi, 
karcąc go, rzekł: „Ty na-
wet Boga się nie boisz, 
chociaż tę samą karę pono-
sisz? My przecież sprawie-
dliwie, odbieramy bowiem 
słuszną karę za nasze 
uczynki, ale On nic złego 
nie uczynił”. I dodał: „Je-
zu, wspomnij na mnie, gdy 
przyjdziesz do swego kró-
lestwa”. Jezus mu odpo-
wiedział: „Zaprawdę po-
wiadam ci: Dziś ze Mną 
będziesz w raju”.  

– Oto słowo Pańskie. 
 

KOMENTARZE DO CZYTAŃ  
Przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

 

Komentarz do pierwszego czytania 
Dawid zostaje namaszczony na króla w Izraelu, jednak to je-

go drugie namaszczenie – był już wtedy królem Judejczyków. 
Dlaczego tak się stało? We wcześniejszych rozdziałach Dawid
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1614 W swoim nauczaniu Jezus 
wypowiadał się jednoznacznie 
o pierwotnym sensie związku 
mężczyzny i kobiety, tak jak 
został on na początku zamie-
rzony przez Stwórcę. Zezwole-
nie na oddalenie żony dane 
przez Mojżesza było ustęp-
stwem z powodu zatwardziało-
ści serca. Związek małżeński 
mężczyzny i kobiety jest niero-
zerwalny; łączy ich sam Bóg: 
"Co więc Bóg złączył, niech 
człowiek nie rozdziela" (Mt 19, 
6). 
1615 To jednoznaczne podkre-
ślenie nierozerwalności więzi 
małżeńskiej mogło zaniepokoić 
i wydawać się wymaganiem nie 
do wykonania. Jednak Jezus nie 
obarczał małżonków ciężarem 
niemożliwym do udźwignięcia  
i zbyt wielkim, bardziej uciąż-
liwym niż Prawo Mojżeszowe. 
Przychodząc, by przywrócić 
pierwotny porządek stworze-
nia, naruszony przez grzech, 
Jezus daje siłę i łaskę do prze-
żywania małżeństwa w nowych 
wymiarach Królestwa Bożego. 
Idąc za Chrystusem, wyrzekając 
się siebie, biorąc na siebie swój 
krzyż, małżonkowie będą mogli 
"pojąć" pierwotny sens małżeń-
stwa i przeżywać je z pomocą 
Chrystusa. Łaska małżeństwa 
chrześcijańskiego jest owocem 
Krzyża Chrystusa, będącego 
źródłem całego życia chrześci-
jańskiego. 
 

posłuszny poleceniom Boga uda-
je się do Judy, gdzie pozostaje na 
pewien czas. Tam lud tej krainy 
wybrał go na swego przywódcę. 
Co ich do tego skłoniło? Czy zo-
stali pociągnięci tylko ludzkimi 
więzami? Teraz staje się przywód-
cą wszystkich pokoleń i łączy je 
przez swoją osobę jako jeden na-
ród. 

Ten, kto jest namaszczony, jest 
pomazańcem Boga – wykonawcą 
Jego poleceń i heroldem Jego woli 
wobec wierzących. Byli nimi kró-
lowie, prorocy czy arcykapłani. 
Tak też Dawid stał się współtwór-
cą, przez swoje posłuszeństwo, 
spraw Bożych w świecie. Jednak 
Bóg również wobec niego posyła 
swoich „namaszczonych”, ogłasza-
jących wolę Pana względem Da-
wida – sam lud, który ogłasza swo-
ją uległość. 

Jak usłyszeliśmy w czytaniu: 
„Już dawno, gdy Saul był królem 
nad nami, ty odbywałeś wyprawy 
na czele Izraela.” Naród poznał je-
go serce, jego wolę i działanie Bo-
ga w Nim. W tym właśnie aspek-
cie Dawid jest typem Chrystusa,  
a raczej ta relacja jest typiczna:  
ludu do Dawida, nas do Chrystusa. 
Jako wierzący poznajemy Syna 
Bożego i doświadczamy działania 
w naszym życiu. To oddanie, po-
wierzenie siebie Jezusowi, byśmy 
byli „kośćmi i ciałem” – członka-
mi w Kościele Chrystusa, powinno 
rozbrzmiewać w sercach na modli-
twie dosyć często. O ile chcemy, 
by On królował nad nami. 

