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Króluj Nam Chryste!
Koœció³ katolicki obchodzi dzisiaj uroczystoœæ
Chrystusa Króla Wszechœwiata, panuj¹cego w niebie
i na ziemi. Ostatnia niedziela przed Adwentem pocz¹tkiem nowego roku liturgicznego - stanowi
podkreœlenie faktu panowania zmartwychwsta³ego
Chrystusa. Uroczystoœæ Chrystusa Króla w swojej
wymowie wskazuje na cel ostateczny ¿ycia
cz³owieka, czyli na zjednoczenie z Bogiem i oddanie
siê pod panowanie Jego mi³oœci w Królestwie Bo¿ym.
Królowanie Chrystusa wyra¿a siê w zbawieniu
cz³owieka. Przez swoj¹ œmieræ na krzy¿u da³ On
dowód mi³oœci wzglêdem wszystkich ludzi i
odpuszczaj¹c nasze grzechy, pojedna³ nas z Ojcem
oraz uczyni³ ludem wybranym, czyli królestwem
i kap³anami Boga samego. Równoczeœnie Ewangelie
ukazuj¹ inny wymiar królowania Chrystusa. Ubiczowany, ukoronowany cierniami
Jezus odpowiada na pytanie Poncjusza Pi³ata: „Tak, jestem Królem. Królestwo moje
nie jest z tego œwiata” (por. J 18, 33-40). Na krzy¿u Chrystusa widnia³ napis: „Jezus
Nazarejczyk Król ¯ydowski” (J, 19,19), a ukrzy¿owany z Nim ³otr prosi³ tu¿ przed
œmierci¹: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy bêdziesz w swoim królestwie” (£k 23,42). Ten
ewangeliczny przekaz ukazuje, ¿e w najg³êbszym chrzeœcijañskim sensie panowaæ to
znaczy s³u¿yæ, a nawet oddaæ ¿ycie za innych.
Rok Liturgiczny
Ka¿dego roku, w pierwsz¹ niedzielê Adwentu rozpoczyna siê nowy rok liturgiczny,
zwany tak¿e –w odró¿nieniu od roku kalendarzowego – rokiem koœcielnym. Czym jest
ów rok koœcielny nieustannie towarzysz¹cy nam w ¿yciu religijnym i na czym polega
jego istota?
Katechizm Koœcio³a Katolickiego uczy, ¿e „Œwiêta Matka Koœció³ uwa¿a za swój
obowi¹zek uroczyœcie celebrowaæ zbawcze dzie³o swego Boskiego Oblubieñca (…)
w okreœlone dni ca³ego roku. Ka¿dego tygodnia Koœció³ obchodzi pami¹tkê
Zmartwychwstania Pañskiego w dniu, który nazwa³ Pañskim, a raz do roku
Zmartwychwstanie razem z Jego b³ogos³awion¹ Mêk¹ czci w najwiêksz¹ uroczystoœæ
Paschy. Z biegiem roku Koœció³ ods³ania ca³e misterium Chrystusa” (KL 102; KKK 1163).
(dokoñczenie na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 18, 33b-37).
Pi³at powiedzia³ do Jezusa: «Czy Ty jesteœ Królem ¿ydowskim?». Jezus odpowiedzia³:
«Czy to mówisz od siebie, czy te¿ inni powiedzieli ci o Mnie?». Pi³at odpar³: «Czy ja jestem
¯ydem? Naród Twój i arcykap³ani wydali mi Ciebie. Coœ uczyni³?». Odpowiedzia³ Jezus:
«Królestwo moje nie jest z tego œwiata. Gdyby królestwo moje by³o z tego œwiata, s³udzy
moi biliby siê, abym nie zosta³ wydany ¯ydom. Teraz zaœ królestwo moje nie jest st¹d».
Pi³at zatem powiedzia³ do Niego: «A wiêc jesteœ królem?». Odpowiedzia³ Jezus: «Tak,
jestem królem. Ja siê na to narodzi³em i na to przyszed³em na œwiat, aby daæ œwiadectwo
prawdzie. Ka¿dy, kto jest z prawdy, s³ucha mojego g³osu».
