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/Niedziela Chrystusa Króla - 20.11.2016/
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 dzisiaj o godzinie
10.30.
2. Dzisiaj kończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia.
Był to szczególny czas łaski. Ufamy, że wielu z nas w tym roku
wróciło w miłosierne ramiona Ojca, odnowiło swoją wiarę,
uporządkowało swoje rodzinne, małżeńskie sprawy. Jest za co
dziękować. Dzisiaj podczas każdej Mszy Świętej
zostanie
odczytany Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i
Pana.
3. Dzisiaj Przedstawiciele Rady Parafialnej przeprowadzą zbiórkę do
puszek na pokrycie kosztów remontów.
4. We wtorek przypada wspomnienie św. Cecylii, Patronki muzyki
kościelnej. Na Mszy św. o godzinie 18.00 będziemy polecać Bożej
opiece wszystkich zaangażowanych w piękno liturgii poprzez
muzykę i śpiew – Pana Organistę, Członków scholii parafialnej.
5. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie
18.00. Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej.
6. Od piątku są roznoszone po naszych domach opłatki wigilijne.
Dostarcza je pełniący funkcję kościelnego p. Jarosław Grzybowski,
zaopatrzony w specjalne upoważnienie.
7. Kolejny rok liturgiczny dobiega końca. Za tydzień, pierwszą
niedzielą Adwentu rozpoczniemy następny. Hasłem tego roku będą
słowa z nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście”. Będziemy
więc wezwani do świadczenia o Panu Jezusie i przemieniania tego
świata na bardziej Boży.
8. „I ty możesz zostać św. Mikołajem”. Od 06 listopada w kościele
parafialnym zbieramy do kosza św. Mikołaja: słodycze, maskotki,
zabawki, przybory szkolne.
9. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
10. 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 498 ofiar na kwotę 63 tys. 300 zł.
11. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze, akcesoria świąteczne,
lampiony i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły Diecezji
Świdnickiej.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Ten krótki, ale bardzo bogaty w treść fragment Ewangelii na Uroczystość
Chrystusa Króla, stanowi wspaniałe zamknięcie i streszczenie całej Ewangelii
Łukasza. Opowiadanie o przebaczeniu i zbawieniu skruszonego łotra
w praktyczny i rzeczywisty sposób ilustruje to, co Jezus głosił przez całe
swe życie. Stanowi też najautentyczniejszy komentarz, jak należy rozumieć
Jego królewską godność. Ale to już nie jest przypowieść, nie cud wywołany
na oczach zachwyconych tłumów, nawet nie spór z faryzeuszami o władzę
odpuszczania grzechów, lecz straszliwa agonia na krzyżu. W takiej sytuacji
każdy gest człowieka, każda myśl i odruch, nabiera nieskończonej wartości
i znaczenia. To, jak człowiek umiera, stanowi potwierdzenie bądź
zaprzeczenie tego, co w życiu głosił, robił, do czego dążył. Śmierć jest
najlepszym sprawdzianem wartości życia i świadectwem jego prawdy. Chyba
w żadnym momencie Chrystus nie potwierdził wyraźniej i z większą mocą
tego, co głosił, jak właśnie na krzyżu. I w tym momencie najbardziej
zajaśniała Jego królewska godność i władza. Jakże inne to królowanie od
władzy, której rozmaite próbki i przykłady pamiętamy z niedawnej kampanii
wyborczej. Pierwszym i najważniejszym jego przejawem jest wierność. Nie
jest sztuką sprawować władzę w luksusie, w całym majestacie prawa
i popularności, z pomocą sprawnego aparatu wykonawczego, pełnego budżetu,
środków przekazu gotowych na każde skinienie. Łatwo jest wtedy obiecywać,
zarządzać, kierować. Ale wypełniać swe zobowiązania, gdy jest się
pozbawionym wszystkiego: dobrego imienia, głosu, sił, nawet ruchu – to już
nie każdy by potrafił. I nie każdego byłoby stać na płacenie tak wysokiej
ceny
swej
wierności.
Drugim
rysem
królowania
Chrystusa
jest
bezinteresowność. Chrystus nie tylko mówił, że władza jest służbą, ale
pokazał to na własnym przykładzie. Gotów był służbę tę wypełnić do samego
końca, rezygnując nie tylko z wygody, zaszczytów i sławy, ale także i
z samego życia. W ten sposób Jezus udowodnił swą bezinteresowność: nie
chciał panować dla osobistego zysku, nawet nie dla rozpropagowania swej
nauki i idei, lecz żeby dać świadectwo prawdzie. Temu celowi
podporządkował wszystko. Jakże inaczej rozumieją i traktują nieraz swoje
stołki nasi politycy.

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

