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. W takim świecie żyje się
pozornie o wiele łatwiej, bo gdy coś
przestaje nam pasować, zawsze
można uciec w inne kłamstwo czy
złudzenie,
wymigać
się
od
odpowiedzialności. 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”.
Autor: ks. Leszek Smoliński/www.wiara.pl/
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Spowiedź święta: od 6.45 i od 17.30 – 17.55
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Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Dn 7,13-14 Ps 93 Ap 1,5-8 J 18,33b-37
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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
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zwierzchnictwo Chrystusa Króla, uczynić Go królem naszego życia, oznacza przyjąć prawdę,
czyli słuchać prawdy, którą On objawia swoimi słowami i czynami.
Dokończenie artykułu na ostatniej stronie
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22.11. – Poniedziałek – św. Cecylii, wspomnienie
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Dominiki i Mateusza w 3 miesiące po
ślubie
† Teresa Krystyna Kosewska 2 rocznic śmierci oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron
† Grzegorz Jaremko – Msza św. gregoriańska(22)
† Stefania, Antoni, Lidia Hirsz, Hildegarda i Mirosław Jaroni
Msza św. zbiorowa za zmarłych
23.11. – Wtorek
† Grzegorz Jaremko – Msza św. gregoriańska(23)
† Leokadia Różyńska – intencja od siostrzenic: Renaty i Agnieszki z rodzinami
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Katarzyny i Stanisława Pełka z okazji
25-lecia ślubu
† Krystyna i Norbert Kalczuk
Msza św. zbiorowa za zmarłych
24.11. – Środa – św. Andrzeja Dung-Lac i towarzyszy, wspomnienie
† Grzegorz Jaremko – Msza św. gregoriańska(24)
† Janina Horyd – intencja od dzieci i Janka, Michała Jakubczak i Magdy z rodziną
† Jan Chodór 22 rocznica śmierci, Piotr Guziński 11 rocznica śmierci i zmarli z rodziny
W intencjach czcicieli MBNP
Msza św. zbiorowa za zmarłych
25.11. – Czwartek – św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Wspomnienie
† Valentina Voropaeva
† Grzegorz Jaremko – Msza św. gregoriańska(18)
† Zofia Kopycińska
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Katarzyny z okazji imienin
Msza św. zbiorowa za zmarłych
26.11. – Piątek
† Ludwika(f) Giglewicz 30 dzień po pogrzebie
† Jan i Małgorzata Grocholewscy
O Boże błogosławieństwo, zdrowi i potrzebne łaski dla Jacka z okazji 17-tych urodzin
† Grzegorz Jaremko – Msza św. gregoriańska(26)
Msza św. zbiorowa za zmarłych
27.11. – Sobota
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Anety i Przemysława w 3 miesiące po
ślubie
† Grzegorz Jaremko – Msza św. gregoriańska(27)
† Jadwiga i Mieczysław Tarajkowicz
Msza św. dziękczynno-błagalna za przeżyte 88 lat życia z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie i potrzebne łaski dla całej rodziny
Msza św. zbiorowa za zmarłych
28.11. – I Niedziela Adwentu
† Grzegorz Jaremko – Msza św. gregoriańska(28)
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Ewy i Pawła w 3 miesiące po ślubie
† Aniela, Teodor, Genowefa, Zygmunt Chmielewscy
† Stanisław Pydyniak 6 rocznica śmierci
Adam, Zofia i Barbara Żurawscy
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Oli z okazji 25-lecia urodzin i dla
Franciszka z okazji 4-tej rocznicy urodzin – intencja od rodziców i sióstr
† Andrzej Koban 6 rocznica śmierci
O Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, zdrowie i potrzebne łaski dla Ireny i Franciszka
Sokołowskich z okazji 40-lecia ślubu
Msza św. zbiorowa za zmarłych

Ogłoszenia Parafialne
1. Przez cały listopad o godz. 17.30 zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową w
intencji zmarłych, których poleciliśmy w tegorocznych wypominkach, a o godz.
18.00 zapraszamy na Mszę Świętą zbiorową w intencji tych zmarłych.
2. Spotkanie szkoły biblijnej z jutrzejszego poniedziałku zostaje przesunięte na dzień
29 listopada na godz. 19.00.
3. Jeszcze 30 listopada włącznie możemy codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne
nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić
zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej,
przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża,
wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można ofiarować
wyłącznie za zmarłych.
4. Pan Bartłomiej, nasz organista, rozpoczął roznoszenie poświęconych opłatków na
stół wigilijny. Prosimy o życzliwe przyjęcie go w waszych domach.
5. Dziś możemy złożyć dobrowolne ofiary w związku z sytuacją na granicy polskobiałoruskiej, które zostaną przekazane Caritas Polska, która organizować będzie
pomoc humanitarną wobec migrantów, gdyby taka okazała się niezbędną. Swoje
ofiary możemy składać w zakrystii.
6. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na
przyjście Pana.
7. Informacje Caritas:
Od przyszłej niedzieli nasz parafialny zespół Caritas będzie rozprowadzał świece na
stół wigilijny w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, a od 5 grudnia
poświęcone opłatki. Opłatki można nabyć także w siedzibie Caritas przy ul.
Targowej 7, w każdy poniedziałek i wtorek w godz. 10.00 – 12.00.
W tym tygodniu patronują nam:
- w poniedziałek 22 listopada – św. Cecylia (†III w.), dziewica i męczennica,
patronka muzyki kościelnej;
- w środę 24 listopada – świeci męczennicy Andrzej Dung-Lac (1795-1839),
prezbiter, i Towarzysze, pierwsi męczennicy wietnamscy, zginęli w latach
prześladowań 1773-1862.
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy:
† Józef Wiśniewski, l. 90;
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

