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Niedziela Chrystusa Króla 20 listopada
LITURGIA SŁOWA

256’16

Czyt. I: 2 Sm 5,1-3* Ps 122 * Czytanie II: Kol 1,12-20

Ewangelia: Łk 23, 35-43
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
WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE
Często słyszymy takie właśnie
sformułowanie: „Wybór należy do ciebie”
i trzeba przyznać, że takie postawienie
sprawy odwołuje się do naszej wolności
i godności. Warto także zauważyć, że może
łechtać nasz egoizm i osłabiać czujność.
Często wytrawni oszuści doprowadzają do
takiej właśnie sytuacji, że człowiek
oszukiwany czy naciągany sądzi, że wszystko
jest w porządku, bo wybór należy do niego.
Nie wie w swej naiwności, że to on został

wybrany jako obiekt manipulacji i do końca
uważa, że trzyma rękę na pulsie. Dopiero
z perspektywy czasu okazuje się, że jego
wybór nie był wolny, przemyślany
i ostatecznie słuszny. Widzimy to na
przykładzie toksycznych kredytów czy
niesprawiedliwych umów. Takie jest
ostatecznie działanie szatana. Od samego
początku, od grzechu pierworodnego
odwołuje się on do ludzkiej wolności

Królestwo Boże. Ty objawiłeś się, aby
zniszczyć dzieła diabła. On zwiódł
pierwszych rodziców i zniewolił ludzkość
w sidłach grzechu. Ty przyszedłeś rozerwać
nasze kajdany, a z odziedziczonego po
przodkach złego postępowania wykupiłeś
nas swoją drogocenną krwią. Dzisiaj wciąż
potrzebujemy Twojej obrony, ponieważ
„szatan jak lew ryczący krąży, szukając,
kogo pożreć”. Ty, Panie Jezu, jesteś
królewskim Lwem z pokolenia Judy, Ty
możesz obdarzyć nas pomocą w odważnym
przeciwstawianiu się potędze przeciwnika.
Dziś, z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu
Polski, przyjmując Ciebie w uroczystym
akcie za naszego jedynego Króla
i Zbawiciela, pragniemy wyrzec się szatana,
pragniemy odrzucić władzę uzurpatora, by
służyć wyłącznie Tobie”.
Wybór, którego dzisiaj dokonujemy
zabezpiecza naszą wolność, abyśmy nie
popadli w niewolę zła i grzechu. Nie chodzi
tu tylko o wymiar osobisty lecz
wspólnotowy. Gdy traciliśmy naszą wolność
narodową, gdy przez 123 lata byliśmy
zniewoleni przez zaborców, było to
doświadczenie przeżywane w dwóch
wymiarach – dramatu Polski i dramatu
każdego Polaka. Komuniści i liberałowie
wmawiają nam, że trzeba oddzielić państwo
od Kościoła, a w konsekwencji wiarę od
życia.
Na zakończenie Roku Miłosierdzia
konkretyzujemy akt strzelisty z obrazu
Jezusa Miłosiernego i słowa „Jezu ufam
Tobie” wypowiadamy w uroczystym Akcie
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
Niech Dobry Łotr, który jest patronem dnia
dzisiejszego wyjedna nam tę łaskę, abyśmy
oddając się teraz Jezusowi z ufnością
i pokorą mogli w chwili śmierci usłyszeć
odpowiedź naszego Pana i Króla: „Dziś ze
mną będziesz w raju”.

i wmawia człowiekowi, że należy wybierać
grzech, bo on jest miarą wolności człowieka.
Bardzo
dobrze
ten
mechanizm
widzieliśmy ostatnio w dyskusji na temat
ochrony życia poczętego. Zwolennicy aborcji
na życzenie jako główny argument na
poparcie swojego stanowiska podają wolność
wyboru. Mówiono, że zagrożona jest
wolność kobiety, która ma prawo
podejmować decyzję o zabiciu lub urodzeniu
dziecka. Z zasady hasła i tezy uczestników
czarnych marszów są bardzo emocjonalne.
Dlatego trudno o spokojną i rzeczową
dyskusję. Jeśli odwołujemy się do wolności
wyboru, to warto zauważyć, że dziecko
poczyna się w momencie, gdy dwoje ludzi
podjęło decyzję o współżyciu. W tym
miejscu nikt nie mówi o wolności wyboru
i o konsekwencji. Jeśli w sposób wolny ktoś
wybiera współżycie, to konsekwencją tego
aktu może być poczęcie człowieka, który ma
swoją godność i wolność, która nie jest mu
nadana przez rodziców, lekarzy, prawników
czy władców. Fundamentem tej wolności jest
prawo do życia. Piąte przykazanie „Nie
zabijaj” znajduje się w samy centrum
Dekalogu i wyznacza przestrzeń mojej
wolności. Nie mogę naruszyć wolności
drugiego człowieka, to znaczy jego
nietykalności i prawa do życia.
Dzisiaj Niedziela Chrystusa Króla.
We wszystkich kościołach w Polsce
dokonujemy historycznego Aktu Przyjęcia
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Święty Jan
Paweł II mówił często o cywilizacji śmierci,
która zagraża człowiekowi. Możemy
powiedzieć za świętym Ignacym, że jest to
królestwo śmierci, kłamstwa i grzechu.
Tylko oddanie się Jezusowi daje nam moc
odrzucenia kusiciela. W szóstym dniu
Nowenny przed dzisiejszą uroczystością
modliliśmy się słowami: „Panie Jezu, Ty
w czasie swego ziemskiego życia mocą
Ducha Bożego wyrzucałeś złe duchy, aby
pokazać ludziom, że istotnie przyszło do nas

