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Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Czytania: 2 Sm 5,1-3; Ps 122; Kol 1,12-20; Łk 23,35-43

Rok liturgiczny zamyka uroczystość Chrystusa Króla, która jest
ogólnym  świętem  tajemnicy  wielkości  Bożej  i miłości  nieskończonej.

W  temat  wprowadza  już  pierwsze  czytanie  (2  Sm  5,  1-3),
wspominając  namaszczenie  Dawida  na  króla  i pasterza  Izraelitów,
Dawida, który jest proroczą figurą Chrystusa króla i pasterza wszystkich
narodów. Temat ten rozwija drugie czytanie (Kol 1, 12-20), w którym św.
Paweł  wysławia  królewską  władzę  Chrystusa  i wylicza  najbardziej
znamienne Jego tytuły. Chrystus jest królem, ponieważ ma bezwzględne
pierwszeństwo  wobec  Boga  i wobec  ludzi  w porządku  stworzenia
i odkupienia.  „On  jest  obrazem  Boga  niewidzialnego”,  obrazem
doskonałym i widzialnym, objawiającym Ojca: kto Jego widzi, widzi Ojca
(J 14, 9). Jest „Pierworodnym wobec każdego stworzenia” (Kol 1, 15),
a więc  pierwszym  w myśli  i miłości  Ojca,  pierwszym  przez  swoją
godność nieskończoną, stawiającą Go ponad wszystkimi stworzeniami,
pierwszym,  ponieważ  „w  Nim...  przez  Niego  i dla  Niego”  (tamże  16)
zostały stworzone wszystkie rzeczy, Bóg bowiem powołał je do istnienia
przez Niego, swoje odwieczne Słowo. Całe stworzenie należy do Niego;
On jest równocześnie Królem, który nim rządzi,  oraz Kapłanem, który
poświęca i składa ofiarę Ojcu na chwałę. Ponieważ jednak stworzenie
zostało splamione grzechem, Chrystus, który je odkupił za cenę swojej
krwi,  jest  także  Jego  Zbawicielem.  Ludzie,  których  zbawił,  stanowią
królestwo,  Kościół,  którego On jest  Głową,  Oblubieńcem,  Pasterzem,
Panem. Ponadto przez swoje wcielenie stał  się również bratem ludzi,
a przez mękę i śmierć „Pierworodnym spośród umarłych”, którzy kiedyś
powstaną  z Nim — jako  „pierwocinami”  zmartwychwstałych.  Chrystus
prawdziwie  „ma  pierwszeństwo  we  wszystkim”   i  w Nim  człowiek
znajduje  wszystko:  życie,  „odkupienie,  odpuszczenie  grzechów”.  I oto

Intencje mszalne: 25.11 - 01.12

Poniedziałek, 25 listopad  2019 – św. Katarzyna Aleksandryjska
700   śp.  Bożena
18 00  Msza święta zbiorowa za zmarłych
1800 śp. Krystyna Szczuko
Wtorek, 26 listopad  2019 – bł. Franciszki Siedliskiej
700  śp. Jerzy Wiesław Osowski
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych
Środa, 27 listopad  2019 
700  śp. Zenon Józefowicz (popogrzebowa)  
1800 śp. Wiktor Borejko (17r.ś.)
1800  Msza święta zbiorowa za zmarłych
Czwartek, 28 listopad  2019   
700  śp. Jerzy Budau 
1800   Msza święta zbiorowa za zmarłych
Piątek, 29 listopad  2019
700   
1800  śp. Franciszek Sokolnicki, rodzice i rodzeństwo z obu stron
1800  Msza święta zbiorowa za zmarłych
Sobota, 30 listopad 2019 – św. Andrzeja Apostoła
700   śp. Rafał Królik
1800  O zdrowie i błogosławieństwo dla Artura w 50 rocz. urodzin
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych
Niedziela, 01 grudzień  2019 – Rozpoczęcie rekolekcji adwentowych
800  śp. Mateusz Szarejko, śp. Tadeusz Jarosz 
930 śp. Marek Najdek (5r.ś.)
930 śp. Mirosław Stralak (2r.ś.), Wiktoria i Jan Borowscy
1100 śp. Bolesław Dudek (2r.ś.)
1100  śp. Arkadiusz Gorgol (1 Msza święta gregoriańska) 
1230  Za Żywy Różaniec
1230 śp. rodzice z obojga stron 
1230 śp. Bolesław Mikjaniec, śp. Eugeniusz Mikjaniec (1 r.ś.)
1800 śp. Krystyna Szczuko

Wspomnij na mnie, Panie, w swym 
królestwie (Łk 23, 42)
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spontanicznie wyrywa się z serca hymn wdzięczności Bogu Ojcu, który
w Synu swoim raczył stworzyć i odnowić wszystkie rzeczy, dać ludziom
życie i zbawienie: „Z radością dziękujemy Ojcu, który... uwolnił nas spod
władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna” .

