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Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


Ewangelia na niedzielę (Mt 25,31-46)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy
przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, 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 u Ojca
mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was 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? Albo 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, Mnie uczyniliście”. 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, tego i Mnie nie uczyniliście”. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi
zaś do życia wiecznego».

Rozważanie:
Oto otrzymujemy jasne pouczenie co trzeba zrobić, aby dostać się do Nieba:
trzeba być sprawiedliwym, to znaczy dobrym dla ludzi, zawsze gotowym pomóc
komuś potrzebującemu, życzliwym, usłużnym, wrażliwym na cudzą krzywdę i
cierpienie, itd. I wcale nie trzeba nic robić dla Pana Boga, bo ci ludzie, których Król
zaprosił do swego królestwa byli zdziwieni, kiedy usłyszeli, że robili coś dla niego.
Oni po prostu byli dobrzy. Nasza więź z Chrystusem nie jest więc po to, abyśmy coś
dla Niego robili, ale abyśmy uczyli się od Niego dobroci i miłości. Uczyńmy więc
przemianę swego serca celem życia na ziemi. Przy okazji osiągniemy wiele innych
celów, bo człowiek dobry dużo w życiu osiąga. No i unikniemy niepotrzebnego
wysiłku wkładanego w realizację celów w gruncie rzeczy nieużytecznych. (ks.
Mieczysław Łusiak SJ)

                            

Liturgia słowa: Niedziela (22.11): Ez 34,11 12.15 17 Ps 23 1Kor 15,20 26.28
Mt 25,31 46; poniedziałek (23.11): Ap 14,1-3.4b-5 Ps 24 Łk 21,1-4; wtorek (24.11):
Ap 14,14-20 Ps 96 Łk 21,5-11; środa (25.11): Ap 15,1-4 Ps 98 Łk 21,12-19;
czwartek (26.11): Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a Ps 100 Łk 21,20-28; piątek (27.11):
Ap 20,1-4.11-21,2 Ps 84 Łk 21,29-33; sobota (28.11): Ap 22,1-7 Ps 95 Łk 21,34-36.
W liturgii obchodzimy: w poniedziałek wspomnienie św. Klemensa I, papieża
i męczennika oraz św. Kolumbana, opata, we wtorek – św. męczenników Andrzeja
Dung-|lac i Towarzyszy, w środę - św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy
i męczennicy, w sobotę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny.
                            

Przedziwny Król i Jego Królestwo
Dzisiaj, gdy obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Kościół
pragnie nam uświadomić pełnię życia i szczęścia w Chrystusie naszym Panu. On
wszedł do chwały Ojca przechodząc ze śmierci do życia, aby z tej chwały dodać nam
wszystkim nowej odwagi do pełnienia dobra, która kieruje nas ku życiu wiecznemu.
Jak czytamy w tekście Ewangelii, pomiędzy naszym życiem i naszymi uczynkami
a przyszłym światem, który ostatecznie przygotowujemy sobie sami, zachodzi
jednoznaczny i nierozerwalny związek. Nasz Bóg pragnie nam zaoferować radość
nie tylko w Królestwie życia wiecznego, ale pragnie także, aby nasze życie doczesne
było lepsze niż sprawiamy to sami sobie lub też sprawiają ci, którzy rządzą tym
światem doczesnym. Bóg pragnie nasze obecne życie – poddane różnym próbom
cierpienia i biedy – wydobyć z poniżającego, zniewalającego grzechu, z cienia
śmierci. Poprzez swoją, pełną miłości Opatrzność chce, abyśmy znali Go za Ojca,
który zawsze i dla każdego chce tego, co najlepsze. Chce, abyśmy mieli świadomość
naszej przynależności do Królestwa Chrystusowego, abyśmy współpracowali przy
budowaniu cywilizacji miłości i przy realizacji Jego obietnic. Tak, więc dzisiejsze
święto powinno nam jednoznacznie uświadomić, że Chrystus jest KRÓLEM serc,
Królem dobroci, miłości, jedności, pokoju, Królem ufności, nadziei, wierności,
Królem przemiany tego świata i „życia wewnętrznego” każdego poszczególnego
człowieka. Chrystus chce SWOJE KRÓLESTWO budować tam, gdzie ludzie przy
wielu możliwościach są zawsze gotowi pomóc innym w każdej sytuacji. Chce
budować i powiększać Swe Królestwo w sercach tych, którzy MU służą w pokorze.
W naszym upodabnianiu się do miłosiernego Chrystusa Króla ważne jest najpierw
wsłuchiwanie się w Jego wolę, na wzór św. Faustyny Kowalskiej. Jezus powiedział
jej m.in.: „Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości
ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od
tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić (…) bo nawet wiara najsilniejsza nic nie
pomoże bez uczynków” (Dz. 742). Z powyższych słów wynika jasno, że świadectwo
miłosierdzia polega w tym wypadku na postawie miłosierdzia wobec bliźnich.
Faustyna jako „świadek miłosierdzia”, nie tylko głosiła miłosierdzie Boże, ale przede
wszystkim czyniła je względem bliźnich. Chodzi wprawdzie o czynności
zewnętrzne, które nie są jednak tylko zwykłą działalnością charytatywną czy jakąś
formą dobroczynności, ale wypływają z osobistej świętości. Tak rozumiana
realizacja miłosierdzia, objawiona przez Jezusa, jest bardzo trudna dla

współczesnego człowieka, gdyż wymaga osobistej świętości i systematycznej
formacji w duchu miłosierdzia, aby tą drogą dążyć do coraz pełniejszego
zjednoczenia mistycznego z Bogiem w Chrystusie i do coraz ofiarniej służby
drugiemu człowiekowi. Warto więc nieustannie przypominać sobie, że pierwszym
zadaniem człowieka wierzącego w miłosierdzie Boga, jest realizacja go w czynie.
Dopiero na drugim miejscu jest słowo, a na końcu modlitwa. Dlatego – jak mówi
Jezus – „gdyby dusze umiały gromadzić sobie skarby wieczne, nie byłyby sądzone –
uprzedzając sądy moje miłosierdziem” (Dz. 1317).
                            

