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Ale ile jest warte
życie oparte tylko na
kłamstwie? I gdzie takie życie ma kres? Czy nie zagraża mu unicestwienie w
świecie pozorów i złudzeń?
Bohater filmowy sam uczynił siebie królem życia, stanowił sam dla siebie
punkt odniesienia. My natomiast chcemy przywrócić właściwe, tj. pierwsze
miejsce Chrystusowi Królowi, by był Panem naszego serca, naszej rodziny,
wspólnoty Kościoła czy Ojczyzny. Obyśmy byli Mu wierni w służbie Jemu
samemu i ludziom. Obyśmy nie dawali powodu do słusznych zarzutów i do
prześladowań z naszej winy. Niech ludzie, patrząc na nas, chwalą Boga, a nie
złorzeczą Mu. Niech z naszych serc popłynie uwielbienie Chrystusa: „Króluj nam
Chryste zawsze i wszędzie”.
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Zaproszenie do budowania królestwa
Czterdziestoparoletni Edward, nie lubi swojej pracy. Otaczający świat go
denerwuje. Jest przy tym złośliwy dla żony, niecierpliwy dla córki, swojego ojca
zbywa wiecznym brakiem czasu. Sytuacja zmienia się diametralnie po groźnym
wypadku. Edward postanawia odkryć swoje życie na nowo. Nagle zaczyna być
szczęśliwy, dostrzegać ludzi i rzeczy, które go otaczały. Nigdzie nie wyjeżdża, nie
ucieka w podróż dookoła świata. Mieszka w tym samym mieszkaniu, chodzi tym
samym chodnikiem, spotyka tych samych ludzi, ale wszystko jest inaczej. Odzyskuje
miłość oraz radość życia. Tak dzieje się z Edwardem, bohaterem filmu Jerzego
Zielińskiego pt. „Król życia” (2015).
Tak przed Piłatem, jak i przed nami staje dziś zupełnie inny Król życia, Pan
Jezus. I tak charakteryzuje swoje królestwo: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Ja
się na to narodziłem..., aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy,
słucha mojego głosu”. Syn Boży obwieszcza dobrą nowinę – wraz z Jego przyjściem
na świat przybliżyło się do nas królestwo niebieskie. Jest ono inne od ziemskich
potęg, gdzie władcy swoją bezwzględnością wykorzystują swoich poddanych.
Natomiast Jezus zaprasza nas, swoich przyjaciół, do budowania zupełnie innego
królestwa, którego treścią są: prawda i życie, świętość i łaska, sprawiedliwość, miłość
i pokój.
Chrystus przyszedł dać świadectwo prawdzie, świadectwo o prawdziwym
życiu: nie tylko o jego zasadach, ale o tym, że ono w ogóle istnieje i że można je
osiągnąć. Ale osiągnąć tylko w jeden sposób: przez przyjęcie zwierzchnictwa Króla
Prawdy, Jezusa. W życiu każdego człowieka jest wydarzenie, które wycisnęło piętno
na jego życiu, tworząc „przedtem” i „potem”. Przed i po ukończeniu studiów, przed
i po ślubie. Kto odkrywa Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, nie ma wątpliwości,
jak podzielić swoje życie: przed i po spotkaniu z Chrystusem.
Przyjąć zwierzchnictwo Chrystusa Króla, uczynić Go królem naszego życia,
oznacza przyjąć prawdę, czyli słuchać prawdy, którą On objawia swoimi słowami i
czynami. Problem w tym, że my często nie chcemy ani znać, ani tym bardziej przyjąć
prawdy. Jakże wygodny i niezobowiązujący jest świat kłamstwa, pozorów, złudnych
obietnic.
