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Komentarz do dzisiejszej liturgii

/ Niedziela Chrystusa Króla -26.11.2017/
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. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy wszystkich
Czcicieli Matki Najświętszej.
3. W czwartek przypada święto św. Andrzeja Apostoła. Był pierwszym
uczniem powołanym przez Pana Jezusa, bratem św. Piotra.
Tradycja głosi, że po zesłaniu Ducha Świętego udał się do Grecji,
gdzie oddał życie za wiarę, ukrzyżowany głową do dołu. Pamiątką
tego są tak zwane krzyże św. Andrzeja w kształcie litery „X”.
4. Od piątku 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.
5. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy nowy rok liturgiczny
Adwentem, 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.
6. W przyszłą niedzielę Członkowie Akcji Katolickiej przeprowadzą
zbiórkę do puszek na kosz św. Mikołaja.
7. „I ty możesz zostać św. Mikołajem. Podaruj prezent dzieciom. One
nie mogą ci nic ofiarować w zamian, prócz uśmiechu”. Od 5
listopada w kościele parafialnym zbieramy do kosza św. Mikołaja:
słodycze, maskotki, zabawki, przybory szkolne.
8. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
9. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
akcesoria świąteczne, lampiony.
Andrzej Apostoł,– jeden z dwunastu apostołów, według świadectwa Ewangelii
Pierwszy Powołany spośród apostołów, rodzony brat św. Piotra, męczennik, święty
Kościoła katolickiego i prawosławnego.
Miejsce urodzenia: Galilea, Izrael
Data i miejsce śmierci: 30 listopada 60 n.e., Patras, Grecja
Pełne imię i nazwisko: Andrew the Apostle
Miejsce pochówku: Kościół Świętych Apostołów, Turcja
Rodzice: Jan

Kościół przypomniawszy już w ciągu roku liturgicznego tajemnice życia
Chrystusowego, przez które dokonuje się dzieło zbawienia, w ostatnią niedzielę
roku gromadzi się wokół swego Pana, by świętować ostateczny tryumf, gdy On
powróci jako chwalebny Król, by zebrać owoce swojej męki. Tak można by
streścić znaczenie dzisiejszej uroczystości. Liturgia słowa przedstawia dzisiaj
trzy szczególne aspekty władzy królewskiej Chrystusa. Drugie czytanie (1 Kor 15,
20-26. 28) jasno określa Jego władzę królewską nad grzechem i śmiercią.
Chrystus umarły i zmartwychwstały dla zbawienia ludzkości jest „pierwocinami”
tych, którzy uwierzyli w Niego i kiedyś zmartwychwstaną do życia wiecznego.
Istotnie, „jak w Adamie wszyscy umierają” z powodu grzechu, „tak też
w Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (tamże 22) dzięki Jego zmartwychwstaniu.
Zwycięstwo nad śmiercią — ostatnim nieprzyjacielem Chrystusa — uwieńczy
dzieło zbawienia; a przy końcu czasu, kiedy umarli powstaną, Chrystus będzie
mógł oddać Ojcu Królestwo, jakie zdobył, królestwo zmartwychwstałych, którzy
będą śpiewać na wieki chwałę Boga życia. W ten sposób całe stworzenie, które
Ojciec poddał Synowi, aby je wyzwolił od grzechu i śmierci, teraz już całkowicie
odkupione i odnowione, Syn sam podda i przekaże Ojcu, „aby Bóg był wszystkim
we wszystkich” (tamże 28) i był uwielbiony na wieki przez każde stworzenie.
Pierwsze czytanie (Ez 34, 11-12. 15-17) podkreśla natomiast miłość Chrystusa
Króla, Przyszedł na ziemie, by ustanowić królestwo Ojca nie siłą zdobywcy, lecz
dobrocią i łagodnością pasterza. „Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał
o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie
się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec” (tamże
11-12). Chrystus był w całym tego słowa znaczeniu dobrym pasterzem, troskliwie
strzegł, pasł, bronił, zachowywał trzodę, którą powierzył Mu Ojciec. A ponieważ
ludzie byli rozproszeni, oddaleni od Boga i Jego miłości, On ich szukał, jak
pasterz szuka owiec zagubionych, leczył ich tak samo, jak pasterz opiekuje się
owcami zranionymi i leczy chore (tamże 16). Co więcej, aby przyprowadzić ich do
miłości Ojca, oddał swoje życie. Chrystus, oddawszy się całkowicie, patrząc na
swoją trzodę może słusznie powiedzieć: „Ja osądzę poszczególne owce, barany
i kozły” (tamże 17). Chrystus Król–Pasterz będzie kiedyś Królem–Sędzią. A oto
trzeci aspekt Jego władzy królewskiej, który szeroko rozwija Ewangelia (Mt 25,
31–46). „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim...
zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak
pasterz oddziela owce od kozłów” (tamże 31-33). Syn Boży przyszedł w pokorze i
w cierpieniu, by zbawić trzodę powierzoną przez Ojca, powróci zaś jako Król
chwalebny przy końcu czasów sądzić tych, którzy byli przedmiotem Jego miłości.
Z czego będzie ich sądził? Z miłości, ponieważ miłość jest streszczeniem Jego
posłannictwa, pobudką i celem całego dzieła zbawienia.

