TYGODIK PARAFII

pw. PRZEMIEIEIA PAŃSKIEGO W POLAIE
ROK XIX 2011 R 47 (647)
2 0 listop ada 2 011 r.
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
XXXIV IEDZIELA ZWYKŁA
rok A

Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata
Od dawna już powszechnie nazywano
Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa,
przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości
Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od
Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją
przyjmować; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli
ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola
ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem
do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że
Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą
wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych
rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc
dla Jego "przewyższającej naukę miłości" i dla
łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden
bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego
stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus
Chrystus.
Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we
właściwym tego słowa znaczeniu imię i władzę króla
należy przyznać Chrystusowi jako Człowiekowi,
albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku można
powiedzieć, iż otrzymał od Ojca "władzę i cześć, i
królestwo"; Chrystus bowiem, jako Słowo Boga, będąc
współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a
więc także najwyższe i nieograniczone władztwo nad
wszystkim stworzeniem.

czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo
jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg
nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim
włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od
wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono
wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich
czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie
zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w
codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam
Chrystus, wołamy z nadzieją: Przyjdź królestwo Twoje!

Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej,
nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na tronie
królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu się należy i to
w zakresie, jakim nie dysponował żaden władca
świata.
Władcy ziemscy nabywają tytuł królewski przez
dziedziczenie, nominację i podbój. Wszystkie trzy
tytuły dają Chrystusowi pełne prawo do korony i
najwyższej władzy. Jako człowiek, w swej ludzkiej
naturze, pochodził on przecież w prostej linii od króla
Izraela, Dawida. Wykazują to Ewangeliści, podając
Jego rodowód (Mt 1, 5-16; Łk 3, 23-38). W narodzie
wybranym ta prawda była tak pospolicie znana, że
powszechnie nazywano Go Synem Dawida (Mt 22, 4146; Mk 12, 35-37; Łk 1, 27. 32; 20, 41-44; 2 Tm 2, 8;
Ap 22, 16). Tak więc z krwi i dziedziczenia Chrystus
miał prawo do tytułu Króla.
Chrystus jest ponadto Synem Bożym, naturą równy
Bogu, drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej. Jest
Panem nieba i ziemi, Panem najwyższym i absolutnym, wobec którego wszelkie królestwa ziemskie są
Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest nieporównywalne. Aby to powszechne władztwo
Królem całego stworzenia - wszechświata. Jego Jezusa podkreślić, liturgia dodała do tytułu "Król"
panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania dopełniacz "Wszechświata".

„ Pan jest m o im pasterzem , n iczego m i n ie brakn ie. ” (Ps 23, 1 )
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1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, to ostatni mocny akord roku
liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. W dzisiejszą niedzielę warto zapytać się siebie:
na ile świadomie przeżywam rok liturgiczny i czynnie włączam się w jego celebracje? Warto też
spojrzeć wstecz i zrobić osobisty rachunek sumienia z budowania, pogłębiania mojej przyjaźni,
komunii z Bogiem i bliźnimi. Pamiętajmy, że zawsze jest czas i miejsce, aby to jeszcze
naprawić. Tylko zjednoczeni z Chrystusem możemy zdążać do jedności Królestwa, w którym
Bóg „otrze wszelka łzę” i będzie wszystkim we wszystkich.
2. Dziś, w niedzielę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, po Mszach Świętych wystawiamy
Najświętszy Sakrament i odmawiamy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt
poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za udział w tym nabożeństwie możemy
uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
3. W poniedziałek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny.
Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, święty Joachim i święta Anna, oddali Ją kapłanowi
Zachariaszowi, ojcu świętego Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała
w świątyni około 12 lat. Dziś wspominając tamto Ofiarowanie, powinniśmy odnawiać w sobie
pragnienie poświęcania się Bogu i szukania Jego woli.
4. Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście
Pana Jezusa. Wejdźmy w ten piękny, choć krótki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo
przygotowani.
5. Za sprzątanie Kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Daniłów Zofii i Bożętce
Beacie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Oskorip Agnieszkę i Szkarłat Bernadettę.
Drodzy Sąsiedzi
Już informowałem o środkach uzyskanych z organizacji tegorocznych Dożynek. Chciałem dzisiaj
podzielić się następującą informacją. W ostatnim tygodniu został zakupiony do naszej świetlicy za kwotę
1,737,14 zł. serwis stołowy dla 120 osób. W skład serwisu wchodzą:
1. Miski ceramiczne 120 szt.
8. Szklanki 120 szt.
2. Talerze deserowe 120 szt.
9. Koszyki na chleb 12 szt.
3. Talerze płytkie 120 szt.
10. Łopatka do tłuszczu 1 szt.
4. Łyżki 120 szt.
11. Łyżka drewniana 1 szt.
5. Noże 120 szt.
12. Matewka duża 2 szt.
6. Widelce 120 szt.
13. Łyżka drew. duża 1 szt.
7. Małe łyżeczki 120 szt.
14. Otwieracz do but. 5 szt.
Naprawdę podziwu godna przedsiębiorczość naszych Pań. Niebawem całość zostanie formalnie przekazana Pani
Dyrektor GOK z przeznaczeniem dla naszej świetlicy.
Drodzy Polanie jak zapewne wiecie Polana Górna jest organizatorem imprezy pt.: Sylwester AD 2011,
na którą wszystkich serdecznie zapraszamy. Niebawem pojawią się plakaty z tym związane i informacja gdzie
należy dokonywać wpłat oraz ich wysokość. Jednogłośnie organizatorzy podjęli decyzję, że dochód będzie w
całości przeznaczony na kolejne zakupy i wyposażenie naszej świetlicy.
Już teraz serdecznie Miłych Państwa zapraszamy.
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