Tydzień bezustannej modlitwy za księży
Prowadzenie bezustannej, trwającej przez tydzień modlitwy za kapłanów
proponuje Ruch Światło-Życie z archidiecezji katowickiej. Rozpoczęcie w niedzielę
29 listopada o godz. 0.00, zakończenie w sobotę 5 grudnia o 23.59. Specjalny
formularz, w którym można zapisać się na modlitwę o konkretnej godzinie dnia lub
nocy, jest zamieszczony na stronie oazowego Domu Formacyjnego w WiśleJaworniku. Ks. Waldemar Maciejewski, moderator diecezjalny, przyznaje, że liczba
osób, które włączyły się w tę akcję w poprzednich edycjach, robi na księżach wielkie
wrażenie. - Mimo tego, co dzieje się wokół, nie jesteśmy obojętni dla wiernych, oni
chcą się o nas zatroszczyć i za nas się modlić - mówi. - Wielu świeckich dzieli się
świadectwem, że na konkretną modlitwę za księży nie może znaleźć czasu. Gdzieś ją
tam „doklejają” do innych modlitw. Tymczasem ta godzina w Tygodniu Modlitw za
Kapłanów jest dla nich bardzo konkretną okazją do modlitwy - dodaje. Forma
modlitwy jest dowolna. Może to być różaniec, adoracja, Eucharystia i komunia
przyjęta w intencji kapłanów, itp. - ale zakłada pełną godzinę czuwania na modlitwie.
                            

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZEŚWIATA
1. Dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata – ostatnia niedziela roku
liturgicznego. Po Mszy św. o 11.30 wystawienie
Najśw. Sakramentu i akt poświęcenia rodzaju
ludzkiego Najśw. Sercu Jezusowemu. Można
zyskać odpust zupełny. Od godz. 15.00
możliwość
osobistej
modlitwy
przed
Najświętszym Sakramentem, a o 15.30
modlitwy wypominkowe i zakończenie
adoracji.
2. W
czwartek
cotygodniowa
adoracja
Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.
Wieczorem Msza św. w intencji zmarłych
polecanych w tegorocznych wypominkach.
3. W piątek zakończenie tegorocznych modlitw
wypominkowych.

4. W sobotę wieczorem Msza św. z liturgią niedzielną.
5. Za tydzień I niedziela Adwentu. Przepisy liturgiczne nie dopuszczają Mszy św.
roratnich w niedziele adwentowe, dlatego Msze św. o godz. 6.00 w adwencie będą
tylko w dni powszednie, a w niedziele pierwsza Msza św. będzie zwyczajnie o
godz. 8.00, poprzedzona śpiewem „godzinek”. Msza św. o godz. 11.30, w przyszłą
niedzielę, będzie w intencji rejonów VII i VIII.
6. Dziękujemy serdecznie za sprzątanie kościoła. Prosimy do tej pracy w SOBOTĘ
na godz. 8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 7.
                            

INTENCJE MSZY ŚW. 23/11/2020 - 29/11/2020
23/11/2020 Poniedziałek
06:30 Za + JANA Sopel (od wnuka Jakuba)
17:00 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg)
17:00 Za + ANDRZEJA Michalskiego (od anonimowego ofiarodawcy)
24/11/2020 Wtorek
06:30 Za + ANIELĘ Figlarską (od siostrzeńca Andrzeja Stramach z rodziną)
17:00 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg)
17:00 Za + KATARZYNĘ i ANDRZEJA Nowakowskich
25/11/2020 Środa
06:30 Za + JANA Sopel (od sąsiadów z ul. Dolnej)
17:00 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg)
17:00 Za + STANISŁAWA Jurysta w 8 rocznice śmierci
26/11/2020 Czwartek
06:30 Za + STANISŁAWĘ Kątek (od Rady Nadzorczej, Zarządu i Pracowników
Banku Spółdzielczego w Radymnie)
17:00 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg)
17:00 Za + ANDRZEJA i KATARZYNĘ
17:00 Za ZMARŁYCH polecanych w wypominkach
27/11/2020 Piątek
06:30 Za + JANA Sopel (od sąsiadów z ul. Dolnej)
17:00 Za + SYLWESTERA Opaluch; 17:00 Za + HELENĘ Kokot w 3 rocz. śm.
28/11/2020 Sobota
06:30 Za + ANIELĘ Figlarską (od Czesława Stramach z rodziną)
17:00 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg); 17:00 Za + ANETĘ Bereźnicką
29/11/2020 I Niedziela Adwentu
08:00 Za + STANISŁAWA w 5 rocz. śmierci;
10:00 Za Parafian
11:30 Za rejon VII i VIII;
16:00 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg)
                            
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