/dokończenie artykułu na ostatniej stronie/
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26.11. Poniedziałek
† Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(27)
† Zbigniew Kwiatkowski 1 rocznica śmierci
† Stanisław – Msza św. gregoriańska(25)
† Rodzice: Aniela i Teodor, bracia i siostry, siostrzenica Jadwiga, siostrzeńcy: Józef, Stanisław,
Bogusław
† Mariola Ożdżońska 2 rocznica śmierci
Msza św. zbiorowa za zmarłych
27.11. – Wtorek
† Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(28)
† Włodzimierz Harasimiuk 30 dzień po pogrzebie
† Józefa(f) Zygmanowska 1 rocznica śmierci, Czesława(f) Szarejko 12 rocznica śmierci
Msza św. dziękczynna za przeżyte 80 lat życia Marii z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i
wszelkie łaski dla niej i rodziny
† Stanisław – Msza św. gregoriańska(26)
Msza św. zbiorowa za zmarłych
28.11. – Środa
† Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(29)
† Stanisław – Msza św. gregoriańska(27)
† Eugeniusz Lityński 16 rocznica śmierci, zmarli z rodziny Grochowskich, Lityńskich i Miszkinis
† Jadwiga i Mieczysław Tarajkowicz
Msza św. zbiorowa za zmarłych
W intencjach czcicieli MBNP
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29.11. – Czwartek
† Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(30)
† Helena Rakieć
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Msza św. dziękczynna z okazji urodzin dla Agnieszki Michałek z prośbą o zdrowie, opiekę Matki
Bożej i Boże błogosławieństwo na każdy dzień - intencja od rodziców i sióstr
† Adam Mosiński 30 dzień po pogrzebie
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† Stanisław – Msza św. gregoriańska(28)
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Msza św. zbiorowa za zmarłych
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30.11. – Piątek – św. Andrzeja, wspomnienie
† Piotr Rosiński 30 dzień po pogrzebie
† Teodor, Paulina, Władysław Januszkiewicz, Aleksandra(f) i Eugeniusz
† Helena Borowska 4 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron
† Stanisław – Msza św. gregoriańska( 29)
Msza św. zbiorowa za zmarłych
01.12. – Sobota
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Matusza i Dominiki 3 miesiące po ślubie
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Karola i Karoliny 3 miesiące po ślubie
NS NMP
† Eugenia Piotrowska 29 rocznica śmierci, Andrzej Kelner 6 rocznica śmierci
Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę
Matki Bożej i potrzebne łaski dla Genowefy Galińskiej
† Stanisław – Msza św. gregoriańska(30)
† Grzegorz Kosiński 1 rocznica śmierci i zmarli z rodziny Kosińskich
02.12. – I Niedziela Adwent
W intencji parafian
† Stanisława(f) Horst, Waldemar, Grzegorz Schomser
O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Barbary z okazji
imienin
† Nadzieja(f), Józef, Stefania, Mikołaj, Jan i Barbara
† Roman Baranowski 3 rocznicę śmierci oraz o zdrowie dla mamy
O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Neli z okazji 10
rocznicy rocznicy urodzin i Wiktorii z okazji 7 rocznicy urodzin i o pomyślny przebieg operacji dla
Wiktorii
† Józef Sosnowski w rocznie śmierci i Leokadia Sosnowska z okazji imienin
† Andrzej Koban w 3 rocznicę śmierci
† Stanisław Pydyniak 3 rocznica śmierci

1. Jeszcze do piątku włącznie zapraszamy na różaniec
wypominkowy o godz. 17.30 i Mszę św. zbiorową o godz.
18.00 w intencji zmarłych, których wypisaliśmy na
kartkach.
2. Pragniemy poinformować, że spotkanie szkoły biblijnej,
które miało odbyć się dziś, zostaje odwołane na czas
nieokreślony.
3. W najbliższą sobotę wspominamy w kalendarzu św.
Andrzeja Apostoła. Wszystkim solenizantom życzymy
błogosławieństwa Bożego.
4. Za tydzień w niedzielę na godz. 17.30 zapraszamy
wspólnotę Żywego Różańca, do kaplicy bł. Doroty, na
wymianę tajemnic.
5. Także w tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca.
W tym dniu zapraszamy o godz. 9.00 do naszej katedry na
nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP.
6. Za tydzień w niedzielę rozpoczynamy okres Adwentu, czyli
czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Już dziś
zachęcamy do podjęcia postanowień adwentowych.
7. Od dnia 13 listopada br. rozpoczęły się zapisy na kolację
wigilijną z paczką świąteczną dla samotnych,
osamotnionych i bezdomnych parafian. Kolacja odbędzie
się w domu parafialnym przy ul. Targowej dnia 18 grudnia
br. o godz. 16.00.
8. Nasz parafialny Caritas rozpoczął sprzedaż świec na stół
wigilijny.
9. Dziś w „Gościu Niedzielnym” ciekawe artykuły: o
Benedykcie XV – papieżu, naszej wolności z 1918 roku, o
ekologii i zbliżającym się światowym szczycie
klimatycznym w Katowicach. Zapraszamy do lektury!