* * * * * * * * * * * *
BÓG POZWOLI£ OS¥DZIÆ SIÊ CZ£OWIEKOWI
W dzisiejszej liturgii s³owa Chrystus objawia nam, ¿e jest Królem. Tytu³ ten
nada³ Mu Bóg Ojciec. Jako Syn Cz³owieczy zasiad³ po prawicy Boga, gdy¿ dziêki
swojej œmierci i zmartwychwstaniu otrzyma³ nieskoñczon¹ w³adzê
i panowanie nad ca³ym œwiatem. Jego królowanie opisuj¹ poni¿sze wyra¿enia.
1. Alfa i Omega, czyli posiadaj¹cy w³adzê wieczn¹ oraz zdolnoœæ i prawo do
sprawowania rz¹dów, które nie maj¹ równych sobie w ca³ym wszechœwiecie.
Jest to jedyny Król panuj¹cy od pocz¹tku do koñca czasów, wszechmog¹cy,
niepodlegaj¹cy przemijaniu, nieulegaj¹cy zag³adzie, nieomylny.
2. Œwiadek wierny, Pierworodny umar³ych, W³adca królów ziemi, czyli Król
zwyciê¿aj¹cy panowanie œmierci, daj¹cy swoim podw³adnym nadziejê ¿ycia wiecznego i udzia³
w królowaniu.
3. W œwietle Ewangelii Chrystus to Król, który w akcie kenozy (ogo³ocenia) zgodzi³ siê, aby zostaæ
os¹dzony przez cz³owieka, by objawiæ prawdê o sobie i o œwiecie.
Chrystusowe królestwo trwa nadal, pomimo oskar¿eñ, lekcewa¿enia, niewybrednych ataków.
Tak¿e dzisiaj powo³uje On i w³¹cza do niego ka¿dego cz³owieka spoœród wszystkich narodów, ludów
i jêzyków. Powierza nam funkcje Jego rycerzy oraz heroldów (zwiastunów), domaga siê, byœmy
zawsze byli wiernymi œwiadkami Jego woli i s³ów, ca³kowicie oddanymi s³u¿bie prawdy. S³uchanie
Jego g³osu domaga siê nieustannego wyboru miêdzy wartoœciami ziemi i nieba, porzucenia
w³asnych ambicji, planów, a przede wszystkim porzucenia mi³oœci w³asnej, bo tylko wtedy mo¿na
wszystko czyniæ na chwa³ê Króla i Jego królestwa.
(Dzieñ Pañski nr 57 z 2012)

* * * * * * * * * *
Papie¿ na wtorkowej Mszy: chrzeœcijanin nie mo¿e mieæ podwójnego ¿ycia (17.11.2015)
By zachowaæ swoj¹ to¿samoœæ, chrzeœcijanie musz¹ unikaæ pokusy ¿ycia œwiatowego. Przypomnia³ o tym Papie¿ w homilii podczas Mszy
w kaplicy Domu œw. Marty. Mówi¹c o podwójnym ¿yciu, które nie jest do pogodzenia z chrzeœcijañstwem, nawi¹za³ do postaci starca
Eleazara, pojawiaj¹cej siê w czytaniu liturgicznym z Drugiej Ksiêgi Machabejskiej. Woli on raczej umrzeæ ni¿ odst¹piæ od zachowania Prawa.
Eleazar, który ma dziewiêædziesi¹t lat, nie godzi siê na zjedzenie zakazanej przez Prawo Moj¿eszowe wieprzowiny, o co prosz¹ go jego
„œwiatowi przyjaciele”. W ten sposób chc¹ uratowaæ mu ¿ycie. Franciszek zauwa¿y³, ¿e starzec woli zachowaæ swoj¹ godnoœæ i potwierdziæ
spójnoœæ swego ¿ycia. W ten sposób decyduje siê na mêczeñstwo i sk³ada œwiadectwo. „Duch œwiatowoœci oddala nas od spójnoœci ¿ycia” –
mówi³ Papie¿. Wskaza³, ¿e jest on jak kornik, który niszczy drewno powoli, ale z czasem czyni je bezu¿ytecznym. „Cz³owiek, który da³ siê
ponieœæ œwiatowoœci, traci sw¹ chrzeœcijañsk¹ to¿samoœæ” – podkreœli³ Ojciec Œwiêty.
