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Uroczystość Chrystusa Króla

PIERWSZE CZYTANIE 2 Sm 5,1-3
Namaszczenie Dawida na króla
Czytanie z Drugiej Księgi Samuela
Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: „Oto my,
kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty wyprawiałeś się i powracałeś na
czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: »Ty będziesz
pasł mój lud, Izraela, i ty będziesz wodzem dla
Izraela«”. Cała starszyzna Izraela przybyła do
króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili
więc Dawida na króla nad Izraelem. Oto Słowo
Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 122,1-2.4-5
Idźmy z radością na spotkanie Pana.
DRUGIE CZYTANIE Kol 1,12-20
Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Kolosan
Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do
uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On
uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do
królestwa swego umiłowanego Syna, w którym
mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On
jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach,
i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne,
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności,
czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego
zostało stworzone. On jest przed wszystkim i
wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową
Ciała, to jest Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał
pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem
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Bóg, by w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby
przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko
ze sobą: i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach,
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 23,35-43
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz
członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli
On jest Mesjaszem, Wybrańcem 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 żydowski”. Jeden ze
złoczyńców, których tam powieszono, urągał
Mu: „Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc
siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty
nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę
ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy
bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On
nic złego nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij
na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”.
Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę powiadam
ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”. Oto słowo
Pańskie.
Pn Ap 14,1-3.4b-5 Ps 24 Łk 21,1-4 /Wt Ap
14,14-20 Ps 96 Łk 21,5-11 /Śr Ap 15,1-4 Ps 98
Łk 21,12-19 /Cz Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a Ps
100 Łk 21,20-28 /Pt Ap 20,1-4.11-21,2 Ps 84
Łk 21,29-33 /So Ap 22,1-7 Ps 95 Łk 21,34-36 /
Ndz Iz 2,1-5 Ps 122 Rz 13,11-14 Mt 24,37-44

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 21.11. – 34 n. zwykła - JEZUSA
CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 21)
8:30 + Anielę i Bolesława Mańkowskich
ich rodziców i rodzeństwo.
10:00 + Wiesława Kalinowskiego, Jadwigę Fabisiak.
+ Ewę i Leszka Wojtyrów (mies. po śm.).
11:30 + Leokadię i Romana (38 r. śm.)
Kwiatkowskich oraz ich rodziców.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Eugeniusza (5 r. śm.) i Władysława Rusaków.
Poniedziałek 22.11. – Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
6:30 + Wojciecha Sierpińskiego.
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 22)
7:00 + Janinę Waśkiewicz (r. śm.).
7:00 + Stanisława i Mariannę oraz cr.
8:30 + Cecylię, Jana, Zdzisława Michalaków, Cecylię, Adolfa Walkiewiczów, Małgorzatę Wasążnik, Kazimierę i Mieczysława Archutowskich.
18:00 + Michała i Antoninę, Ryszarda i
Tadeusza Molaków, Krzysztofa i Józefa
Borzymowskich, Ryszarda i Włodzimierza
Królewiczów.
Wtorek 23.11.
6:30 + Leokadię Sońta (1 r. śm.).
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 23)
7:00 + Kazimierza i Marię Sarneckich.
8:30
18:00 + Bohdana Pileckiego.
Środa 24.11. - Świętych męczenników
Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy
6:30 + Wojciecha Sierpińskiego

