Chryste! Króluj! - Chryste! Zwyciężaj!
Swoją miłość odnów w nas! - Amen.
Hasła: 1. Ten, który jest Królem i Pasterzem … swoich

stawia nas wobec przykładów … Świętych, którzy
właśnie poprzez swoje dzieła i wielkoduszne oddanie
Bogu i braciom, służyli, każdy w swoim zakresie,
Królestwu Bożemu i stali się jego dziedzicami. …Istotnie
poszukiwali i odnaleźli miłość w mocnej i osobistej relacji
z Bogiem, z której wypływa prawdziwa miłość do
bliźniego... Podążajmy ich śladem … Niechaj nam
przewodzi w drodze do królestwa Niebieskiego nasza
Matka, Maryja, Królowa wszystkich Świętych. Amen

owiec.
2. „Błogosławiony, który … w imię Pańskie”.
3. „I błogosławione Jego … które nadchodzi”.
4. „Byłem głodny, a … Mi jeść”. 5. „On … jednych [ludzi]
od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów”.
6. „Wówczas … sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię
głodnym i nakarmiliśmy Ciebie”? 7. „Byłem …, a daliście
Mi pić”. 8. „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie - wtedy … na
swoim tronie pełnym chwały”. 9. „… co uczyniliście
jednemu
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili.” 10.
„Weźcie w posiadanie królestwo,
przygotowane wam od … świata!” 11. Pasterz służy swoim
owcom i czeka, by miłość uczyniły … swojego życia.
12. „Byłem w więzieniu, a … do Mnie”.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

x

x

S

x

x

x

x

x

x

x

x

x

O

x
x

x

x

x

x

x

x

S
x

W
Z

P
K
D
D
Z

x

Z
Y

Ł
x

x

x

T

K
R
Ó
L
I
P
A
S
T
E
R
Z

A

x

x

Y
E

Ś
I

x

Y
T
C
I

T
N
Ą
O

x

x

x

E

x

x

x

Ą

x

Y
E

x

x

x

x

A

x

x

x

Ą

x

P
Z
C
E
Papież Franciszek: …Choć brzmi to dziwnie, bycie
wiernym oznacza zdolność do zmiany. Słowo Boże pomaga odróżnić dwa oblicza zmiany: pierwsze
to „ufność, nadzieja, otwartość na nowe”. Drugie, to
„trudność zrezygnowania z zabezpieczeń, aby wyjść
na spotkanie z nieznanym”… „Kiedy odpowiada się
Bogu to zawsze rozpoczyna się jakiś proces: dzieje się
coś całkiem nowego, co prowadzi nas tam, gdzie się
tego nigdy nie spodziewaliśmy… Wierność człowiekowi
oznacza wychodzenie naprzeciw konkretnej osoby, jej
oblicza, jej potrzeby czułości i miłosierdzia, aby pomóc jej
wyjść z anonimowości, z peryferii istnienia … oznacza
otwarcie oczu i serca na biednych, chorych, tych, którzy
nie mają pracy… na uchodźców … oznacza odrzucenie
pokusy rozpaczy i podtrzymywanie płomienia nadziei” –
[24.11.2017, z wideoprzesłania do uczestników VII Festiwalu
Kat.Nauki Społ.w Weronie];

Zbawienie nie zaczyna się od wyznania królewskości
Chrystusa, ale od naśladowania dzieł miłosierdzia
poprzez które On zrealizował Królestwo. … Kościół
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KAPLICA ŚW. RODZINY
(W PODZIEMIACH SZPITALA WEJŚCIE NR 3
POKÓJ NR P27)

[Watykan, 23 listopada 2014]

A
O

O
Z

INSTYTUT MATKI I DZIECKA
.