Komentarz do psalmu 
Ten psalm, pieśń pielgrzymów 

zmierzających ku świętemu mia-
stu, jest radosnym hymnem prze-
pełnionym wdzięcznością. Każdy, 
kto wybrał się kiedykolwiek w 
dłuższą podróż, zna radość dotar-
cia do celu. Tak też jest i u autora 
natchnionego tego psalmu – zwia-
stuje on radość osiągnięcia celu. 
Uczestnicząc we Mszy świętej,  
w naszych parafiach czy w jakim-
kolwiek kościele, stajemy w świą-
tyni, która jest „domem Bożym  
i bramą do nieba”. Treść psalmu 

można by odnieść do naszej wę-
drówki do Królestwa niebieskiego 
– Królestwa Jezusa. Każda Eucha-
rystia jest wejściem w przedsionek 
nieba i zakosztowaniem słodyczy 
obecności Króla, który się nam da-
je. Stąd też największą radością dla 
chrześcijanina będą słowa na koń-
cu jego życia: „Pójdziemy do do-
mu Pana”. 

Komentarz do drugiego  
czytania 
Święty Paweł w sposób bardzo 

dosadny maluje przed nami obraz 
panowania Chrystusa w świecie. 
Chrystusa jako Władcy. W Jezusie 
zawarte zostało całe stworzenie  
– ono ma w Nim umocowanie, ist-
nieje i zostało powołane do istnie-
nia. Bóg zna w całości swoje dzie-
ło i zna je na wskroś. Przez to naj-
lepiej rządzi światem i roztropnie 
nim włada. 

Jezus Chrystus jest Głową Ko-
ścioła i tak jak my władamy swoim 
ciałem i nadajemy mu kierunek 
działania, dbamy o jego potrzeby  
i znamy je, tak też i Chrystus. On 
doskonale odpowiada na potrzeby 
Kościoła, kieruje jego członki do 
zbawienia i zna każdego z nas naj-
lepiej. Jest doskonałym Zarządcą. 

Komentarz do Ewangelii 
Dobra Nowina ukazuje nam prze-

rażający obraz skutków decyzji 
ludzkiej. Postawa Sanhedrynu, 
która pchnęła do stracenia Jezusa, 
knuta przeciw Pomazańcowi Bo-
żemu, była płomykiem rozpalają-
cym ich dalsze działania i intrygę. 
A gdy już upewnili się, że zrobili 
wszystko, by On zawisł na krzyżu, 
dalej Mu ubliżali. Członkowie ra-
dy żydowskiej mieli wciąż zaśle-
pione oczy – nie dostrzegali zna-
ków od Boga, a w których brali 
udział: nie dali wiary wyznaniu Je-
zusa na przesłuchaniu – „Ja Je-
stem”, nie rozpoznali napisu na 
krzyżu – Król Żydowski, nie zro-
zumieli słów łotra z krzyża – „Je-
zu, wspomnij na mnie, gdy przyj-
dziesz do swego królestwa”. Nie 
rozpoznali Tego, na którego czeka-
ły pokolenia. Mimo swych wysił-
ków, Chrystus zwyciężył śmierć  

i objął panowanie – nie tak, jak ro-
zumieli je Żydzi, ale w sposób, ja-
ki zapragnął tego Bóg. 

 
Komentarze zostały przygotowane 

przez Marcina Karaska, kleryka IV roku 
WSDDW-P i ks. Mariusza Kowalskiego 



KRÓL MIŁOŚCI, SPRAWIEDLIWOŚCI I POKOJU  
Drodzy Bracia i Siostry! 
Kościół obchodzi dzisiaj uroczy-

