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XXXIV IEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
rok B

O KRÓLOWANIU JEZUS A CHRYS TUS A

Od momentu przyjścia Chrystusa
urzeczywistnia się w świecie królestwo Boże.
Nie ma ono nic wspólnego z jakąkolwiek formą
panowania człowieka w świecie. Oznacza – jak
usłyszymy w dzisiejszej prefacji – „wieczne
i powszechne Królestwo: królestwo prawdy
i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo
sprawiedliwości, miłości i pokoju”. Trudno się
więc dziwić, że marzy się nam realizacja
takiego królestwa w świecie, bez najmniejszych
zakłóceń. Myślenie jednak, że wystarczy
obwołać Chrystusa Królem Polski, a wszystko
się zmieni na lepsze, trzeba uznać za
iluzoryczne, wręcz szkodliwe dla rozumienia
i urzeczywistniania Chrystusowego zbawienia
w świecie.
Przede wszystkim królestwo Jezusa już się
realizuje. Chrystus Król każdemu oferuje
możliwość udziału w nim. Natomiast od nas
zależy, na ile z łaski królestwa Bożego
korzystamy i w jakim zakresie rozwijamy je w
sobie i pośród nas, czyli na ile postępujemy jak
Jezus, służąc Bogu i ludziom.
Nie trzeba więc Chrystusa ogłaszać Królem,
wprowadzać Go na tron. Bóg Ojciec wywyższył
Go ponad wszystko. Trzeba natomiast uznać
i przyjąć Jego królowanie, poddać się Jego
władzy, która oznacza moc obdarowywania
nowym życiem, z perspektywą życia na wieki.
Realizacja zadania zakłada przyjęcie tego, co
Jezus daje, domaga się życia Jego miłością

i dzielenia się Nim z innymi. Chodzi
o umiłowanie Jezusa do końca, oddanie Mu
swego serca, zawierzenie Mu naszych rodzin,
podjęcie posługi miłości miłosiernej
i posłuszeństwo tym, których ustanowił
pasterzami.
Ten konkretny program nie potrzebuje
jakiejkolwiek formy intronizacji. Konieczne jest
szerokie otwarcie drzwi Jezusowi, oddanie mu
swego życia. Gdy dokonamy tego w naszych
domach i parafiach, zmieni się oblicze naszej
Ojczyzny i Kościoła. Szczególną drogą może
być uznanie królowania Jezusa poprzez
umiłowanie Jego Najświętszego Serca.

„ Czuwajcie i m ó dlcie się w każdym czasie,
abyście m o gli stan ąć przed Syn em Czło wieczym . ” (Mk 11 , 1 0)
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
XXXIV IEDZIELA ZWYKŁA

1. „Czy Ty jesteś królem?” – zapytał Piłat Chrystusa. – „Tak, jestem królem”. Ale zaraz
dodał: – „Królestwo Moje nie jest z tego świata”. Pomyślmy jeszcze raz i odpowiedzmy
sobie na pytanie: Czy rzeczywiście Chrystus jest jedynym Królem i Panem mojego życia?
2. Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla kończy rok liturgiczny. Jest to święto patronalne
Akcji Katolickiej.
3. Dziś jest obchodzony dzień „pro orantibus”, czyli wdzięczności i wsparcia dla klasztorów
kontemplacyjnych. Noszą one na swoich barkach ciężar modlitwy za cały Kościół, co jest
wielką łaską dla każdej wspólnoty wiary. Pamiętajmy zatem dziś o modlących się za nas
i dziękujmy Bogu za ich wierną służbę Kościołowi.
4. Za tydzień pierwsza niedziela Adwentu, a wraz z nią zaczyna się kolejny rok liturgiczny
i duszpasterski.
5. Od poniedziałku Msza św. wieczorna o godz. 16.00
6. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Zięba Aleksandrze
i Tarnawskiej Bożenie. Na przyszły tydzień zapraszam Panie: Majewską Małgorzatę
i Dyrda Anastazję.
W TYM TYGODIU PATROUJE AM:
• w piątek, 30 listopada – święty Andrzej Apostoł, brat świętego Piotra. Tradycja mówi,
że ewangelizował tereny, na których dziś dominuje prawosławie; jest też bardzo uroczyście
czczony w Kościołach wschodnich.
Opowiadania dla duszy...
Dziecko uczy się...

Jeśli żyje otoczone ironią,
nauczy się nieśmiałości.

Jeśli żyje szacunkiem,
nauczy się szacunku.

Jeśli żyje w strachu,
nauczy się bać.

Jeśli żyje w krzyku,
nauczy się atakować.

Jeśli żyje w radości,
nauczy się bycia pogodnym.

Jeśli żyje w smutku,
nauczy się nudzić.

Jeśli żyje w spokoju,
nauczy się wiary.

Jeśli żyje w swobodzie,
nauczy się bezwolności.

Jeśli żyje w lojalności,
nauczy się bycia szczerym.

Jeśli żyje w miłości,
nauczy się odszukiwać miłość na
świecie.

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Pino Pellegrino

Katarzyna Pisarska, Katarzyna Podraza, Zdzisław Rzeszowski, Zdzisław Stępniewski,
Andrzej Granat, Andrzej Bugała, Andrzej Gałek, Andrzej Majewski, Andrzej Gazda,
Andrzej Wierciński, Andrzej Hermanowicz, Andrzej Lewandowski,
Andrzej Fundakowski, Andrzej Spólny, atalia Łysyganicz.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 16:00.
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