7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 24)
7:00 + Rodziców i z cr. S. Reginy.
7:00
8:30 + Feliksa, Janinę, Helenę, Zofię Sochackich.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz-bł. W 10 r. urodzin Kacpra.
+ Tadeusza Kruka (19 r. śm.).
+ Katarzynę Hać.
Czwartek 25.11.
6:30 + Wojciecha Sierpińskiego.
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 25)
8:30
18:00 + Marię i Józefa Grodzkich.
Piątek 26.11.
6:30 + Wojciecha Sierpińskiego.
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 26)
7:00 + Józefę, Bronisława i Zdzisława
Frelków.
8:30 + Jana Sadowskiego (mies. po śm.)
18:00 Dz.-bł. w rocznicę chrztu Aleksandry Sulej.
Sobota 27.11.
6:30 + Bartłomieja Rybę (mies. po śm.).
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 27)
7:00 + Marię i Stefana Cieślaków.
8:30 + Piotra Hładunia.
18:00 O bł. Boże dla Patryka.
Niedziela 28.11. – 1 N. Adwentu
7:00 + Kazimierza Lewandowicza (Gr. 28)
8:30 + Mariana
10:00 + Jadwigę (24 r. śm.), Jana, Henryka Hamerskich.
11:30 + Sławomira, Janinę, Józefa i cr.
Baranów.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Zdzisława Frankowskiego (im.).

Ogłoszenia duszpasterskie
21.11.2010.

Uroczystość Chrystusa Króla

my o tym i zachęcamy do pójścia do
lokali wyborczych.
wW przyszłą niedzielę rozpoczniemy Adwent, czas radosnego przygotowania na spotkanie z Panem. W
naszej tradycji utrwalił się zwyczaj
ustawiania w kościele wieńca adwentowego z czterema świecami,
symbolizującymi cztery niedziele
Adwentu. Postarajmy się o taką dekorację w naszych mieszkaniach i
domach.

wKończy się rok liturgiczny, podczas którego rozważaliśmy tajemnice naszego zbawienia, dokonanego
przez Jezusa Chrystusa. Dziś Kościół stawia nam przed oczy Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
jako Tego, do którego ostatecznie
wróci całe stworzenie, w tym każdy
z nas. Pamiętając o celu naszej życiowej pielgrzymki, zechciejmy być
wPapieska Rada ds. Rodziny inoddanymi synami i córkami Króla formuje, że Papież Benedykt XVI
Wszechświata.
odprawi nabożeństwo na rzecz życia
wDzisiaj po Mszy św. o godz. podczas Nieszporów przed I Nie13.00 podziękujemy Bogu za mi- dzielą Adwentu. W naszej parafii
niony Rok Kościelny - odbędzie się również pragniemy zorganizować
wystawienie Najśw. Sakramentu i nabożeństwo w obronie życia. Zapraodmówimy Litanię do Serca Pana szamy wszystkich do naszej świątyni
Jezusa oraz Akt poświęcenia całego w najbliższą sobotę (27 listopada) o
rodzaju ludzkiego Chrystusowi Kró- godz. 18.00 na Nieszpory, Mszę św. i
lowi. Za udział w tym nabożeństwie Nabożeństwo Różańcowe.
możemy uzyskać odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami.
wDzisiaj po Mszy św. o 11:30 katecheza przed I Komunią dla dzieci
kl. II i rodziców.
wDzisiaj w Polsce czas wyborów samorządowych. „Udział w
wyborach to obowiązek sumienia”
– stwierdził niedawno prymas Polski
abp Józef Kowalczyk. Przypomina-

W ostatnich dniach roku liturgicznego przypadają następujące
wspomnienia:
w poniedziałek 22 listopada –
świętej Cecylii, patronki śpiewu kościelnego;
w środę 24 listopada – świętego
Andrzeja Dung-Lac jego towarzyszy
– męczenników wietnamskich z XIX
wieku.