x. Proboszcz
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MODLITWA DO JEZUSA CHRYSTUSA
NASZEGO KRÓLA I PANA
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz
i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz
Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo
Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś
nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś
nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź
Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących
przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię,
oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie
poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu
Prawu. Świadomi naszych win i zniewag
zadanych Twemu Sercu przepraszamy za
wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy
zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone
Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością
i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość. Boski Królu naszych
serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych
zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech
pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym
narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia
ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe
Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków
Amen.
Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich
narodach świata!…
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OB R A Z N O W EJ L UD ZK O Ś CI
„Odnajdźcie drogę, która prowadzi do Boga. Nie do Boga
w ogóle, ale do tego Boga, który objawił się jako Ojciec
w pełnym miłości obliczu Jezusa z Nazaretu. Pamiętacie na
pewno, z jaką czułością i miłością obejmuje ojciec
marnotrawnego syna. Bóg jako pierwszy miłuje. Jeśli
pozwolicie na to, by On was spotkał, wasze serce odnajdzie
spokój. Łatwo będzie odpowiedzieć miłością na Jego miłość.
Aby to zrozumieć, wystarczy pomyśleć o Jezusie na krzyżu
i o złoczyńcy ukrzyżowanym wraz z Nim i obok Niego.
Jezus go zapewnia: „dziś ze mną będziesz w raju"
(Łk 23,43). Jest to pierwszy i najpiękniejszy obraz nowej
ludzkości: ludzkości pełnej miłosierdzia i przebaczenia.
Kościół wie i czuje, że tam się narodził, na Krzyżu, w pośrodku tamtego
miłosierdzia i przebaczenia”. (św. Jan Paweł II)
Jeśli zatem chcemy, aby Bóg w nas królował, "niechaj grzech nie króluje w naszym
śmiertelnym ciele", ale raczej zadajmy śmierć "temu, co jest przyziemne w naszych
członkach", by wydać owoce Ducha. Wtedy Pan przechadzać się będzie w nas, jakby
w duchowym raju, królując nad nami wraz ze swym Chrystusem. On to zasiądzie w nas
po prawicy mocy duchowej, której pragniemy dostąpić; On pozostanie, dopóki wszyscy
Jego nieprzyjaciele w nas nie staną się "podnóżkiem Jego stóp", dopóki nie usunie spośród
nas wszelkich Władz, Panowań i Zwierzchności.
Wszystko to dokonać się może w każdym z nas, a w końcu "jako ostatni wróg" ma
być pokonana śmierć, aby i w nas rzekł Chrystus: "Gdzie jest, o śmierci, twój oścień, gdzie
twe zwycięstwo, otchłani?" Odtąd to, co zniszczalne w nas, przyodzieje się w świętość
i "niezniszczalność", i to, co "śmiertelne", po usunięciu śmierci przyodzieje się
w "nieśmiertelność" Ojca. W ten sposób Bóg będzie królował nad nami, my zaś będziemy
się radować dobrodziejstwami odrodzenia i zmartwychwstania.
(Orygenes, Godz. Czyt. Niedz. Chrystusa Króla)








OGŁOSZENIA
Jutro - 21.XI - Wspomnienie Ofiarowania NMP w świątyni. Dzień modlitw
w intencji zakonów kontemplacyjnych.
We wtorek czcimy w liturgii św. Cecylię patronkę muzyki sakralnej i śpiewu
liturgicznego.
W piątek po Mszy wieczornej sprzątanie kościoła. Serdecznie zapraszam do
pomocy.
W sobotę kancelaria parafialna będzie nieczynna.
Za tydzień rozpoczynamy adwent – czas oczekiwania i przygotowania na
przyjście Pana Jezusa.
Rekolekcje adwentowe rozpoczniemy za dwa tygodnie w 2 niedzielę adwentu.
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