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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Niedziela Chrystusa Króla-25.11.2012/
1. Dzisiaj uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, kończąca rok
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liturgiczny. Zgodnie z wieloletnią tradycją taca z tej uroczystości
przeznaczona jest na rozbudowę i budowę nowych kościołów
w naszej diecezji. Jest to również święto patronalne Akcji
Katolickiej. Uroczysta Msza św. w intencji Członków AK dzisiaj
o godzinie 10.30.
Także dzisiaj zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji
Członków Związku Honorowych Dawców Krwi „Brylant” również
o godzinie 10.30.
Dzisiaj Mszą św. o godzinie 12.00 rozpocznie się spotkanie
kandydatów do bierzmowania.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy wszystkich
Czcicieli Matki Najświętszej.
W sobotę do południa księża odwiedzą chorych. Po Mszy św.
wieczornej Różaniec Fatimski. Zapraszamy ze świecami.
W przyszłą niedzielę rozpoczynamy nowy rok liturgiczny Adwent,
czyli czasem radosnego oczekiwania na spotkanie z Chrystusem w
dniu Bożego Narodzenia oraz na końcu świata, a więc winien to być
także okres refleksji, nawrócenia i przemiany życia.
Od przyszłej niedzieli będą roznoszone po naszych domach opłatki
wigilijne. Dostarczać je będzie pełniący funkcję kościelnego
p. Jarosław Grzybowski, zaopatrzony w specjalne upoważnienie.
Nikt inny nie został do tej funkcji upoważniony, ostrzegamy zatem
przed oszustami.
„I ty możesz zostać św. Mikołajem. Podaruj prezent dzieciom,
których rodziców nie stać na paczkę. On nie mogą ci ofiarować
w zamian, prócz uśmiechu”. Od 4 listopada w kościele parafialnym
zbieramy do kosza św. Mikołaja: słodycze, maskotki, zabawki,
przybory szkolne.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
Dziękujemy za ofiary złożone w zeszłym tygodniu do puszek.
Zebrano 1374 zł.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej, akcesoria świąteczne.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Ostatnia niedziela roku kościelnego (już za tydzień
Adwent!), jest poświęcona Chrystusowi – Królowi
Wszechświata. Brzmi to może dość staromodnie –
jesteśmy raczej przyzwyczajeni do określeń: prezydent,
premier czy prezes, ale w słowie król, kryje się bardzo
głęboka treść, którą w odniesieniu do Chrystusa warto
sobie przypomnieć. Uznać Chrystusa za króla jest to
wyraźne wyznanie wiary i określenie swego stosunku do
Boga, opartego na zaufaniu i posłuszeństwie. Akt ten ma
bardzo dużą wagę i konsekwencje. Pamiętajmy, że
właśnie o to został oskarżony przed Piłatem i skazany Jezus: że uczynił się Królem
Żydowskim. Jest to więc wyznanie na wagę życia. Takich słów nie rzuca się na wiatr
ani też nie puszcza obojętnie mimo uszu. Niejednokrotnie w dziejach świata, w okresie
prześladowań, za takie wyznanie szło się na śmierć lub do więzienia. A wszystko
dlatego, że królowie ziemscy są bardzo zazdrośni o swoją władzę i boją się innych
królów, a zwłaszcza królów nie z tego świata. Toczy się nieustanna walka o rząd dusz,
a o wyniku tej walki przesądza to, kogo uznamy za swego Króla i Pana: Jezusa, czy
władców tego świata. Takim władcą i królem może być pieniądz, telewizja, sport, zespół
rockowy, kolorowe czasopismo, alkohol. Doskonale przecież wiemy, co jest dla nas
najważniejsze, bez czego nie potrafimy żyć. Czy jest to Jezus? W tej walce nie da się stać
z boku, być neutralnym: każdy jest zaangażowany. Jeśli nie podejmujemy żadnej
wyraźnej decyzji, to jest to także decyzja, ale przeciwna Bogu. Bo albo się jednoznacznie
uznaje zwierzchnictwo Chrystusa w swoim życiu, albo też się je odrzuca, a Chrystusa
detronizuje na korzyść innych władców. Czy jednak oznacza to, że Jezus jest zaborczym
i zazdrosnym tyranem, który nie toleruje innej władzy? Nie. Królestwo Jezusa nie jest
z tego świata. Jezus nie chce konkurować ani niszczyć wartości, które reprezentuje
doczesność. On chce je właściwie uporządkować i ustawić w prawidłowej hierarchii
ważności. Jest to hierarchia oparta na prawdzie, gdyż Jezus jest Królem Prawdy. Przyjąć
Jego zwierzchnictwo oznacza przyjąć prawdę, czyli słuchać prawdy, którą objawia
Jezus. Prawda zobowiązuje, wzywa do życia zgodnego z nią, czyli życia według
Ewangelii, zgodnie ze Słowem Bożym. Słowa tego nie trzeba się bać, gdyż ma ono na
celu tylko szczęście człowieka, jego dobro. Każdy, kto z zaufaniem spróbował
zastosować Słowo Boże w swoim życiu, przekonał się o tym namacalnie. Problem w tym,
że my często nie chcemy znać ani przyjąć prawdy. Wolimy wygodny i niezobowiązujący
świat kłamstwa, pozorów, złudnych obietnic. W takim świecie żyje się 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?

