
Panie, Twój tron niewzruszony na wieki (Ps 93) 

Uzupełnij:  1. Piłat powiedział do Jezusa: Naród Twój i … 
wydali mi Ciebie 2. Błogosławiony, który …w imię Pańskie 
3. Błogosławione Jego … które nadchodzi  4. Czy Ty 
jesteś … żydowskim? 5. Jezus: Każdy, kto jest z … 
słucha mojego głosu. 6. Jezus: na to … na świat, aby dać 
świadectwo prawdzie 7. Jezus Chrystus jest Tym, który 
przez swą krew uwolnił nas od … 8. Jezus odpowiedział 

Piłatowi: Czy to mówisz od siebie, czy też inni …ci o 
Mnie? 9.  Jezus Chrystus jest …królów ziemi. 10.  Jezus 
… jest Świadkiem Wiernym 11.  Jezus: Królestwo moje 
nie jest z tego … 12.  Panowanie Jego jest wiecznym … 
13.  Jezus jest Tym, który nas … 14.  Jego królestwo nie 
ulegnie …15.  Jezus został ukrzyżowany pod Poncjuszem 
…  16. Jam jest Alfa i … mówi Pan Bóg. 
 

Papież Franciszek – Tylko Bóg może odnowić nasze 
serce - „…Daremne jest myślenie, że potrafimy się 
poprawić bez daru Ducha Świętego. Daremne jest 
myślenie o oczyszczeniu naszego serca                      
w tytanicznym wysiłku samej tylko naszej woli. 

Musimy w prawdzie i w wolności otworzyć się na 
relację z Bogiem: jedynie w ten sposób nasze wysiłki 
mogą przynieść owoce”  

 
Zadaniem Prawa biblijnego nie jest łudzenie człowieka, 
jakoby literalne posłuszeństwo mogło doprowadzić            
go do sztucznego, a ponadto nieosiągalnego zbawienia. 
Zadaniem Prawa jest doprowadzenie człowieka do jego 

prawdy, to znaczy do jego ubóstwa, które staje się 
autentyczną i osobistą otwartością na miłosierdzie Boga, 
który nas przemienia i odnawia. Tylko Bóg może odnowić 
nasze serce, pod warunkiem, że otworzymy Jemu serce. 
Ostatnie słowa Dekalogu pouczają wszystkich, abyśmy 
uznali siebie za żebraków; pomagają byśmy stanęli w 
obliczu nieuporządkowania naszego serca i przestali żyć 
samolubnie a stawali się ubogimi w duchu, autentycznymi 
przed obliczem Ojca, dając się odkupić Synowi i pouczyć 
przez Ducha Świętego. [21.11.2018 z: audiencji ogólnej];      

 św. Jan Paweł II  - Mówiąc «tak» Chrystusowi, 

mówicie «tak» swoim najszlachetniejszym 
ideałom. Modlę się, aby On królował w waszych 
sercach oraz w ludzkości nowego wieku                             

i tysiąclecia. Nie lękajcie się Jemu zawierzyć. On was 
poprowadzi, da wam siłę, byście szli za Nim każdego dnia 
i w każdej sytuacji … (Tor Vergata 19 sierpnia 2000);  
 

Stefan Kardynał Wyszyński –… W poznaniu 

woli Bożej znajdujemy pełny i całkowity spokój. 
Wola Boża jest zawsze powiązana z miłością, 
dobrocią i miłosierdziem, z mądrością                         

i wszechwiedzą Boga, który patrzy  na początek i kres 
naszego życia. On jeden jest nieomylny w układaniu 
planów. (z rozważań o modlitwie "Ojcze Nasz")                        
*Królestwo moje nie jest z tego świata. (J18,36) – 
Królestwo moje nie jest z tego świata – powiedział 
Jezus, ale powiedział także: „Teraz zaś królestwo 
moje nie jest stąd”. Królestwo Jego nie posługuje 
się przemocą, nienawiścią, złością – tym, na czym 
opierają swoją potęgę władcy ziemscy.  Jednak 
Chrystus jest królem tego świata i kiedyś ogarnie 
nas zdumienie, gdy się dowiemy, przez jakich ludzi 
wiernych Ewangelii, a niezauważonych – królował 
na tym świecie. Ciekawe, że właśnie dwaj poganie, 
Piłat i żołnierz, który przebił włócznią bok Jezusa – 
świadczą o Jego nieprzemijającej potędze…                  
a o Piłacie (dzisiaj) mówi się tylko dlatego,                   
że urodził się w czasach Jezusa                                        
[x. J. Twardowski, W świetle Ewangelii, s.367].                       
 
