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Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


Ewangelia na niedzielę (Mt 25, 31-46)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej
chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, 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 u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane
dla was 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? Albo 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,
Mnie uczyniliście”. 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,
tego i Mnie nie uczyniliście”. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

Rozważanie:

Poprzez chrzest uczestniczymy w prorockiej, kapłańskiej i królewskiej misji Chrystusa. Św. Paweł napisał
w Liście do Rzymian: „Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami
Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.” Królowanie
Chrystusa jest więc i naszym królowaniem. Na czym jednak ono polega? Dzisiejsze czytanie po raz
kolejny ukazują prawdę, którą Jezus wypowiedział w czasie sądu Piłata - „Królestwo moje nie jest z tego
świata”. Z kim bowiem utożsamia się nasz Król? Z głodnymi, spragnionymi, przybyszami, pozbawionymi
odzienia, chorymi, więźniami. Tymi, którzy są najmniejsi. Tymi, którzy cierpią jakąkolwiek biedę. Tymi,
którzy dla otaczającego nas świata są najbardziej godni pogardy i obojętności. „Na koniec będziemy
sądzeni z miłości” – napisał w jednej ze swoich pieśni św. Jan od Krzyża. Miłość jest podstawą naszego
życia. Miłość, która nie jest tylko uczuciem, ale wyraża się w konkretnych znakach – czynach
miłosierdzia, i w konkretnym czasie - dziś. Dziś wobec Chrystusa – Króla Wszechświata musimy zapytać
się siebie: Kogo dziś nakarmiłem czy napoiłem? Kogo odziałem? Kogo odwiedziłem? Komu uczyniłem
jakiekolwiek dobro? Niech nas Bóg broni, byśmy, czyniąc ten rachunek sumienia, na każde z tych pytań
odpowiedzieli – Nikogo. (D.E.)
W liturgii w tym tygodniu obchodzimy:
w czwartek – święto św. Andrzeja, apostoła,
w sobotę – wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera.



Czytania mszalne:
Niedziela (26.11): Ez 34,11-12.15-17 Ps 23 1Kor 15,20-26.28 Mt 25,31-46; poniedziałek (27.11):
Dn 1,1-6.8-20 Dn 3 Łk 21,1-4; wtorek (28.11): Dn 2,31-45 Dn 3 Łk 21,5-11; środa (29.11):
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 Dn 3 Łk 21,12-19; czwartek (30.11): Rz 10,9-18 Ps 19 Mt 4,18-22;
piątek (01.12): Dn 7,2-14 Dn 3 Łk 21,29-33; sobota (02.12): Dn 7,15-27 Dn 3 Łk 21,34-36.



Króluj nam Chryste

Święto Chrystusa Króla ustanowił papież Pius XI w 1925 roku, należy więc do świąt raczej młodych.
W encyklice wprowadzającej to nowe święto Papież podał motywy swej decyzji: uznanie królewskiego
panowania Chrystusa ma być zbawczym środkiem na niszczące siły współczesnego czasu.
Chrystus przynosi prawdziwą wolność, ład, zgodę i pokój. Ustanawiając święto, papież napisał, że święta
mają większe oddziaływanie niż dokumenty Kościoła, pouczają
bowiem wszystkich wiernych nie raz, lecz co roku; przemawiają
nie tylko do ducha, ale również do serca. Święto powstało w bardzo
trudnym czasie dla Europy i Kościoła. Dobiegła końca I wojna
światowa, która przyniosła wielkie zniszczenia, zburzyła
dotychczasowy porządek polityczny i społeczny. W Rosji budowano
pierwsze, całkowicie ateistyczne państwo, w innych krajach
narastała coraz bardziej widziana sekularyzacja. W tej duchowej
sytuacji papież chciał przypomnieć o panowaniu Chrystusa nad
ludźmi i nad instytucjami. Znamienna była prośba kolekty: spraw
łaskawie, aby narody świata, wskutek ran grzechowych rozdzielone,
poddały się pod Jego przesłodkie panowanie. Święto Chrystusa Króla
zostało wprowadzone 1925 roku, w 1600. rocznicę Soboru w Nicei.
Na tym Soborze starożytny Kościół potwierdził równość Jezusa
z Bogiem Ojcem. Dobrze znamy słowa wyznania wiary: (Chrystus)
z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość
ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony,
a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.
Na równości Chrystusa z Ojcem opiera się Jego królewska władza.
W rocznicę tego wielkiego Soboru ówczesny Kościół przeżywał
Rok Święty, nowe święto stawało się pamiątką tych obchodów. Na obchód święta Chrystusa Króla papież
wyznaczył ostatnią niedzielę października i w ten sposób związał je z uroczystością Wszystkich
Świętych, chcąc, aby na ziemi rozbrzmiewała chwała Chrystusa podobna do tej w niebie. Święto
promieniowało też na dzień modlitwy za zmarłych, którzy w czyśćcu oczekują na wejście do chwały
nieba. W święto należało odmówić Akt poświęcenia Sercu Pana Jezusa. W posoborowym kalendarzu
liturgicznym święto Chrystusa Króla otrzymało nową treść oraz nową datę. Obecnie obchodzimy
uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata - królowanie Chrystusa nie ogranicza się jedynie do ziemi,
do panowania nad narodami świata. Przez Niego wszystko się stało, Jego zatem władzy podlega
wszystko, co istnieje; Chrystusowi Królowi poddany jest cały wszechświat. Święto w nowej formie
wyprowadza nas poza ziemię, stawia nas wobec wszechświata poddanego Chrystusowi. Zmiana daty
uroczystości ma teologiczne znaczenie: obchodzone teraz w ostatnią niedzielę roku liturgicznego.
Na końcu roku liturgicznego stoi Król Chwały, który jest celem historii ludzkiej, punktem, ku któremu
zwracają się pragnienia historii i cywilizacji, ośrodkiem rodzaju ludzkiego, radością wszystkich
serc i wypełnieniem ich tęsknot (Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym, 45).
Uroczystość wprowadza już Adwent rozumiany jako przyjście Pana w chwale. (www.opoka.org.pl)



Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga
Jak zapowiadaliśmy w ostatnim numerze gazetki i było podawane w ogłoszeniach parafialnych piątek
17 listopada był dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej parafialnej świątyni. Trwają
one w kolejnych parafiach Archidiecezji Przemyskiej od roku. Główną intencją adoracji jest usilna prośba
i modlitwa o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz modlitwa za powołanych.
Adoracje te są odpowiedzią na zaproszenie Księdza Arcybiskupa Adama Szala do wielkiej wspólnotowej
modlitwy. Miałem okazję dwukrotnie odwiedzić w tym dniu nasz kościół. Budowała mnie obecność
wielu ludzi, którzy pragnęli się w tym czasie modlić. Zapewne, modlitwa adoracji, modlitwa w ciszy,
jest jedną z najtrudniejszych. Myśli uciekają, trudno skupić się na obecności pośród nas Tego, który
jest samą Miłością, ale może przez ten trud, jest taka modlitwa cenniejsza w oczach Bożych. Na pewno
czas, który poświęciliśmy na modlitwę w tym dniu nie pozostanie bez Bożej odpowiedzi. Chyba
najlepszym komentarzem tego, co przeżyli uczestnicy adoracji były słowa jednej z parafianek, z którą
minęliśmy się w drzwiach wchodząc do kościoła - „Idzie pan zaczerpnąć sił przed pracą?”. Tak, był
to dzień ofiarowanego Bogu czasu, ale i wielkiego czerpania ze źródła Bożej Miłości i Mocy. (D.E.)