Te  dwa  fakty:  uwolnienie  i przeniesienie  żywo  potwierdza
wzruszającym epizodem o dobrym łotrze dzisiejsza ewangelia (Łk 23,
35-43).  Jezus  wisi  na  krzyżu;  nad  Jego  głową  umieszczono,  na
pośmiewisko i potępienie.,  tytuł  Jego władzy królewskiej:  „To  jest  król
żydowski’’. Starszyzna i żołnierze drwili z Niego: „Jeśli Ty jesteś królem
żydowskim, wybaw sam siebie”.  Nawet jeden ze złoczyńców, „których
powieszono” blisko Niego, urąga Mu; drugi natomiast, przejęty bojaźnią,
bierze Go w obronę: „My... odbieramy słuszną karę za nasze uczynki,
ale  On  nic  złego  nie  uczynił”,  a zwracając  się  do  Jezusa  mówi:
„Wspomnij  na  mnie,  gdy  przyjdziesz  do  swego  królestwa”.  Jest  to
złoczyńca,  lecz  wierzy  w Boga  i boi  się  Go,  przyznaje  się  do  winy
i przyjmuje  karę  za  swoje  występki.  Wiara  oświeca  go;  pierwszy  ze
wszystkich uznaje królewską władzę Jezusa, którą wyśmiali  i odrzucili
kapłani i przywódcy ludu; uznaje ją nie wobec Chrystusa chwalebnego,
lecz  upokorzonego  i umierającego  na  szubienicy.  Wiara  jego  została
nagrodzona:  „Zaprawdę  powiadam ci:  dziś  ze  Mną  będziesz  w raju”.
Prosił  na przyszłość, a otrzymał natychmiast,  „dziś”.  Nie musi czekać;
Jezus już odpokutował za niego i wysłużył mu łaskę przebaczenia, której
dostąpił, bo wyraził skruchę połączoną z wiarą. Tak z wysokości krzyża
Chrystus pociąga do siebie ludzi. Jest dobrym pasterzem, który zbawia
owcę  zabłąkaną,  ojcem  przyjmującym  marnotrawnego  syna,  Królem
zaprowadzającym swoje królestwo mocą miłości i za cenę swej krwi. Kto
wierzy i ufa Mu, usłyszy kiedyś: „Dziś ze Mną będziesz w raju”.

Por.  O.  Gabriel  od  św.  Marii  Magdaleny

Król  to  archaiczne  słowo.  Kojarzy  nam si  z  bajkami  albo  z  lekcję ą
historii, gdy trudno spami ta  skomplikowane koligacje i daty kolejnychę ć
bitew. Jezus jest innym Królem. Nie tylko nie zdobywa, ale nie wybawia
nawet sam siebie. Przyszedł, aby da  wiadectwo prawdzie (J 18,37).ć ś
Kiedy zm czeni naszym zakłamaniem pragniemy wreszcie prawdziwegoę
ycia,  On  uwalnia  nas  od  wszelkiej  ułudy  grzechu.  I  wtedy  jestż

Królestwo.  Trwa,  niewidoczne  dla  reporterów  i  komentatorów  yciaż
politycznego, bo nie jest z tego wiata.ś

         Oremus 

Ogłoszenia parafialne  

 Do końca listopada zachęcamy do wspólnej modlitwy za naszych
zmarłych.  Codziennie  pół  godziny przed wieczorną Mszą świętą
odmawiamy różaniec za zmarłych a w środę i niedzielę śpiewamy
nieszpory. Zapraszamy serdecznie.

 Jutro [poniedziałek]  wspominamy św.  Katarzynę Aleksandryjską,
we  wtorek  bł.  Franciszkę  Siedliską,  w  sobotę  św.  Andrzeja
Apostoła.  Wszystkim  Solenizantom  życzymy  błogosławieństwa
Bożego oraz opieki ich św. Patronów!

 W dniach od 26 – 28 listopada odbędą się na Hali Widowiskowo
Sportowej  przy  ul.  Grunwaldzkiej  Rekolekcje  Ewangelizacyjne
dla dorosłych i młodzieży. Szczegóły na ulotkach przy wyjściu z
kościoła. Poprowadzi je o. Maciej Ziębiec.

 Za tydzień w niedzielę rozpoczynamy okres Adwentu, czyli czas
przygotowania  do  Świąt  Narodzenia  Pańskiego.  Już  dziś
zachęcamy  do  podjęcia  postanowień  adwentowych,  a  także  do
udziału w Roratach o godz. 18:00 od poniedziałku do piątku.

 W przyszłą  niedzielę  rozpoczną  się  w  naszej  parafii  rekolekcje
adwentowe, które będą trwały do środy.

 W  przyszła  niedzielę  swoje  spotkanie  ma  wspólnota  Żywego
Różańca oraz Akcja Katolicka.

 Wydział Duszpasterstwa Rodzin kurii diecezjalnej zaprasza osoby
żyjące  w  związku  niesakramentalnym  na  adwentowy  dzień
skupienia,  który  odbędzie  się  w  niedzielę  1  grudnia  w  kościele
Bożego  Ciała  w  Elblągu.  Rozpoczęcia  o  godz.  15.30.  Nauki
wygłosi ks. Piotr Bryk - duszpasterz akademicki miasta Elbląga.

 29 listopada odbędzie się bal parafialny (tzw. Andrzejki).
 Zapraszamy do naszej kawiarenki parafialnej.
 W minionym tygodniu odeszli do wieczności:

śp. Sebastian Sabiło – lat 41, z Gronowa Górnego
śp. Waleria Panieważ – lat 96, z ul. Grunwaldzkiej
śp. Czesława Sołtys - lat 92, z ul. Pabianickiej
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