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Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI EZECHIELA (Ez 34,
11-12. 15-17)
Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę
szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak
pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy
gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak
Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je
ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni
ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i Ja
sam będę je układał na legowisko - wyrocznia Pana
Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę
z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a
tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: Oto
Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły.
CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN (1
Kor 15 ,20-26. 28)
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród
tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka
[przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się]
zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni,
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Porz¹dek niedzielnych Mszy œw. w koœciele:
7.00, 8.30, 10.00-dla m³odzie¿y, 11.30-dla dzieci,
13.00, 18.00.
Kancelaria parafialna czynna od poniedzia³ku do
soboty w godzinach: 9.00-11.00 oraz od 16.0018.00. Telefon do kancelarii 789-21-05.
S³uchamy:
RADIO MARYJA na fali 89,1 FM
RADIO ŒWIÊTY JÓZEF na fali 96,5 FM
RADIO WARSZAWA na fali 106,2 FM

Intencje mszalne od 23.11. do 30.11.2008 r.
Niedziela 23.11. – (34 niedziela zwykła) JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
7:00 + Kazimierza (17 r. śm.) i Marię Sarneckich.
7:00 + Danutę Mart (Gr. 23).
8:30 + Wiesława Kalinowskiego (im.).
10:00 + Jadwigę (22 r. śm.), Jana i Henryka
Hamerskich.
11:30 + Hannę i Józefa Halbertów.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Helenę i Władysława Pol, Czesława i
Andrzeja Brzezińskich.
Poniedziałek 24.11. – Świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy
7:00 + Danutę Mart (Gr. 24).
7:00
7:30 + Feliksa Sochackiego (rocz. śm.).
7:30 + Julię Patoka (40 r. śm.), Antoniego, Teresę, Hipolita i cr. Patoków i Leszczyńskich.
18:00 + Tadeusza Kruka (17 r. śm.) i jego
rodziców oraz Wojciecha Strzeleckiego (1 r.
śm.).

23.11.2008

lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus
jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa,
w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec,
gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba
bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich
nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg,
zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko
zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie
poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby
Bóg był wszystkim we wszystkich.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO
MATEUSZA (Mt 25, 31-46)
Jesus powiedział do swoich uczniów:
Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i
wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim
tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim
wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od
drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce
postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie:
Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia
świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem
spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem,
a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście
Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem
w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas
zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy
Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i
daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem

i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię?
Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i
przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej
stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień
wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo
byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie
przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście
mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy
widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo
przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w
więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie
im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście
i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną,
sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Wtorek 25.11.
7:00 + Danutę Mart (Gr. 25).
7:00 + Leokadię Rosłonek (4 r. śm.), Jacka
Mołotkiewicza.
7:30 Dz.-bł. w rocz. Chrztu Aleksandry z
prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla cr.
7:30 + Mariannę i Gustawa Żerlazek (20 r.
śm.)
18:00 + Michała, Antoninę i Tadeusza Molaków, Ryszarda i Włodzimierza Kowalewiczów, Krzysztofa Bożymowskiego.
Środa 26.11.
7:00 + Danutę Mart (Gr. 26).
7:00 Dz.-bł. w 18 r. urodzin Seweryna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB.
7:30
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Czwartek 27.11.
7:00 + Danutę Mart (Gr. 27).
7:00
7:30
18:00 Józefę i Józefa Grodzkich.
Piątek 28.11.
7:00 + Danutę Mart (Gr. 28.)
7:00 + Ninę Filin (mies. po pogrz.).
7:30
18:00 + Mieczysława Wodyka (1 r. śm.).
Sobota 29.11.
7:00 + Danutę Mart (Gr. 29).
7:00
7:30 Andrzeja Łaśkiewicza.
7:30 + Henrykę (25 r. śm.), Annę i Władysława Witkowskich.
18:00 + Andrzeja Strupiechowskiego.
Niedziela 30.11. – 1 Niedziela Adwentu -

ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
7:00 + Zdzisław Frankowski.
7:00 + Danutę Mart (Gr. 30).
8:30 + Sławomira i cr. Baranów, Ignacego
Zakrzewskiego.
10:00 + Edwarda Kaniewskiego (12 r. śm.),
Jana Kaniwskiego.
11:30 + Andrzeja i Genowefę Cybulskich.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Andrzeja w dniu imienin, Władysława Jarząbków.