„Kornik œwiatowoœci rujnuje jego chrzeœcijañsk¹ to¿samoœæ, czyni go niezdolnym do spójnoœci. «O, ja jestem bardzo katolicki, ojcze,
chodzê co niedzielê na Mszê, jestem bardzo katolicki”. A potem idziesz do pracy, aby wykonaæ swoje zadania. «Jeœli to mi kupisz, to zrobimy
taki uk³ad i ty weŸmiesz ³apówkê». To nie jest ¿ycie konsekwentne, to jest œwiatowoœæ, by pos³u¿yæ siê tym przyk³adem. Œwiatowoœæ
prowadzi ciê do podwójnego ¿ycia: pozornego i prawdziwego. Oddala ciê od Boga i niszczy twoj¹ chrzeœcijañsk¹ to¿samoœæ” – mówi³
Papie¿. (...)
Ojciec Œwiêty podkreœli³, ¿e tym, co mo¿e nas ocaliæ, jest pokorna modlitwa: „Panie, jestem grzesznikiem, naprawdê, wszyscy nimi
jesteœmy. Ale proszê Ciê o Twoje wsparcie. Pomó¿ mi, bym nie udawa³ z jednej strony, ¿e jestem chrzeœcijaninem, a z drugiej ¿y³
œwiatowoœci¹ jak poganin” – mówi³ Papie¿.

Pos³aniec œw. Brunona

str. 3

Rok Liturgiczny (c.d. ze str. 1)
Rok koœcielny powstawa³ stopniowo, kszta³tuj¹c siê przez ca³e stulecia. Najwczeœniej, bo
jeszcze w czasach gdy ¿yli Aposto³owie, w ka¿dym pierwszym dniu po ¿ydowskim szabacie
chrzeœcijanie – na pami¹tkê zmartwychwstania Chrystusa – zaczêli œwiêtowaæ dzieñ Pañski,
gromadz¹c siê na wspólnej Eucharystii (por. KKK 1166-1167).
W drugim wieku chrzeœcijañstwa, zaczêto obchodziæ tak¿e
doroczn¹ Uroczystoœæ Paschaln¹, zwan¹ u nas Wielkanoc¹
(por. KKK 1169). Uroczystoœæ wielkanocna jest „œwiêtem œwi¹t”
i „uroczystoœci¹ uroczystoœci”, czyli najwa¿niejszym
obchodem w roku liturgicznym (por. KKK 1169). Obejmuje ona
obecnie ca³e triduum paschalne, trwaj¹ce od wielkoczwartkowej Mszy Wieczerzy Pañskiej do II Nieszporów
Wielkiej Niedzieli. Punktem kulminacyjnym triduum jest
Wigilia Paschalna, która rozpoczyna Niedzielê
Zmartwychwstania Pañskiego. W wieku III rozwin¹³ siê kult
œwiêtych mêczenników, a w nastêpnym wieku – kult
œwiêtych wyznawców. W wieku IV do kalendarza
liturgicznego wprowadzono tak¿e uroczystoœæ Bo¿ego Narodzenia. W tym samym czasie
ukszta³towa³ siê okres przygotowawczy do uroczystoœci Zmartwychwstania Pañskiego (czyli
Wielki Post) i piêædziesiêciodniowy Okres Wielkanocny, jak równie¿ – okres przygotowawczy
do uroczystoœci Bo¿ego Narodzenia (czyli Adwent) oraz okres Bo¿ego Narodzenia. Proces
dalszego rozwoju roku koœcielnego trwa³ przez nastêpne wieki i nadal nie jest zakoñczony,
poniewa¿ wci¹¿ pojawiaj¹ siê nowe obchody liturgiczne, jak choæby ostatnio – Niedziela
Mi³osierdzia, przypadaj¹ca w II Niedzielê Wielkanocn¹, czy te¿ liturgiczne wspomnienia
b³ogos³awionych mêczenników II wojny œwiatowej.