św. Jan Paweł II - Mówiąc «tak» Chrystusowi,
mówicie «tak» swoim najszlachetniejszym
ideałom. Modlę się, aby On królował w waszych
sercach oraz w ludzkości nowego wieku
i tysiąclecia. Nie lękajcie się Jemu zawierzyć. On was
poprowadzi, da wam siłę, byście szli za Nim
każdego dnia i w każdej sytuacji …
(Tor Vergata 19 sierpnia 2000)

Stefan Kardynał Wyszyński –
Aby budować królestwo Chrystusowe, nie trzeba się
oglądać wokół, trzeba zaczynać od razu od siebie, od
swego serca.
[z: Kromka Chleba s.85].
”Pan Jezus odrzucił na krzyżu ostatnia pokusę, która
obiecywała Mu koniec cierpienia. Gdyby jednak zstąpił z
krzyża, wywołałby zachwyt, ale zachwyt szybko
przechodzi i Chrystus zostałby królem ziemskim. Król
ziemski jest albo łagodny i bezradny, albo potężny i
okrutny, bo opiera się na sile, na wojsku. Poza tym,
gdyby Jezus zszedł z krzyża, nie nawróciłby łotra. – Pan
Jezus stał się królem najłagodniejszym i zarazem
najpotężniejszym. Stał się królem niepodobnym do
ziemskich królów. Nawrócił łotra nie siłą zewnętrzną, ale
wewnętrzną. Łagodny, bo nie nawracał. Najpotężniejszy,
bo przemieniał mocą swego wewnętrznego autorytetu
* Królestwo Jego nie posługuje się przemocą,
nienawiścią, złością – tym, na czym opierają swoją
potęgę władcy ziemscy. Jednak Chrystus jest królem
tego świata i kiedyś ogarnie nas zdumienie, gdy się
dowiemy, przez jakich ludzi wiernych Ewangelii,
a niezauważonych – królował na tym świecie.
[x. J. Twardowski,W świetle Ew,s.367].

MOJE POSTANOWIENIE:
Podziękuję Bogu
za kończący się rok liturgiczny
i poproszę o głębokie i owocne przeżycie kolejnego
dla siebie i całego Kościoła ...
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e-mail : swstanislaw_bm@o2.pl http://www.stanislaw-bm.pl/
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[gazetka do użytku wewnętrznego Instytutu]

Spowiedź pół godziny
przed i po Mszy Św.
oraz na prośbę.

Błogosławiony, który przybywa
w imię Pańskie; błogosławione
Jego królestwo, które nadchodzi.
(Por. Mk 11, 10)

Mt 25,31-46

Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn
Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie
z Nim, 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 Ojca mojego,
weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam 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? 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, Mnieście
uczynili. 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,
tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną,
sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
Ten, który jest Królem, jest też Pasterzem. Szuka swoich
owiec, służy im i czeka, by miłość uczyniły treścią
swojego życia. Pozwala im podejmować decyzje
i doświadczać ich skutków. Te z nich, które wybrały
dobro i świętość, zapytają Go: “Kiedy widzieliśmy Cię
głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy
Ci pić?”. Nie wiedzą o swej doskonałości, bo są skupione
na potrzebach bliźniego. Prawdziwa świętość nie wie
o sobie. [Hieronim Kaczmarek OP, „Oremus” listopad 2008,
s. 99];