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Ap 14,1-3,4b-5; Ps 24,1-4ab.5-6; Mt 24,42a.44;
Łk 21,1-4; WT.: Ap 14,14-20; Ps 96,10-13; Ap 2,10c;
Łk 21,5-11; ŚR.: Ap 15,1-4; Ps 98,1-3ab.7-9; Ap
2,10c; Łk 21,12-19; CZ.: Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a;
Ps 100,1-5; Łk 21,28; Łk 21,20-28; PT.: Ap 20,14.11-21,2; Ps 84,3-6a.8a; Łk 21,28; Łk 21,29-33;
SB.: Ap 22,1-7; Ps 95,1-7; Łk 21,36; Łk 21,34-36.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 23.11.2008.
Uroczystość Chrystusa Króla
wDzisiejsza uroczystość Chrystusa,
Króla Wszechświata, to ostatni mocny
akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Została wprowadzona
przez papieża Piusa XI w 1925 roku. Obchodzi się ją w ostatnią niedzielę roku
kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje
ukoronowanie w Chrystusie. Mamy jeszcze w żywej pamięci Rok Święty 2000,
przez który pięknie nas przeprowadził
Sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II.
Prawdę o królowaniu Chrystusa dobrze
oddawało hasło umieszczone na jubileuszowym znaku: „Chrystus wczoraj,
dziś i na wieki". Dzisiaj po Mszy św. o
godz. 13.00 podziękujemy Bogu za miniony Rok Kościelny - odbędzie się wystawienie Najśw. Sakramentu i odmówimy Litanię do Serca Pana Jezusa oraz Akt
poświęcenia całego rodzaju ludzkiego

Chrystusowi Królowi. Za udział w tym
nabożeństwie możemy uzyskać odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami.
wOfiary zbierane dzisiaj na tacę chcemy przeznaczyć na budowę naszego
przykościelnego parkingu. Trwają prace
z tym związane – to duża inwestycja, ale
chcielibyśmy ją wykonać w całości w
tym roku (nie dzielić na etapy). Będzie
nam wszystkim służyć przez wiele lat;
potrzebne jest jednak dodatkowe wsparcie finansowe. Może ktoś (bez uszczerbku domowego budżetu) mógłby złożyć
dodatkową ofiarę? Bóg zapłać za pierwszą przekazaną ofiarę (500 zł) na ten cel
przez pewną rodzinę.
wDzisiaj podczas Mszy św. o godz.
11.30 grupa kandydatów zostanie przyjęta do grona ministrantów.
wW przyszłą niedzielę, 30 listopada, przypada święto Andrzeja Apostoła.
Był bratem świętego Piotra i pierwszym
uczniem powołanym przez Pana Jezusa.
Po Zesłaniu Ducha Świętego udał się do
Grecji, gdzie oddał życie za wiarę na
krzyżu w kształcie litery X. Pamiątką
tego są tak zwane krzyże świętego Andrzeja. Niech zgiełk andrzejkowych zabaw nie zagłuszy naszej modlitwy przez
wstawiennictwo tego patrona w sprawach
matrymonialnych i orędownika w wypraszaniu potomstwa.
wCzas przygotować się do Adwentu
- okresu radosnego i pobożnego ocze
kiwania na przyjście Pana Jezusa. Dzięki
temu za tydzień wejdziemy w ten piękny, choć krótki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo przygotowani. Wraz z
Adwentem rozpoczniemy Roraty – uroczyste Msze św. o Najświętszej Maryi
Pannie. Roraty w naszym kościele będą
odprawiane od poniedziałku do soboty o
godz. 7.00 rano. Pierwsze Roraty 1 grudnia (za tydzień!)
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• W poniedziałek, 24 listopada, wspominamy świętych Andrzeja Dung-Lac i
Towarzyszy, męczenników wietnamskich, którzy zginęli podczas prześla
dowań chrześcijan w latach 1773-1862.
• We wtorek, 25 listopada, prosimy
o wstawiennictwo błogosławioną Marię od Pana Jezusa Dobrego Pasterza
- Franciszkę Siedliską, założycielkę
Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu - nazaretanek, które
otoczyły opieką ludzi biednych, chorych,
samotnych i niepełnosprawnych, zajęły
się wychowaniem dzieci zaniedbanych i
samotnymi matkami, broniąc życia nienarodzonych.

CHRYSTUS MOJEGO ŻYCIA

„Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę...”. Bóg
jest dobrym pasterzem, to znaczy zatroskanym
ojcem, który opiekuje się swoimi dziećmi. Ojcostwo możemy rozumieć jako bliskość bycia z
najbliższymi i troskę o nich. Każdy z nas nosi w
sobie pewien obraz Boga. Trzeba, byśmy skonfrontowali nasz prywatny wizerunek Boga z tym,
jaki ukazuje nam Biblia. Bóg sam mówi o sobie,
sam się nam „przedstawia”.
To niezmiernie ważne, byśmy nie nosili w
sobie Jego fałszywego obrazu, byśmy nie budowali naszego życia religijnego, duchowego,
a także życia społecznego, wspólnotowego na
fundamencie fałszywym. Tu jest źródło wielu
naszych frustracji, a także lęków religijnych.
Zapytajmy samych siebie: jaki jest obraz Boga,
w którego wierzę, jaki obraz Boga w sobie pielęgnuję? Może uczciwa odpowiedź wyprowadzi
nas z codziennego „ciepełka” i pseudospokoju?
To będzie trochę a może i bardzo bolało, ale naszym zadaniem jest stałe demaskowanie fałszywych bogów i fałszywych religii, które sami sobie
zresztą nieraz fundujemy.
Prorocy, tak jak dziś Ezechiel, wyprowadzali
ludzi z ich zastałych sposobów patrzenia i myślenia. Dla nas też wiara musi stać się przekonującą odpowiedzią na żywe problemy, przed
którymi stajemy każdego dnia.
Obraz Boga jako najlepszego Ojca jest nam
bardzo potrzebny. Bez względu na to, jakie jest
nasze osobiste doświadczenie ojcostwa, musimy uczyć się nowego spojrzenia: zarówno na
ojcostwo Boga, jak i na nasze własne ojcostwo,
również duchowe. Pomoc i inspirację dla takiej
szerokiej refleksji możemy znaleźć w słowach
modlitwy „Ojcze nasz”. W głębi tych słów.
„...w Chrystusie wszyscy będą ożywieni...,
aby Bóg był wszystkim we wszystkich”. Sobór
Watykański II przypomina nam, że chrysto-

