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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Niedziela Chrystusa Króla- 22.11.2015/
1.

Dzisiaj uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, kończąca rok 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
w przyszłą niedzielę o godzinie 10.30.
2. Dzisiaj przypada wspomnienie św. Cecylii, Patronki muzyki kościelnej. Na Mszy
św. o godzinie 12.00 będziemy polecać Bożej opiece wszystkich
zaangażowanych w piękno liturgii poprzez muzykę i śpiew – Pana Organistę,
Członków scholii parafialnej.
3. Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą roku liturgicznego, który
przeżywaliśmy pod hasłem: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Za tydzień
– pierwsza niedziela Adwentu nowego roku liturgicznego, któremu przyświecać
będzie hasło: „Nowe życie w Chrystusie”.
4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 18.00.
zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej.
5. W środę po Mszy Świętej wieczornej wspólnota Hallelu Jah zaprasza do salek
na wspólną modlitwę i rozważanie Pisma Świętego.
6. Od piątku 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.
7. „I ty możesz zostać św. Mikołajem. Podaruj prezent dzieciom, których rodziców
nie stać na paczkę. One nie mogą ci nic ofiarować w zamian, prócz uśmiechu”.
Od 8 listopada w kościele parafialnym zbieramy do kosza św. Mikołaja:
słodycze, maskotki, zabawki, przybory szkolne. W przyszłą niedzielę
Członkowie Akcji Katolickiej przeprowadzą zbiórkę do puszek na ten cel.
8. Ofiary na remont dachu można składać w kopertach na tacę, w zakrystii bądź
kancelarii parafialnej, można również wpłacać na konto parafialne, którego
numer podany jest w dzisiejszym numerze „Maternusa”. Dziękujemy za ofiary
już złożone. Do tej pory wpłynęło 404 ofiar na kwotę 51 tys. 500 zł.
9. Dziękujemy tym wszystkim Panom, którzy pracowali przy remoncie filarów
salek.
10. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. Zapraszamy
wszystkich dysponujących wolnym czasem do pomocy przy sprzątaniu naszej
świątyni w każdą sobotę po Mszy Świętej porannej.
11. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
dwumiesięcznik „Misyjne drogi”, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze,
akcesoria świąteczne, lampiony.

Numer konta parafialnego:
13 9588 0004 3902 4686 2000 0010
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział
w Lądku Zdroju

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.