MOJE POSTANOWIENIE: Podziękuję Panu Bogu                

za kończący się rok liturgiczny i poproszę o głębokie                      
i owocne przeżycie kolejnego dla siebie i całego Kościoła 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 
 

1  A   C   K    Ł    I  
2  x  x  x  P  R   Y   Y   A  
3  x  x  K   Ó   E     O  
4  x  K    L   M  x  x  x  x  

5  x  P   A  W   Y  x  x  x  x  

6  P   Z   S   E   Ł   M  
7  x  x  G   Z    H   W  x  

8  P   W   E   Z   E   I  
9  W   A   C  Ą  x  x  x  x  x  

1 0  x  x  x  C  H   Y     S  
1 1  x  x  x  x  Ś    A   A  x  

1 2  P   N   W   N    M  x  

1 3  x  x  x  M  I   U   E  x  x  

1 4  Z   G   A   Z   E  x  x  

1 5  P   Ł   T   M  x  x  x  x  

1 6  O   E   A  x  x  x  x  x  x  
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Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, 
abyście mogli stanąć przed Synem 

Człowieczym. (Mk 11,10)                                         
J 18,33b-37                                 

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś 
Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to 
mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli                                  
ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? 
Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś 
uczynił?”. Odpowiedział 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 narodziłem i na to przyszedłem 
na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy,                     
kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.                        
 
Głosimy królestwo prawdy i życia, sprawiedliwości, 
miłości i pokoju; królestwo, w którym spełnią się na 
zawsze wszystkie dobre pragnienia naszych serc. 
Królestwo to, dla wielu stanowiące jedynie piękny, 
choć nierealny ideał, dla chrześcijanina jest 
konkretną rzeczywistością, której nadejścia 
oczekuje. Drogą do tego królestwa jest Jezus 
Chrystus. Ten, który własną krwią wybawił nas od 
grzechów, zaprasza nas do pójścia za sobą drogą 
wiary, abyśmy żyjąc, jak przystoi świętym, mogli                    
w pokoju oczekiwać spełnienia naszych tęsknot. 
          [Mira Majdan, "Oremus" listopad 2006, s. 116];                            

Pan króluje, oblókł się w majestat (Ps 93)                        

Dlaczego uwielbiamy Boga? -  Uwielbiamy Boga,                     
bo On istnieje, i dlatego, że głęboki szacunek                                 
i uwielbienie są stosowną odpowiedzią na Jego 
objawienie i obecność. „Panu, twemu Bogu będziesz 
oddawał hołdi tylko Jego będziesz czcił” (Mt 4,10)  - 

Uwielbienie Boga służy jednak również człowiekowi, 
gdyż wyzwala go ze służenia potęgom tego świata. 
Gdzie nie uwielbia się Boga, gdzie Bóg przestaje 
być Panem życia i śmierci, zdobywają sobie 
uznanie inni i narażają ludzką godność.                               

[YOUCAT POLSKI,KKK 353, s.194]. 

Ty od wieków istniejesz, Boże. Świadectwa 
Twoje bardzo godne są wiary (Ps 93)  

MODLITWA WIERNYCH   
1.  Módlmy się za Ojca Świętego,  kapłanów, zakonników 

i cały stan duchowny, aby modlitwą i ofiarną pracą 
przyczyniali się do wzrostu królestwa Bożego - Ciebie … 
2. Módlmy się za tych, którzy zamykają swoje serca na 

panowanie Boga, aby odkryli, że przyjęcie Chrystusa jest 
wejściem do Jego królestwa prawdy i życia - …                         
3. Módlmy się za dzieci, rodziny, lekarzy, pielęgniarki                                

i wszystkich pracowników Służby Zdrowia aby  spotykali 
się z życzliwością i miłosierdziem otaczających ich ludzi - 
4. Módlmy się za prześladowanych z powodu wiary,                      

aby doznali pocieszenia i wytrwali w ucisku –Ciebie ... 
5. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli zawsze wierni 

zasadom królestwa Chrystusowego                                           
- Ciebie Prosimy  - Wysłuchaj nas Panie.  
 Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                          

