Komentarz do Ewangelii
Niedziela, 22 listopada 2015
Autor Apokalipsy mając na uwadze kres dziejów świata,
notuje bardzo ciekawe zdanie: „Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy
Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go
opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen”. Będzie to
spotkanie, w którym uczestniczyć będą wszyscy ludzie od Adama
po ostatniego, jaki zostanie poczęty na ziemi. Każdy człowiek
zobaczy Chrystusa, szczególne zaś wrażenie wywrze On na tych
wszystkich, którzy Go przebili. Nie chodzi tu rzecz jasna jedynie
o wspomnianych przez Ewangelistów, bo to byłaby jedynie
garstka ludzi, kilkudziesięciu Żydów i kilku pogan. Chodzi
o każdego człowieka, który zranił drugiego. Oprawcy
Oświęcimia, Treblinki, Buchenwaldu, Dachau, Katynia,
Starobielska, Syberii. Zabójcy nienarodzonych dzieci, niedobry
ojciec, matka, wychowawca, lekarz. Każdy zobaczy w Chrystusie
swoją ofiarę. „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych
najmniejszych, Mnieście uczynili”.
Widząc cierpienie zadane Chrystusowi, będą Go opłakiwać
wszystkie pokolenia ziemi. Autor Apokalipsy chcąc potwierdzić
nieodwołalność tego wydarzenia, dodaje słowo: „Tak: Amen”.
Będzie to płacz wszystkich. Dobrych, którym zawsze łza się kręci
w oku, gdy widzą niewinnie cierpiącego, i złych, którzy wtedy
dopiero zobaczą grozę swego postępowania. Krzywda uczyniona
ludziom, okaże się krzywdą uczynioną samemu Bogu.
Zbyt wolno dociera do świadomości ludzi fakt wcielenia,
prawda o Bogu, który stał się człowiekiem, wraz z jej
konsekwencjami. Bliższe spotkanie z Chrystusem pozwala
dostrzec w ludziach Jego braci, więcej — Jego tajemnicze ciało.
Cios wymierzony w brata, rani Jego, jak cios wymierzony w ciało
odczuwa w pełni głowa. Ale dobry czyn, każda szklanka wody
podana drugiemu, każda sekunda mądrze poświęcona drugiemu
jest przysługą oddaną Jezusowi. Oto Boża prawda przekazana
światu. Jej dostrzeżenie i realizowanie jest w stanie zamienić
ludzkość w braterską wspólnotę.
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Biuletyn: 22 listopada 2015
Niedziela Chrystusa, Króla Wszechświata
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

4. Jest do nabycia film na DVD o papieżu Franciszku. Czas ok. 55
minut, angielska wersja językowa. Cena $ 20. Sam oglądałem,
film dobry, polecam.
5. Pomoc liturgiczna
St. MdY
I czytanie
Kazimierz Krajewski
II czytanie Anna Standish
Szafarze
Lidia Błach
Dariusz Malacha

Uroczystość Chrystusa Króla

******************************************************************************************************************

Intencje Mszalne
Niedziela, 22 listopada 2015
Md'Y - 2:00pm – + Paweł i Elżbieta Mider
Dziękczynna do Matki Bożej Częstochowskiej z okazji 28. ur.
Sebastiana, z prośbą o dalszą opiekę i Boże
błogosławieństwo
OGŁOSZENIA
1. Trwamy w Roku Jubileuszowym celebrując 25. rocznicę
powstania naszej wspólnoty i z czasem utworzenia Polskiego
Apostolatu. Zachęcam wszystkich do znalezienia czasu na
prywatną adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy
wieczysej adoracji. W kaplicy znajdują się relikwie św. Jana
Pawła II, patrona naszego Apostolatu. Przed obliczem Chrystusa
ukrytego w Najświętszym Sakramencie za wstawiennictwem św.
Jana Pawła II proszę o modlitwę w intencji naszej wspólnoty,
naszego Apostolatu.
2. Wszystkim solenizantom i jubilatom najbliższego tygodnia
składam życzenia Bożego błogosławieństwa.
3. Po konsultacjach, msza z udzałem dzieci zostaje przeniesiona
na trzecią niedzielę miesiąca.

Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem
całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z
jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On
jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i
Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg
nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada.
Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich
królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów,
wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w
Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego
właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam
Chrystus, wołamy z nadzieją:
Przyjdź królestwo Twoje!
Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał
w ręku berła i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla
najzupełniej Mu się należy i to w zakresie, jakim nie dysponował
żaden władca świata.
Władcy ziemscy nabywają tytuł królewski przez dziedziczenie,
nominację i podbój. Wszystkie trzy tytuły dają Chrystusowi pełne
prawo do korony i najwyższej władzy. Jako człowiek, w swej
ludzkiej naturze, pochodził on przecież w prostej linii od króla
Izraela, Dawida.
Uroczystość dzisiejsza jest również świętem patronalnym
Towarzystwa Chrystusowego.

