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Ale Ten Król nie jest Królem z baœni, to nasz Król – 
prawdziwy, najprawdziwszy na œwiecie, najbardziej 
sprawiedliwy na œwiecie, najlepszy na œwiecie. 
Pragnie wejœæ w nasze ¿ycie, pragnie, abyœmy Mu 
przygotowali tron we w³asnym sercu, nie narzuca siê, 
nie rozkazuje, pragnie… Reszta zale¿y od nas….

     ks. Dariusz

Dziwny to Król – bez ber³a i korony. Cierpliwie znosi upokorzenia, 
przyjmuje policzki od podw³adnych. Zamiast ber³a dano Mu trzcinê, 
zamiast korony – cierñ. Uczeñ Go zdradza poca³unkiem, a On traktuje go 
jak przyjaciela: „Przyjacielu poca³unkiem zdradzasz Syna Cz³owieczego?” 
Zamiast z³orzeczyæ, prosi za oprawcami: „Ojcze odpuœæ im bo nie wiedz¹ 
co czyni¹”. Do koñca myœli o podw³adnych - nie o sobie. Na przemoc, 
gwoŸdzie, w³óczniê odpowiada mi³oœci¹.

Król bez pa³acu, wojska, s³u¿by bezpieczeñstwa, bez donosicieli. 
Zamiast wymagaæ s³u¿by on sam s³u¿y, poœwiêca wszystko dla swoich 
poddanych. Ten Król nazywa siebie dobrym Pasterzem i nim jest. Szuka 
rozproszone i gromadzi w jedn¹ owczarniê. O ka¿d¹ owcê troszczy siê 
z osobna, skaleczon¹ opatrzy, chor¹ umocni, zdrow¹ bêdzie chroni³ przed 
niebezpieczeñstwem i przemoc¹. Przebacza zb³¹kanym, czeka na powrót 
zbuntowanych, cieszy siê z ka¿dej odzyskanej owcy...

Dziwny król prawie jak z baœni, w tym œwiecie przemocy, wyzysku, 
niesprawiedliwoœci.

„...Bo by³em g³odny, a daliœcie Mi jeœæ;

by³em spragniony, a daliœcie Mi piæ;

by³em przybyszem, a przyjêliœcie Mnie;

by³em nagi, a przyodzialiœcie Mnie;

by³em chory, a odwiedziliœcie Mnie;

by³em w wiêzieniu, a przyszliœcie do Mnie...”
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*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
CHRYSTUS KRÓLEM

Ludzie pragn¹ decydowaæ o w³asnym ¿yciu. Jednak mo¿na 
tak naiwnie u¿ywaæ wolnoœci, ¿e siê j¹ straci. Wielu ludzi 
popada w uzale¿nienia od substancji, osób czy rzeczy. Wielu 
tworzy zniewalaj¹ce systemy polityczne czy ideologiczne. 
Im bardziej ktoœ jest dojrza³y, tym lepiej wie, ¿e sam nie potrafi 
byæ sterem i ¿eglarzem, ¿e potrzebuje Przyjaciela wiêkszego 
od siebie. 

Chrystus to jedyny Król, który jest niezawodnym 
Przyjacielem. Dla Niego królowaæ znaczy s³u¿yæ. Dzisiaj 
wyznajemy, ¿e On jest Panem naszego ¿ycia i chcemy pe³niæ 

Ewangelia wg Œw. Jana (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.

wolê Jego Ojca. 
Jednak czasem akceptujemy ustawodawstwo, które oddaje nas pod panowanie 

grzechu, egoizmu czy cynizmu. Karmimy siê filmami, programami czy 
publikacjami, które s¹ sprzeczne z Ewangeli¹. Tolerujemy z³o, które zadaje 
cierpienie Bogu i cz³owiekowi. A przecie¿ nie mo¿na s³u¿yæ dwom panom: mi³oœci 
i egoizmowi, prawdzie i k³amstwu, œwiêtoœci i grzechowi. 

Chrystus Król nie wzywa mnie, bym by³ Jego poddanym, lecz przyjacielem. 
On respektuje moj¹ wolnoœæ i proponuje mi drogê, któr¹ On sam przeszed³. 
Pójœcie t¹ drog¹ to nie rezygnacja z wolnoœci, ale zaszczyt i wyró¿nienie oraz 
pe³nia wolnoœci. B³ogos³awieni, którzy szczerym sercem pragn¹, by królem 
ich ¿ycia by³ Ten, który uczy nas kochaæ. 

        ks. Marek Dziewiecki  (Przedruk  za  „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   * 

"Nasz  Król  i  Przyjaciel”
W gronie przyjació³
toczymy rozmowy...
Pan Jezus siedzi z nami
- zawsze pomóc gotowy!
   Wys³uchuje nasze problemy,
   serca pociesza,
   ciche cuda sprawia,
   na co dzieñ nas zbawia!

Jego wszechmoc i mi³oœæ
zawsze niezawodna -
- zaufajmy Mu co dnia!
  Oddaj¹c Mu swe ¿ycie
  w pokorze i podziêce.
  Uwielbiaj¹c Jego
  Królewskie i Przyjacielskie Serce!