Jezus Chrystus króluje z krzyża, a nie z tronu; sposób sprawowania przez
Niego władzy różni się od tego, co preferuje świat. Jego królestwo nie jest
pełnym materialnego przepychu mocarstwem – uobecnia się ono w ludzkich duszach. Jest pośród nas, wszędzie tam, gdzie obecna jest miłość i
dobroć, sprawiedliwość, pokój i prawda, gdzie ludzie żyją w zgodzie, pomagając sobie nawzajem. Władza w tym królestwie nie polega na dominacji,
lecz na służbie, a ta nie szuka przywilejów, ale dobra wspólnego i chwały
Bożej.
O. Jakub Kruczek OP, „Oremus” listopad 2004, s. 97

„JEŚLI JESTEŚ KRÓLEM”

Ten krótki, ale bardzo bogaty w treść fragment
Ewangelii na Uroczystość Chrystusa Króla, stanowi
wspaniałe zamknięcie i streszczenie całej Ewangelii
Łukasza. Opowiadanie o przebaczeniu i zbawieniu
skruszonego łotra w praktyczny i rzeczywisty sposób ilustruje to, co Jezus głosił przez całe swe życie. Stanowi też najautentyczniejszy komentarz, jak
należy rozumieć Jego królewską godność.
Ale to już nie jest przypowieść, nie cud wywołany
na oczach zachwyconych tłumów, nawet nie spór
z faryzeuszami o władzę odpuszczania grzechów,
lecz straszliwa agonia na krzyżu. W takiej sytuacji
każdy gest człowieka, każda myśl i odruch, nabiera
nieskończonej wartości i znaczenia. To, jak człowiek umiera, stanowi potwierdzenie bądź zaprzeczenie tego, co w życiu głosił, robił, do czego dążył.
Śmierć jest najlepszym sprawdzianem wartości życia i świadectwem jego prawdy. Chyba w żadnym
momencie Chrystus nie potwierdził wyraźniej i z
większą mocą tego, co głosił, jak właśnie na krzyżu.
I w tym momencie najbardziej zajaśniała Jego królewska godność i władza.
Drugim rysem królowania Chrystusa jest bezinteresowność. Chrystus nie tylko mówił, że władza
jest służbą, ale pokazał to na własnym przykładzie.
Gotów był służbę tę wypełnić do samego końca,
rezygnując nie tylko z wygody, zaszczytów i sławy,
ale także i z samego życia. W ten sposób Jezus
udowodnił swą bezinteresowność: nie chciał panować dla osobistego zysku, nawet nie dla rozpropa-

gowania swej nauki i idei, lecz żeby dać świadectwo
prawdzie. Temu celowi podporządkował wszystko.
Jakże inaczej rozumieją i traktują nieraz swoje stołki
nasi politycy.
Wreszcie wielkoduszność. Prawdziwy król potrafi być hojny i łaskawy dla swych poddanych. Ma
gest, ale nie w wydawaniu społecznych pieniędzy
dla pomnożenia swej chwały. Hojność Chrystusa i
każdego władcy na Nim się wzorującego, polega na
hojności wewnętrznej, wielko-duszności, wielkości
ducha. I wcale nie jest najważniejsze, żeby dużo
dawać, żeby być rozrzutnym, lecz żeby dostrzegać
każdego potrzebującego, żeby być wrażliwym na
potrzeby nawet tych najmniejszych, ostatnich poddanych. Władca musi mieć wiele pokory, żeby nie
lekceważyć tych, którzy się tak mało liczą.
To wszystko jest obecne w tym niepozornym geście przebaczenia skruszonemu łotrowi. Jezus mu
przebaczył, bo był na prawdę królem, miał władzę
ułaskawienia, zadecydowania o zbawieniu i wieczności. Ale żeby tej władzy użyć, żeby dar Jezusa
mógł zostać przyjęty i wykorzystany, potrzebna
jest wiara, czyli bezwarunkowe uznanie, że Jezus
taka władzę posiada. Na pewno nie było łatwe rozpoznać Króla wszechświata na tronie z krzyża, w
koronie z ciernia.
My jesteśmy w o wiele lepszej sytuacji. Ale czy
starczy nam pokory i rozsądku, aby Jego władzę
uznać? Czy nie odwrócimy się plecami do krzyża,
by wybrać sobie i pójść za swoim królem? Lecz dokąd nas taki poprowadzi? I co potrafi nam dać?
Ks. Mariusz Pohl

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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