stość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata. Uroczystość ta 
kończy rok liturgiczny i podsu-
mowuje tajemnicę Jezusa «pierwo-
rodnego z umarłych i władcy 
wszystkich możnych ziemi» (por. 
Kolekta, rok B), kierując nasz 
wzrok ku pełnej realizacji króle-
stwa Bożego, gdy Bóg będzie 
«wszystkim we wszystkich»  
(1 Kor 15, 28). Św. Cyryl Jerozo-
limski mówi: «Głosimy przyjście 
Chrystusa – nie tylko pierwsze, ale 
i drugie, o wiele wspanialsze od 
pierwszego. Pierwsze zwiastowało 
cierpienie, drugie zaś przyniesie 
królewski diadem Bożego pano-
wania; (...) Za pierwszym przyj-
ściem przyszedł i przecierpiał 
krzyż, (...) ale przyjdzie raz jesz-
cze, pełen chwały, otoczony zastę-
pami aniołów» (Catechesis XV, 1, 
Illuminandorum, De secundo Chri-
sti adventu: PG 33, 869 A). Całą 
misją Jezusa i treścią Jego przesła-
nia jest głoszenie królestwa Boże-
go i jego realizacja pośród ludzi 
przez znaki i cuda. Ale – jak przy-
pomina Sobór Watykański II – 
«królestwo ujawnia się przede 
wszystkim jednak w samej osobie 
Chrystusa» (Konst. dogmat. Lu-
men gentium, 5), który je ustano-
wił przez swoją śmierć na krzyżu i 
swoje zmartwychwstanie, poprzez 
które objawił się jako Pan i Me-
sjasz oraz Kapłan na wieki. To 
królestwo Chrystusa zostało po-
wierzone Kościołowi, który jest 
jego «zalążkiem» i «zaczątkiem»  
i ma za zadanie głosić je i szerzyć 
wśród wszystkich narodów mocą 
Ducha Świętego. Na końcu czasów 
Pan przekaże Bogu Ojcu królestwo 
i przedstawi Mu wszystkich, któ-
rzy żyli zgodnie z przykazaniem 
miłości. 

Drodzy Przyjaciele, wszyscy je-
steśmy powołani do przedłużania 
zbawczego dzieła Boga, nawraca-
jąc się na Ewangelię, podążając 
zdecydowanie za tym Królem, któ-

ry nie przyszedł, aby Mu służono, 
lecz aby służyć i dać świadectwo 
prawdzie (por. Mk 10, 45; J 18, 
37). W związku z tym zachęcam 
wszystkich do modlitwy za Ko-
ściół. Prośmy też Najświętszą Ma-
ryję Pannę o opiekę nad każdym z 
nas. Niech Dziewica Maryja po-
maga nam wszystkim przeżywać 
obecny czas w oczekiwaniu na 
powrót Pana, prosząc usilnie Boga: 
«Przyjdź Królestwo Twoje», i wy-
pełniając te uczynki światła, które 
przybliżają nas coraz bardziej do 
nieba, jesteśmy bowiem świadomi, 
że w trudnych wydarzeniach dzie-
jów, Bóg nadal buduje swoje kró-
lestwo miłości. 

*** 
Już w zapowiedzi przyjścia na 

świat jednorodzony Syn Ojca, na-
rodzony z Dziewicy Maryi, jest 
nazywany «królem», w sensie me-
sjańskim, czyli dziedzicem tronu 
Dawida, zgodnie z obietnicami 
proroków – królestwa, które nie 
będzie miało końca (por. Łk 1, 32-
33). Królewskość Chrystusa pozo-
stała całkowicie ukryta przez 30 lat 
Jego zwyczajnego życia w Nazare-
cie. Później, w czasie życia pu-
blicznego Jezus zapoczątkował 
nowe Królestwo, które «nie jest z 
tego świata» (J 18, 36), i na koniec 
urzeczywistnił je w pełni swoją 
śmiercią i zmartwychwstaniem. 
Gdy po zmartwychwstaniu ukazał 
się apostołom, powiedział: «Dana 
Mi jest wszelka władza w niebie  
i na ziemi» (Mt 28, 18): źródłem 



 

  

tej władzy jest miłość, którą Bóg 
objawił w pełni w ofierze swojego 
Syna. Królestwo Chrystusa jest da-
rem ofiarowanym ludziom wszyst-
kich czasów, aby każdy, kto wie-
rzy w Słowo Wcielone, «nie zgi-
nął, ale miał życie wieczne» (J 3, 
16). Dlatego właśnie w ostatniej 
księdze Biblii, Apokalipsie, ozna-
jmia On: «Ja jestem Alfa i Omega 
(...) Początek i Koniec» (Ap 22, 
13).  