MODLITWA WIERNYCH - Módlmy się
1. za Kościół święty, aby wobec wszystkich narodów
głosił Króla, który na drzewie krzyża objawił swe
królestwo – CIEBIE PROSIMY ...
2. za Papieża Franciszka, Biskupów, prezbiterów
i diakonów, aby ich posługa była pełna mocy Ducha
Świętego i przybliżała nadejście królestwa Chrystusa do
ubogich tej ziemi. - CIEBIE PROSIMY ...
3. za wszystkich ludzi na świecie, aby zostali uwolnieni
spod władzy ciemności i przeniesieni do królestwa
Chrystusa. – CIEBIE PROSIMY …
4. za wszystkie dzieci z IMiDz, ich rodziców i lekarzy,
aby doświadczyli słodkiego panowania Chrystusa i tylko
w Nim szukali oparcia i nadziei. CIEBIE PROSIMY ...
5. za nas, zgromadzonych wokół Ołtarza, abyśmy mieli
postawę Chrystusa, który nie opierał się złu, wziął na
siebie grzechy innych i wszystkim przebaczył CIEBIE ...
Ciebie prosimy- Wysłuchaj nas Panie
Kontempluj 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?" - … Gdyby chrześcijanie wzięli na serio tylko
tę jedną przypowieść Mistrza z Nazaretu i dostosowali do
niej swoje życie, w ciągu jednego pokolenia
przebudowaliby
oblicze
ziemi.
Miliard
ludzi
ochrzczonych, pochylonych nad potrzebującymi pomocy,
byłby w stanie podnieść życie ludzkości na zupełnie
nowy, wyższy poziom. … Potęga miłosiernej miłości jest
wszechmocna, bo razem z tymi, którzy się nią posługują,
współpracuje Bóg. Współczesny świat nastawiony na
produkcję traktuje miłosierdzie jako stratę energii.- Po co
inwestować czas, pieniądze, siły w opiekowanie się
starcem czekającym na śmierć? To nie jest
ekonomiczne. Czy nie lepiej tę energię przeznaczyć na
budowę świata dla młodych, przed którymi jest życie? -…
Chrystus zaś od dwudziestu wieków utożsamia siebie
z głodnym, starym, kalekim, ubogim i wzywa do okazania
miłosierdzia. Czeka na odkrycie tej prawdziwej mocy,
jaka jest zawarta w miłosiernej miłości. Serce bowiem
człowieka pochylającego się nad potrzebującymi pomocy
rośnie i staje się coraz piękniejsze. W posłudze miłości
doskonali się duch. Tu nie ma żadnej straty, tu jest wielki
zysk. … „Błogosławieni miłosierni, bo oni sami
miłosierdzia dostąpią”. Czy może być większy zysk niż
dostąpienie miłosierdzia Bożego?
- III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed
Bogiem serce … Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez
wszystkie dni mego życia i zamieszkam
domu Pana po najdłuższe czasy. (Ps 23)
IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas
bezsłownego westchnienia Ducha … Powtarzaj
w różnych porach dnia:

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego (Ps 23)
[z: http://www.katolik.pl/modlitwa.- Twórcza moc miłosierdzia,
Ks. Edward Staniek].

Dopiero na koniec świata Bóg odłożył sąd nad ludźmi,
a my sami już teraz urządzamy sądy, potępiamy
i oceniamy. Objadamy się nienawiścią,
upijamy
się
złością i gniewem. Mamy pretensję do świata

i wieszamy psy na tym, kto zadał nam ból.
Jak
zachować się, kiedy spotka nas
przykrość i ktoś nam dokuczy i skrzywdzi? –
Mamy przeżyć to tak, jakby zabolała nas zraniona
noga czy podrapana ręka, a nie wrzeszczeć od
razu na tego, kto nas zranił – i potępiać go.
Spróbujmy przeżyć to, co nas boleśnie dotknęło
tak, jakby nas coś rzeczywiście zraniło,
co musimy przecierpieć. Jezus w Ogrodzie
Oliwnym smucił się, bo spotkał się z ludzka zdradą,
niewdzięcznością, ale nie narzekał ani na cezara,
ani na Heroda, ani na Judasza. Jako ból
i cierpienie przeżywał to, że ludzie od Niego
odchodzą i nie rozumieją.
– My natomiast
wszystkie nasze bolesne dotknięcia zamieniamy
w pretensje, złość, czasem nienawiść. Nie umiemy
dostrzec Jezusa. – Gdybyśmy tak umieli czuwać
i modlić się, by być w bliskości królestwa Bożego,
jakie jest przy nas. [x J. Twardowski, W świetle Ewangelii,
KALENDARIUM:
30 XI – czw. – Święto św. Andrzeja Apostoła Św. Andrzej po raz pierwszy zetknął się z Jezusem
dzięki świadectwu św. Jana Chrzciciela i natychmiast
przyprowadził do Niego swojego brata, Szymona Piotra
(zob. J 1,35-42). Podobnie i my należymy do Jezusa
dlatego, że ktoś nam przekazał wiarę. Z drugiej strony
od naszej wiary i świadectwa zależy również czyjeś
poznanie Jezusa i nawrócenie – jest to bardzo konkretny
udział w apostolskiej misji Kościoła.
wyd. W Drodze,05, s.101].

(ks. Maciej Zachara MIC, „Oremus” grudzień 2005, s. 16).

Chrystus Król — rządzi światem w imię miłości,
a sądzi świat w imię prawdy. Dlatego On jest
jedynym, sprawiedliwym Władcą świata.

