Chryste! Króluj! -

Chryste! Zwyciężaj! Swoją miłość odnów w nas! -

Stanisława Biskupa na Woli;
01-244 Warszawa; ul. Bema 73/75,

Amen.

Krzyżówka: 1. Jezus Chrystus jest Mesjaszem i … Bożym 2. Szydzili z Niego również
żołnierze, … do Jezusa i podawali Mu ocet”. 3. Gdy … Jezusa, lud stał i patrzył.
4. Jeden ze …, których [tam] powieszono, podobnie jak tłum urągał Jezusowi.
5. „… który przybywa w imię Pańskie”.
6. Na krzyżu, nad … przybito napis w języku
greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest Król żydowski”. 7. „My przecież - sprawiedliwie,
odbieramy … karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. 8. „Jezus mu (łotrowi)
odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną … w raju”. 9. Drugi (ze złoczyńców)
… rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz?”. 10. Drugi
ze złoczyńców nazywany jest …Łotrem 11 „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz
do swego królestwa”. 12. Jezus … nas od wszelkiej ułudy grzechu …
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ukrzyżowanym (a łotrów
tylko wieszano na sznurach), dostrzegł majestat Tego, który osądza człowieka na
wieczność i wyznacza miejsce po śmierci. Łotr dojrzał majestat w Jezusie żyjącym w tym
świecie, gdzie żył nadęty cezar, chodziły pogańskie wojska, było tyle nienawiści i fałszu
faryzeuszy. Właśnie w tym pozornie złym świecie żyła jeszcze Matka Boża, apostołowie,
kobieta, która oddala ostatni grosz na świątynię, wdzięczny trędowaty… Było tyle dobra.
- Znów – jak niegdyś w Betlejem – moc Boża objawiła się w Jego pozornej niemocy.
* Należy podziwiać niezwykłą wiarę dobrego łotra, który w nagim
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sponiewieranym biedaku dostrzegł Boga. Właśnie takiej wiary wymaga się od
współczesnego człowieka. O taką wiarę trzeba się modlić w dzisiejszym świecie,
który tak często przemilcza Jezusa. [x Jan Twardowski, W świetle Ewangelii, wyd:.
- Idźmy z radością na spotkanie Pana (Ps 122)
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o pomoc, abym zawsze, w niedzielę mógł (-ła)
brać udział w Eucharystii (a nawet częściej) i korzystać z Sakramentów św. oraz abym
mógł (mogła) świadczyć o swojej przynależności do Kościoła Św. … Podziękuję za kolejny
rok liturgiczny i poproszę, aby kolejny był duchowo owocny dla mnie i całego Kościoła.
W drodze 05, s. 282].
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Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; błogosławione Jego
królestwo, które nadchodzi (Mk 11,10)
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.
Król – to archaiczne słowo. Kojarzy nam się z bajkami albo z lekcją historii, gdy trudno
spamiętać skomplikowane koligacje i daty kolejnych bitew. Jezus jest innym Królem. Nie
tylko nie zdobywa, ale nie wybawia nawet sam siebie. Przyszedł, „aby dać świadectwo
prawdzie” (J 18,37). Kiedy zmęczeni naszym zakłamaniem pragniemy wreszcie
prawdziwego życia, On uwalnia nas od wszelkiej ułudy grzechu. I wtedy jest Królestwo.
Trwa, niewidoczne dla reporterów i komentatorów życia politycznego, bo nie jest z tego
świata.
[O. Wojciech Czwichocki OP, „Oremus” listopad 2007, s. 110].

Papież Franciszek - Choć „łatwo jest wytykać palcami wady i złe postępowanie
innych”, trzeba „uczyć się stawać w sytuacji innych ludzi”. … Wszyscy świetnie
potrafimy wskazać osoby, które są dla nas dokuczliwe: zdarza się to,
kiedy spotykamy kogoś na ulicy lub odbieramy telefon. …Niekiedy
osobami natrętnymi są ludzie z naszego otoczenia… tacy jak krewni lub
koledzy i koleżanki w pracy. Stąd zachęta, by zrobić rachunek sumienia i
zobaczyć, czy my również możemy być postrzegani przez innych jako
uciążliwi. … Jezus naucza, że trzeba patrzeć na istotę rzeczy … i unikać
popadania w zawiść, przerost ambicji, pochlebstwo, pokusy, które wciąż czyhają
również na nas, chrześcijan i nigdy nie czuć się „lepszymi od innych”.
… Kieruję apel do sumień wszystkich, instytucji i rodzin, o to, aby dzieci były
zawsze chronione i aby zawsze broniono ich dobrobytu, aby uchronić je przed
niewolnictwem, werbunkiem do grup zbrojnych, maltretowaniem"… Wyrażam pragnienie,
aby wspólnota międzynarodowa czuwała nad ich życiem, gwarantując każdemu dziecku
prawo do chodzenia do szkoły i edukacji, aby ich wzrost był spokojny i by z ufnością
patrzyły w przyszłość - … [16 XI 2016, Watykan, Audiencja generalna poświęcona uczynkom
miłosierdzia].