I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst 
Ewangelii, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch 
Święty                                                    
II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. 
Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – Dzisiejsza 
niedziela przypomina mi, że Jezus Chrystus jest 
Królem Wszechświata, „Władcą królów ziemi”. Czy 
ja jestem Jego pokornym, uniżonym sługą? Życie 
podpowiada, że kiedy usiłuję zająć Jego miejsce, 
zamienić się rolami, kiepsko na tym wychodzi 
wszechświat i ja sam… - Dzisiejsza niedziela 
przypomina mi, że: - Jezus Chrystus jest Królem 
Wszechświata, „Świadkiem Wiernym”. Czy może 
On liczyć z mojej strony na moje wierne, codzienne 
świadectwo?.... - Jezus Chrystus jest Królem 
Wszechświata, „Pierworodnym umarłych”. On jest 
tym, który umarł a trzeciego dnia zmartwychwstał. 
Czy ja codziennie w Jezusie umieram dla tego co 
złe i grzeszne i codziennie w Jezusie 
zmartwychwstaję dla tego co dobre, piękne, pełne 
łaski? Czy w życiu i śmierci pragnę należeć do 
Niego? Czy aktywnie buduję cywilizację życia                          
i miłości czy śmierci? - Dzisiejsza niedziela 
przypomina mi, że Jezus Chrystus jest Królem 
Wszechświata, „Tym, który nas (mnie) miłuje”. - Czy 
ja miłuję mojego Króla i Pana? Jaki jest poziom tej 
miłości, jaka jest jej jakość? … Kochać Jezusa, to 
służyć Jezusowi. Kiedy słabnie miłość, …obniża się 
poziom i jakość mojej służby dla Pana, pojawiają się 
pokusy, aby zdradzić, odejść. Trzeba mi wówczas 

pamiętać, że On choć Król, jest jak ten, kto służy. - 
Dzisiejsza niedziela przypomina mi, że Jezus 
Chrystus jest Tym, „który przez swą krew uwolnił 
nas od grzechów”. On mnie zbawił, przywrócił Bogu 
Ojcu. Czy ja grzechu nie lekceważę…? - Czy                         
z grzechów systematycznie się spowiadam klękając 
przed Jego królewskim Majestatem? … - „Jemu 
chwała i moc na wieki wieków. Amen”. - Czy 
słychać mój głos wśród tych, którzy sławią 
Chrystusa Króla? Czy sławią go również moje 
czyny? Czy jestem wśród tych, którzy codziennie 
powierzają się mocy Jego miłości? Czy potrafię z 
całego serca wypowiedzieć słowa: „Króluj nam 
Chryste, zawsze i wszędzie…”.                
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem 

serce, aby mówić Mu  o przeżyciach,   rodzi w tobie 
słowo.  … Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:                          
Pan odział się w potęgę i nią się przepasał - tak świat 
utwierdził, że się nie zachwieje (Ps 93)                                               

IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 
Powtarzaj w różnych porach dnia: Pan Bóg króluje, 
pełen majestatu (Ps 93)  [wg opr. X R. Stankiewicza SDS 

http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22215]; 
KALENDARIUM: 30. XI. – pt. – Święto św. Andrzeja 
Apostoła - Czy słowa prostego człowieka, żyjącego z 

pracy rąk, mogą mieć jakieś znaczenie? W święto 
Apostoła Andrzeja, rybaka z Galilei, śpiewamy refren 
psalmu: „Po całej ziemi ich głos się rozchodzi”. Oddając 
się do dyspozycji Jezusa, musimy, jak Andrzej, być gotowi 
opuścić swą łódź i iść tam, gdzie jesteśmy posłani. Często 
jednak odkrywamy, że Jezus potrzebuje nas właśnie 
razem z „łodzią” naszego zawodu, naszej sytuacji 
rodzinnej, aby Jego głos mógł rozchodzić się także w 
naszym środowisku, trafiając do tych, których pragnie 
łowić dla królestwa Bożego.  [M. Majdan, „Oremus” XI 2006];                                           
- Czy ty jesteś Królem żydowskim? (J18,33) – W pytaniu 

Piłata można widzieć zdziwienie, ironię, wzruszenie 
ramionami. Przecież Piłat widział przed sobą nie króla 
wziętego do niewoli, ale zwykłego Żyda, który przyszedł z 
własnego narodu, aby głosić prawdę. Tymczasem ten 
naród  ze swymi dostojnymi kapłanami wydal Go  w ręce 
poganina. Poza tym Jezusa opuścili najbliżsi. Piotr Go 
zdradził, a Judasz sprzedał, jak towar na święta. – Jezus 
mówił, że jest królem wtedy, kiedy był najmniej podobny 
do króla.                                                                             
[x. J. Twardowski, W świetle Ewangelii, s.367].                                        

http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22215