Marianna Jankowska (na 25.11.2012)
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Podobni do Boga
M³odzieniec siedzia³ sam w autobusie. Wzrok mia³ nieprzerwanie 

skierowany za okno. Wygl¹da³ na niewiele ponad dwadzieœcia lat; by³ piêkny, 
z twarz¹ o delikatnych rysach. Pewna kobieta usiad³a obok niego. 
Po zamienieniu kilku s³ów o pogodzie - ciep³ej, wiosennej - m³odzieniec 
niespodziewanie rzek³: - By³em w wiêzieniu przez dwa lata. Wyszed³em 
dzisiejszego ranka i wracam do domu.

S³owa wyp³ywa³y z niego jak rw¹ca rzeka, kiedy opowiada³, jak dorasta³ 
w biednej, uczciwej rodzinie i jak jego przestêpcza dzia³alnoœæ przysporzy³a 
rodzinie bólu i wstydu.

Przez te dwa lata nie mia³ od nich wieœci. Wiedzia³, ¿e rodzice byli zbyt 
biedni, aby pozwoliæ sobie na podró¿ do wiêzienia, i zbyt proœci, aby pisaæ 
listy.

On sam przesta³ do nich pisywaæ, poniewa¿ nie odpowiadali. Trzy 
tygodnie przed zakoñczeniem kary uczyni³ ostatni, desperacki krok, który 
mia³ mu pozwoliæ na powrót do ojca i matki. Przeprosi³ ich za zawód, jaki im 
sprawi³, i poprosi³ o wybaczenie. Po wyjœciu na wolnoœæ wsiad³ do autobusu, 
który mia³ go zawieŸæ do jego miasta, i którego trasa wiod³a obok ogrodu 
i domu, gdzie dorasta³ i gdzie nadal mieszkali jego rodzice. 

W liœcie napisa³, ¿e rozumie ich zachowanie. Dla u³atwienia sprawy 
poprosi³, aby dali mu znak, który móg³by zobaczyæ z przeje¿d¿aj¹cego 
autobusu. Jeœliby mu przebaczyli i chcieliby go przyj¹æ, mieli przyczepiæ 
bia³¹ wstêgê do starej jab³oni w ogrodzie. Gdyby znaku nie by³o, m³odzieniec 
nie wysiad³by z autobusu i opuœci³by miasto, odchodz¹c na zawsze z ¿ycia 
rodziny.

W miarê jak autobus przybli¿a³ siê do celu, m³odzieniec stawa³ siê coraz 
bardziej nerwowy, do tego stopnia, ¿e ba³ siê spogl¹daæ przez okno, pewien, 
¿e nie zobaczy ¿adnej wstêgi.

Po wys³uchaniu jego opowiadania kobieta ograniczy³a siê tylko do proœby: 
- Zamieñ siê ze mn¹. Ja bêdê wygl¹da³a przez okno.

Autobus jecha³ dalej, mijaj¹c jeszcze kilka domów. I w pewnej chwili 
kobieta zobaczy³a drzewo. Dotknê³a delikatnie ramienia m³odzieñca 
i powstrzymuj¹c ³zy, wyszepta³a: - Spójrz! Spójrz! Obwiesili ca³e drzewo 
bia³ymi wst¹¿kami!

Jesteœmy bardzo podobni do bestii, gdy zabijamy.
Jesteœmy bardzo podobni do ludzi, gdy os¹dzamy.
Jesteœmy bardzo podobni do Boga, gdy przebaczamy.

Bruno Ferrero

*   *   *   *   *
W  TYM  TYGODNIU  PATRONUJE  NAM:
• w pi¹tek, 30 listopada – œwiêty Andrzej Aposto³, brat œwiêtego Piotra. Tradycja mówi, 
¿e ewangelizowa³ tereny, na których dziœ dominuje prawos³awie; jest te¿ bardzo uroczyœcie 
czczony w Koœcio³ach wschodnich.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18
00 00

w dni powszednie: 7 , 18
Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia 

00
o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ 

00
niedzielê po mszy œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ

00
sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona 

przez Ruch Rodzin Nazaretañskich 
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne 

00
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.

00
sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy 

Parafialnego Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców 
i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. „Czy Ty jesteœ królem?” – zapyta³ Pi³at Chrystusa. – „Tak, jestem królem”. 
Ale zaraz doda³: – „Królestwo Moje nie jest z tego œwiata”. Pomyœlmy jeszcze 
raz i odpowiedzmy sobie na pytanie: Czy rzeczywiœcie Chrystus jest jedynym 
Królem i Panem mojego ¿ycia?

2. Dzisiejsza uroczystoœæ Chrystusa Króla koñczy rok liturgiczny. Jest to 
œwiêto patronalne Akcji Katolickiej.

3. Dziœ jest obchodzony dzieñ „pro orantibus”, czyli wdziêcznoœci i wsparcia dla 
klasztorów kontemplacyjnych. Nosz¹ one na swoich barkach ciê¿ar modlitwy 
za ca³y Koœció³, co jest wielk¹ ³ask¹ dla ka¿dej wspólnoty wiary. Pamiêtajmy 
zatem dziœ o modl¹cych siê za nas i dziêkujmy Bogu za ich wiern¹ s³u¿bê 
Koœcio³owi.

4. Za tydzieñ pierwsza niedziela Adwentu, a wraz z ni¹ zaczyna siê kolejny rok 
liturgiczny i duszpasterski.

         Wasz proboszcz
*   *   *   *   * 

HUMOR:
Dwóch ch³opców rozmawia w przedszkolu.
– Mój tata p³ywa w marynarce – chwali siê pierwszy.
– A mój w k¹pielówkach... 
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