Stefan Kardynał Wyszyński - Tylko Chrystus jest dany przez Ojca na Znak
narodom; tylko On poskramia krzykliwych i pewnych siebie autokratów; tylko
On ma klucz do otwarcia wszelkich więzień, w których się męczą Boże ptaki; tylko
On jest Słońcem Sprawiedliwości, Oczekiwaniem narodów, Prawodawcą Miłości
i Zbawicielem całej Rodziny ludzkiej. - [Druga Kromka Chleba, XI 26].
Św. Jan Paweł II
- …Teraz, wraz z apostołem Pawłem potwierdzamy,
że zamysłem Boga jest «wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie (...): to, co
w niebiosach, i to, co na ziemi» (Ef 1, 10). Dzięki kontemplacji Tego, którego liturgia
wschodnia nazywa «Pantokratorem», w pełni pojmujemy, na czym polega misja ludzi
wierzących, powołanych do udziału w budowaniu Jego Królestwa poprzez różnorodne
posługi i charyzmaty. … Oprócz Jezusa, Króla Wszechświata, kontemplujemy Maryję,
Matkę Króla, do której zwracamy się jako do Królowej nieba i ziemi. Niech z Jej pomocą
nasze życie stanie się pieśnią chwały i wierności świętemu i miłosiernemu Bogu . [Rozw.
przed modlitwą "Anioł Pański", 23. XI.2003].
Ewangelię według Lectio Divina:
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował go
dla ciebie Duch Święty; – II - Meditatio –.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj
siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" - Czy modlę się o wiarę? – Czy może tylko polegam
na sobie? Sam-sobie jestem sterem, żeglarzem, okrętem … - do czego to prowadzi? … Nie powinno się żyć w stanie takiego chaosu. - Potrzebuję przecież prawdziwego
oparcia… Solidnego Króla i Wodza. Trzeba więc jak najszybciej zdetronizować króla,
któremu na imię moje „ja” a w jego miejscu ustanowić króla, któremu na imię Jezus
Chrystus. … Przez tajemnicę Wcielenia jest jednym z nas. Tylko Jego rządy gwarantują
naszemu królestwu czyli życiu stabilność, dają perspektywę rozwoju aż po wieczność. …
Tylko z Nim jesteśmy w stanie wrócić z każdej wyprawy przeciw grzechowi i naszym
słabościom jako zwycięzcy, zmotywowani do dalszej walki i zmagania. Przymierze
z naszym królem, Jezusem, trzeba nam zapisać … w sercu, aby każde jego uderzenie
przypominało nam, Komu przyrzekliśmy wierność i posłuszeństwo. …. Trzeba nam też
codziennie schodzić się, spotykać się z naszym królem na modlitwie, omawiając sprawy
królestwa, te radosne, i te smutne. Zawołanie: „Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie”,
trzeba, aby zawsze gościło na naszych ustach. Nam zaś trzeba dołożyć starań, aby było
nie tylko zawołaniem, ale stylem życia. - III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed
Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo Może ci w tym
pomóc modlitwa psalmu: Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: „Pójdziemy do domu
Pana”. (Ps 122) - IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego
westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Już stoją nasze
stopy w twoich bramach, Jeruzalem. (Ps 122}.
[Fragmenty z: ks. R.Stankiewicz SDS, http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22215].