«Chrystus — Alfa i Omega», tak 
rozpoczyna się paragraf kończący 
pierwszą część Konstytucji dusz-
pasterskiej Gaudium et spes Sobo-
ru Watykańskiego II, ogłoszonej 
przed 40 laty. W tym pięknym tek-
ście, nawiązującym do słów sługi 

Bożego Pawła VI, czytamy: «Pan 
jest celem historii ludzkiej, punk-
tem, ku któremu zwracają się pra-
gnienia historii i cywilizacji, 
ośrodkiem rodzaju ludzkiego, ra-
dością wszystkich serc i wypełnie-
niem ich tęsknot». I dalej: «W Je-
go Duchu ożywieni i zjednoczeni 
pielgrzymujemy ku ostatecznemu 
wypełnieniu historii ludzkiej, które 
w pełni zgodne jest z zamysłem 
Jego miłości: 'Aby wszystko na 
nowo zjednoczyć w Chrystusie, to, 
co w niebiosach, i to, co na ziemi' 
(Ef 1, 10)» (GS, 45). Gaudium et 

spes uznaje centralną pozycję 
Chrystusa i w tym świetle interpre-
tuje sytuację współczesnego czło-
wieka, jego powołanie i godność, 

jak również środowiska jego życia: 
rodzinę, kulturę, ekonomię, polity-
kę, wspólnotę międzynarodową. 
Taka była misja Kościoła w prze-
szłości i taka pozostaje dziś i zaw-
sze: głosić Chrystusa i dawać  
o Nim świadectwo, aby człowiek, 
każdy człowiek, mógł w pełni rea-
lizować swoje powołanie.  

Niech Maryja Dziewica, której 
Bóg w szczególny sposób dał 
udział w królowaniu swego Syna, 
wyjedna nam, abyśmy Go przyjęli 
jako Pana naszego życia i wiernie 
współpracowali, by nastało Jego 
Królestwo miłości, sprawiedliwo-
ści i pokoju. 

Benedykt XVI, papież 

 

O G Ł O S Z E N I A  
1. Dziś obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Po Mszy św. o godz. 10:00  
– wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt Poświęcenia. 
Odpust zupełny za publiczne odmówienie Aktu Poświęcenia oraz spełnienie warunków zwykłych. 
2. Za tydzień rozpoczyna się okres Adwentu – czas przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego oraz 
oczekiwania Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. 
3. Taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na Wyższe Metropolitarne Seminarium Duchowne  
w Warszawie. 
4. W poniedziałek – 21 listopada – rozpoczniemy nowy kurs przygotowujący do bierzmowania, tzw. kurs 
tradycyjny. Zapraszamy na spotkanie o godz. 19.30 w dolnym kościele. 
5. W przyszłą niedzielę, 27 listopada, obchodzić będziemy jubileusz 30-lecia posługi proboszczowskiej  
w naszej parafii ks. Walentego Królaka. Zapraszamy na Mszę św. w intencji Księdza Jubilata o godz. 10.00.  
6. Także w przyszłą niedzielę, 27 listopada, o godz. 16.00 zapraszamy na promocję książki „Serce 
Muranowa. Odzyskane dzieje Kościoła Świętego Augustyna na Nowolipkach” – autorstwa Wojciecha 
Andrzeja Szoty. To pierwsza monografia kościoła w jego 126 letniej historii. Promocja odbędzie się  
w kościele. Uroczystość zostanie wzbogacona przez okolicznościową wystawę, wykład prof. Jana Żaryna, 
odczyt przez aktorów fragmentów książki z towarzyszeniem muzyki poważnej. Na zakończenie spotkania 
będzie możliwość zakupu książki w cenie 80 zł. i uzyskanie dedykacji autora. 
7. W listopadzie zapraszamy na modlitwę w intencji zmarłych – codziennie o godz. 18:15, w środy na 
nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy o godz. 18:00. 
8. Trwają Katechezy, na które zapraszamy dorosłych i młodzież, w poniedziałki i czwartki o godz. 19:30  
w Kościele. 
9. Świece Caritas oraz opłatki są do nabycia w zakrystii. 
10. Wspomnienia liturgiczne: 
Poniedziałek – Ofiarowanie NMP; wtorek - wsp. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy – pamiętajmy w tym 
dniu w modlitwach w intencji naszych organistów: p. Andrzeja Szymborskiego i p. Wojciecha Bednarskiego.  
Czwartek – wsp. św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy; piątek – bł. Franciszki 
Siedliskiej.  
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