Bóg czeka by okazać wam łaskę (Iz 30,18)
W dniach od 17 do 19 listopada w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza oraz w kościele
św. Wawrzyńca miały miejsce Rekolekcje Ewangelizacyjne. Rekolekcje prowadził ks. Marek Zajdel
od wielu lat związany z rodzinną gałęzią Ruchu Światło-Życie, a wspomagali go członkowie Domowego
Kościoła z Rymanowa-Zdroju – małżeństwo Iwona i Tadeusz Śliwkowie.
W czasie rekolekcji ks. Marek głosił konferencje nt. czterech praw życia
duchowego. Ich dopełnieniem były spotkania w małych grupach, gdzie
wspólnie rozważaliśmy Słowo Boże. Początkiem każdego dnia była
wspólna modlitwa brewiarzowa – Jutrznia, a jego szczytem wspólna
Eucharystia. Sobotni wieczór był czasem wspólnego śpiewania pieśni
patriotycznych oraz modlitwy wstawienniczej. Modliliśmy się w niej
w intencji chorych, uzależnionych, małżeństw zagrożonych rozbiciem
lub już rozbitych oraz o nawrócenie grzeszników. Niedziela była dniem,
w którym wysłuchaliśmy świadectwa ludzi zaangażowanych w Krucjatę
Wyzwolenia Człowieka, a po Mszy Świętej mogliśmy wysłuchać
świadectw uczestników rekolekcji. Tradycyjnie rekolekcje zakończyła
uczta miłości – Agapa. W tych ćwiczeniach duchowych wzięło udział
około 175 osób, nie tylko z Radymna, ale i z jego bliższej i dalszej
okolicy. Jeśli spojrzymy na liczbę mieszkańców naszego miasta,
to niezbyt wiele. Tym bardziej, że organizatorzy byli przygotowani
na co najmniej drugie tyle. Nie chcę, a nawet nie mogę uspokajać sumienia tych, którzy zlekceważyli
to Boże zaproszenie. Jednak nie w ilości ludzi była moc tych rekolekcji, ale w przylgnięciu całym sercem
do Boga tych, którzy w nich uczestniczyli. W imieniu organizatorów i uczestników Rekolekcji
Ewangelizacyjnych w Radymnie chciałbym podziękować wszystkim, którzy wsparli to dzieło i w sposób
materialny i nade wszystko duchowy – poprzez modlitwę i ofiarowane cierpienie. (D.E.)



Przewodnik liturgiczny po Mszy Świętej i nie tylko – ks. dr Sławomir Sosnowski
Droga do kościoła Jesteśmy chrześcijanami, dziećmi Bożymi naznaczonymi pieczęcią Ducha
Świętego. Spotkanie dzieci z ojcem nie powinno być czymś bardzo wyjątkowym, od święta. Podkreślamy
to, że Bóg jest zawsze z nami. Mamy się uczyć przeżywania obecności Bożej nieustannie, w codzienności.
To nie wyklucza jednak święta, takiego specjalnego spotkania uroczystego. Liturgia jest innym światem.
Tu jest inny sposób obecności Boga i jej przeżywania. Zastanawiamy się czasem, ile czasu potrzebujemy,
by wejść w ten innym świat spotkania z Bogiem, a na ile On jest zawsze z nami. Pan Jezus ustanowił
Najświętszy Sakrament w czasie posiłku. Pamiętajmy jednak, że był to posiłek świąteczny.
Oni nie zgromadzili się razem, by się najeść, ale by się razem spotkać i przeżywać tajemnice wiary.
Przeżywać to, kim są. Przeżywać posiłek paschalny, a więc tajemnicę wyjścia Izraelitów z Egiptu
i to wszystko, co się z tym wiązało. Pan Jezus apostołów wprowadzał już w inny świat, gdy ustanawiał
dla nas najważniejszy – Najświętszy Sakrament. Potrzebujemy takiego przejścia. Tej świadomości,
że w inny świat wchodzimy. To jest uroczyste spotkanie. Inaczej się ubieramy do kościoła, nie dlatego,
by sąsiedzi zobaczyli, ale by pokazać sobie samemu ten uroczysty moment chwili. Wykonujemy pewną
drogę – z codzienności na święto, z domu do kościoła. Wchodzimy w inny świat. Zarzut jaki stawia się
współczesnej architekturze kościelnej jest najczęściej taki, że jest taka świecka, mało sakralna.
Że współczesne kościoły zbyt podobne do innych budynków – mało otwierają na ten Boży świat.
Tu jednak nie stawiamy postulatów architekturze, tylko sobie samym. Co zrobić, żeby dokonać takiego
przejścia? Może trzeba, jak mieszkamy zbyt blisko kościoła, zrobić sobie jakiś spacer dookoła. Starać
się o pewnych rzeczach zapomnieć, coś zostawić. Ta droga do kościoła jest ważna. Doceniali to już
starożytni. Chrześcijanie z IV wieku, gdy budowali bazyliki, to przed bazyliką było atrium –
teren otoczony kolumnami, jakaś zieleń, czasami fontanna. Na tych fontannach były napisy, które
zachęcały, by wykonać przy niej znak, który uświadomi nam, że chcemy być obmyci z grzechów. Obmyj
dłonie i twarz, ale pamiętaj, że twoja dusza ma być obmyta. Dzisiaj nie mamy fontann, ale wchodząc
do kościoła żegnamy się wodą święconą. To jest też moment pozostawienia czegoś. Nie chodzi o jakieś
magiczne zastosowanie wody. Woda przypomina nam chrzest. Zanurzając rękę w wodzie święconej chcę
odnowić w sobie dziecięctwo Boże, poprzez to, że teraz tylko na tym jestem skupiony. W codzienności
też przeżywam Pana Boga, ale tu inaczej – w świątecznym przeżywaniu swojego dziecięctwa.
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1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnia niedziela roku liturgicznego. Podczas
każdej Mszy św. odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
Dzisiaj Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów VII i VIII.
W czwartek cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Nabożeństwo przez
wstawiennictwo św. Jana Pawła II. Możliwość spowiedzi przed pierwszym piątkiem miesiąca.
W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca. Wyjazd do chorych o godz. 8.00. Prosimy zgłosić chorych
do spowiedzi i Komunii św. przed Bożym Narodzeniem. Nie będzie już możliwości wyjazdu do nich
przed Świętami. W piątek nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny.
W sobotę pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo różańcowe, na które zapraszamy wszystkich
parafian, a szczególnie Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich Rodziców. Podczas
nabożeństwa poświęcenie i nałożenie medalików M B Niepokalanej dzieciom do I Komunii św.
Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na godz. 8.00
mieszkańców os. Jagiełły blok nr 7.
Za tydzień I niedziela Adwentu. Uwaga! Tradycyjnie u nas w Adwencie pierwsza Msza św.
w niedziele o godz. 6.00. (Nie będzie Mszy św. o godz. 8.00).
W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 sprawowana w intencji rejonów I i II. Podczas
nabożeństwa o godz. 15.30 zmiany tajemnic różańcowych. Zapraszamy wszystkich należących
do Żywego Różańca.
We środę zapraszamy na spotkanie przedstawicieli wszystkich REJONÓW. Spotkanie bardzo
ważne, prosimy wszystkich o obecność.