KALENDARIUM: 24. XI. – czw. – Wsp. świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac,
kapłana, i Towarzyszy – 117. męczenników wietnamskich z lat 1773-1862 - (kan. przez
Jana Pawła II 18 VI 1988). Prawie połowa z nich to ludzie świeccy – w większości
Wietnamczycy, ale także Hiszpanie i Francuzi. Módlmy się, aby poniesiona przez nich
ofiara wyjednała chrześcijanom w Wietnamie pełną swobodę wyznawania wiary.
25. XI. – pt. – Św. Katarzyny Aleksandryjskiej – wg legendy ur. się w Aleksandrii jako
córka króla Kustosa. B. wykształcona, interweniowała na rzecz chrześcijan. Kiedy zaś
cesarz Maksencjusz kazał jej złożyć ofiary bożkom, przedstawiła mu prawdę, że Bóg jest
jeden. Maksencjusz kazał wówczas stawić się jej przed licznym zgromadzeniem filozofów
i retorów, którzy mieli za zadanie zbić jej argumenty. Ale to Katarzyna udowodniła
im prawdziwość wiary. Wówczas rozgniewany cesarz, skazał Katarzynę na ścięcie.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata
20 XI 2016

1.
Dzisiejszą Uroczystością Chrystusa Króla kończymy w Kościele rok
liturgiczny. Przebiegał on pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie”. Niech
owocem tego kończącego się roku kościelnego będzie nasze mocne
postanowienie wypełniania przyrzeczeń chrzcielnych w codziennym życiu,
ciągłego nawracania się i wiara w Jezusa – Syna Bożego, obecnego
w Eucharystii, którego wraz z całym naszym Narodem uznaliśmy za naszego
Króla i Pana w dniu wczorajszym w Łagiewnikach.
2. Jutro wspomnienie Ofiarowania NMP. O g. 17.30 w kościele spotkanie
modlitewne członków Rycerstwa Niepokalanej naszej parafii. Zapraszamy
do uczestnictwa.
3. We wtorek Mszą św. o g. 18.00 rozpocznie swoje spotkanie formacyjne
Akcja Katolicka naszej parafii. Ciąg dalszy spotkania w Kancelarii Parafialnej.
4.
W sobotę, 26 listopada, wyrusza już po raz 51, nasza parafialna
pielgrzymka na Jasną Górę. Wyjazd spod kościoła o g. 6.00. Planowany powrót
ok. godz. 19.30. Koszt 65zł. Dziś mija ostateczny termin opłat. Nieopłacony wyjazd
traktujemy bezwzględnie jako rezygnację. Opłat można dokonać w zakrystii po Mszy św.

5. Za tydzień rozpoczynamy Adwent – okres radosnego oczekiwania
na
Boże Narodzenie.- Z początkiem Adwentu zaczniemy wizytację
duszpasterską rodzin naszej parafii, zwaną „kolędą”. Więcej informacji
za tydzień. „Kolęda” rozpocznie się w następny poniedziałek, 28 listopada.
Od następnej niedzieli będzie można zaopatrywać się już w poświęcone opłatki
na stół wigilijny. Za tydzień Zespół „Caritas” rozpoczyna akcję rozprowadzania
świec-cegiełek w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. „Bóg zapłać!”
za wsparcie tej akcji!.
6. W następną niedzielę podczas Mszy św. wieczornej o g. 18.00 będzie
spotkanie z Panem Prof. Arturem Andrzejukiem z UKSW, autorem polskiego
przekładu z jęz. łacińskiego „Modlitewnika Gertrudy Mieszkówny”, napisanego
przez naszą polską królewnę, swoistego „listu sprzed 1000 lat”. Po Mszy św.
będzie można nabyć ten modlitewnik, wydany na uczczenie 1050-lecia Chrztu
Polski. Zachęcamy do uczestnictwa!
KALENDARIUM:
21. XI. – czw. – Wsp. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny - Maryja, wybłagana
u Boga przez swoich rodziców, Joachima i Annę, została jako małe dziecko
przyprowadzona przez nich do świątyni i ofiarowana Stwórcy. Ten akt, podjęty w Jej
imieniu przez rodziców, później sama nieustannie potwierdzała, odpowiadając Bogu
na Jego wezwania. [M. Nowakowska, XI. 07, s. 94].
22. XI. – pt. – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy - żyła na początku III w. pochodziła
z rodu patrycjuszy rzymskich. W młodym wieku złożyła ślub czystości. Chociaż zmuszono
ją do małżeństwa z poganinem, Walerianem, nie tylko nie złamała ślubu, lecz
doprowadziła do wiary swego męża i jego brata. Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską
przez ścięcie mieczem. Ciało św. Cecylii odnaleziono w 822 roku w katakumbach
i przeniesiono do bazyliki na Zatybrzu. Jest ona patronką muzyki kościelnej, bo, jak mówi
legenda, grała na organach wodnych. [Hieronim Kaczmarek OP, „Oremus” XI 2008, s. 94-95].