Rok liturgiczny zwykle kojarzy siê z kalendarzem, czyli z zestawem ruchomych i sta³ych
obchodów liturgicznych: uroczystoœci, œwi¹t i wspomnieñ, dotycz¹cych ¿ycia Pana Jezusa,
Matki Najœwiêtszej oraz œwiêtych. Tymczasem istota roku liturgicznego polega nie tyle na
rytmicznym nastêpstwie obchodów, lecz przede wszystkim na wspominaniu i jednoczesnym
uobecnianiu – w ci¹gu rocznego cyklu – ca³ej tajemnicy ¿ycia, œmierci, zmartwychwstania
i wniebowst¹pienia Chrystusa. Rok liturgiczny jest rozwiniêciem ró¿nych aspektów jedynego
Misterium Zbawiciela (por. KKK 1171). Zarówno Matka Bo¿a jak i Aposto³owie, mêczennicy oraz
wyznawcy otaczani s¹ w Koœciele kultem ze wzglêdu na ich œcis³e powi¹zanie z tajemnic¹
wcielenia, œmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz na ich wyj¹tkowe uczestnictwo
w dziele zbawiania cz³owieka i œwiata (por. KKK 1172-1173). Rok koœcielny oparty jest na dwóch
podstawowych wydarzeniach zbawczych: wcieleniu Pana Jezusa (czyli przyjêciu przez Drug¹
Osob¹ Trójcy Œwiêtej ludzkiej natury) oraz na Jego mêce, œmierci i zmartwychwstaniu. St¹d
Adwent i czas Bo¿ego Narodzenia, oraz Wielki Post i Okres Wielkanocny, stanowi¹ jakby oœ
ca³ego kalendarza liturgicznego. Pozosta³y czas to tzw. okres zwyk³y w ci¹gu roku.
Zapamiêtajmy: Rok liturgiczny to przede wszystkim uobecnianie – w ustalonych dniach
cyklu rocznego – zbawczych tajemnic Chrystusa. Rok koœcielny jest równie¿ swoist¹ syntez¹
i cyklicznym powtarzaniem ca³ej historii zbawienia, niejako „rekonstrukcj¹” najistotniejszych
momentów z ¿ycia Pana Jezusa. Jest on równie¿ najskuteczniejsz¹ form¹ przepowiadania
wiary oraz regularnie powtarzaj¹c¹ siê katechez¹.
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1. Dziœ – uroczystoœæ Jezusa Chrystusa, Króla Wszechœwiata. Ustanowi³ j¹ papie¿ Pius XI
w 1925 roku i poleci³ obchodziæ j¹ w ostatni¹ niedzielê paŸdziernika. Po Soborze
Watykañskim II przeniesiono j¹ na ostatni¹ niedzielê roku liturgicznego, aby zwróciæ
uwagê na to, ¿e Pan Jezus objawi w pe³ni swoj¹ w³adzê królewsk¹ w dniu ostatecznym,
gdy przyjdzie s¹dziæ ¿ywych i umar³ych.
2. Uroczystoœæ Jezusa Chrystusa, Króla Wszechœwiata jest œwiêtem patronalnym Akcji
Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y.
3. Dzisiejsza niedziela jest ostatni¹ niedziel¹ roku liturgicznego, który prze¿ywaliœmy pod
has³em: „Nawróæcie siê i wierzcie w Ewangeliê”. Za tydzieñ – pierwsza niedziela Adwentu
nowego roku liturgicznego.
00
4. W œrodê o godz. 18 – nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, a nastêpnie – Msza
Œwiêta wieczorna.
Wasz Proboszcz

* * * * * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek 24.11 - œwiêci mêczennicy wietnamscy Andrzej Dung-lac, prezbiter, i Towarzysze,
których 19 VI 1988 r. kanonizowa³ papie¿ Jan Pawe³ II;
• œw. Cecylia i œw. Katarzyna, dziewice i mêczennice.

* * * * * *
Chrystus Król — Pan i S³uga wskazuje na w³adzê, której jedyn¹
prawdziw¹ realizacj¹ jest s³u¿ba drugiemu cz³owiekowi.
„Radoœæ pozwala ³atwiej osi¹gaæ doskona³oœæ chrzeœcijañsk¹
ni¿ powaga. Dopóki jesteœmy pielgrzymami na tej ziemi,
naszej radoœci przeciwstawia siê tylko grzech” (œw. Filip Neri)
„Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytaj¹c o powód twego
smutku, potrafi sprawiæ, ¿e wraca znów radoœæ.” (œw. Jan Bosko)
Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800
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00
w dni powszednie: 7 , 18 .
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