centryzm jest nie tylko kategorią teologii, ale
jest też kategorią naszego codziennego życia.
Zmartwychwstały Chrystus musi być przez nas
zaproszony, aby stanął pośrodku naszego osobistego życia. Aby był i źródłem, i fundamentem.
Musimy nauczyć się prowadzić z nim wewnętrzną, duchową rozmowę, poddawać Mu w modlitwie nasze sprawy, niejako opowiadać o tym,
co nas boli, i o tym, co jest naszą codzienną
radością. Nie ma i nie może być innej obecności
Chrystusa w naszym życiu, jak tylko poprzez nasze bogate życie duchowe. Chrystus jest Królem
Wszechświata. Ale nie ma innego królowania,
jak to, które przechodzi przez nasze serce. I nie
ma innego rozumienia władzy, jak poprzez służbę. Chrystus Pan i Zbawiciel ma żyć i królować
w moim sercu. Ma decydować o tym, kim jestem
i co robię. Nie może być Chrystusem ideologii,
partii politycznych czy związków zawodowych,
ale przede wszystkim Chrystusem Ewangelii,
realizowanej na co dzień, przede wszystkim w
moim osobistym życiu. Chrystusem mojego życia.
Musimy stale oczyszczać swoje myślenie i
swoje patrzenie, aby nie zredukować orędzia
Ewangelii tylko do własnych potrzeb i przyziemnych oczekiwań. Również Ewangelia o Sądzie
Ostatecznym musi być przez nas oczyszczona z
wyobrażeń, jakie w sobie nosimy. Będzie to zupełnie coś innego, zupełnie inna rzeczywistość.
Obok wymiaru obiecanego nam królestwa,
obejmującego wszystkie stworzenia, które wyszły z ręki Boga, nie wolno nam zapomnieć o
perspektywie indywidualnej: o nagrodzie dla
każdego z nas jako osoby za miłość okazywaną Chrystusowi bardzo konkretnie, względem
innych osób: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili”.
Tomasz Dostatni OP

JAK DALEKO DO KRÓLESTWA BOŻEGO?

Nikomu nie wolno być biernym obserwatorem tego, co się w świecie dzieje. W wielkim
świecie, ale także w małym świecie naszego życia. Z dwóch powodów nie wolno.
Pierwszy jest ten, że zwycięstwo królestwa dobra, prawdy i życia dokona się także wtedy,
gdy stanę w pozycji obserwatora. Tyle, że ja znajdę się poza kręgiem zwycięzców. Czyli
przegram. Życie przegram. Zdecydowanie nie warto. Drugi powód można wywieść ze słów
odczytanej dziś ewangelii. Chcę zyskać nagrodę przygotowaną mi przez Boga. Właśnie tak
powiedział Jezus: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo,
przygotowane wam od założenia świata.
Patrząc na nasz, ludzki świat widzę, że oprócz bierności, ulegamy jeszcze innej pokusie.
Nazwałbym ją pokusą oderwania od ziemi. Bywamy tak zapatrzeni w niebo, w ostateczną
przyszłość i spełnienie się losów naszych i ludzkości, że przestaje nas interesować doczesny, ziemski świat. Potrafimy pocieszać innych wizją i obietnicą szczęścia w niebie,
zapominając, by ich niedolom zapobiegać już teraz, na ziemi. Tak jest dużo wygodniej. Teologowie z zapałem budują nowe teorie, bibliści odkrywają nowe papirusy i znajdują nowe
interpretacje. A my, zapatrzeni w niebo, mnożymy modlitwy i święta, wieszamy w domu i w
kościele nowe obrazy, ustawiamy figurki i wznosimy pomniki. Za miarę chrześcijańskiego
życia uważamy praktyki religijne. Pytamy o udział we Mszy i rekolekcjach, o odmówione
różańce i odbyte spowiedzi. To wszystko jest ważne i potrzebne, nieodzowna jest teologia
i pobożność. Ani jednej z tych spraw nie wolno lekceważyć. Wszelako Jezus, którego dziś
jako Króla czcimy, pyta, chwali, także gani za postawy zupełnie inne. Nie pozwala nam
zatrzymać się w miejscu z oczami zapatrzonymi w niebo, lecz każe nam, stojącym na

twardej, często nieprzyjaznej człowiekowi ziemi, rozglądać się bacznie wokół siebie. I dobro czynić jego braciom najmniejszym.			
Ks. Tomasz Horak
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