INTENCJE MSZY ŚW. 26/11 - 03/12/2017
26/11/2017 Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
08:00

Za Parafian; 10:00 Za BRONISŁAWĘ i WŁADYSŁAWA w 45 r. ślubu o Boże bł. i opiekę M B

11:30

Za rejon VII i VIII; 16:00 Za + EUGENIĘ Węgrzyn – (córka)

27/11/2017 Poniedziałek
06:30
1. Za ZMARŁYCH polecanych w wypominkach; 2. Za + JULIANA
17:00
1. O Boże błog. i łaski dla członków i sympatyków DPP; 2. Za ++ WERONIKĘ i JÓZEFA Janusz
28/11/2017 Wtorek
06:30
1. Za + TADEUSZA; 2. Za ++ AHAFIĘ i JANA
17:00
1. Za + ANETĘ Bereźnicką w 8 rocznicę śmierci; 2. Za + STANISŁAWA Czekierdę
29/11/2017 Środa
06:30
1. Za + IRENĘ Gliniany – (Przyjazny Dom); 2. Za + STANISŁAWA Potyrałę – (rodzina Bar)
17:00
1. Za + JANINĘ i za zmarłych z rodziny; 2. Za + STANISŁAWA w 2 rocznicę śmierci
30/11/2017 Czwartek
06:30
1. O zdrowie, opiekę MB Częstochowskiej i szczęśliwą operację; 2. Za + IRENĘ Gliniany
17:00
1. O zdrowie i potrzebne łaski dla KSIĘŻY z naszej parafii; 2. Za + ANTONIEGO Franusa
01/12/2017 Piątek
06:30

1. Za + IRENĘ Gliniany – (grupa pielgrzymkowa z Przeworska); 2. Za + MIECZYSŁAWA
Gwóźdź w 7 rocznicę śmierci; 3. Za + ZBIGNIEWA Franusa – (żona)

17:00

Za + JÓZEFA Kluza w rocznicę śmierci

02/12/2017 Sobota
06:30
1. Za ++ JUSTYNĘ, JÓZEFA i ++ z RODZINY; 2. Za + ZBIGIEWA Franusa – (żona)
17:00
1. O zdrowie i potrzebne łaski dla ks. KRZYSZTOFA; 2. Za + KRZYSZTOFA Kuźniara
03/12/2017 I Niedziela Adwentu
06:00
11:30

Za Parafian; 10:00 Za ++ KRYSTYNĘ, HENRYKA, WIESŁAWA i HENRYKA
Za rejon I i II; 16:00 Za + ALEKSANDRĘ w 2 rocznicę śmierci i + z RODZINY Styś


Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

