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Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Od przyszłej niedzieli, 27 listopada, rozpoczyna się ADWENT. Jest to za
razem początek nowego roku liturgicznego.
2. Wczoraj, na zakończenie obchodów nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosier
dzia i Jubileuszu 1050lecia Chrztu Polski, w Sanktuarium Bożego Miło
sierdzia w KrakowieŁagiewnikach – pasterze Kościoła w Polsce wraz
z wiernymi dokonali Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za
Króla i Pana. Dzisiaj czynimy to uroczyście wobec Jezusa, wystawionego
w Najświętszym Sakramencie w naszych parafiach. W naszej Bazylice
uczynimy to szczególnie uroczyście podczas Mszy św. o 11.45 oraz podczas
Nabożeństwa Eucharystycznego o godz. 18. Dziś można zyskać odpust
zupełny za publiczne odmówienie Aktu Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego
Najświętszemu Sercu Jezusa.
3. Dzisiaj o godz. 17 odbędzie się koncert organowy w wykonaniu pana Mi
chała Dąbrowskiego, naszego organisty. W programie usłyszymy utwory
polskich kompozytorów organowych: Feliksa Nowowiejskiego, Mieczysła
wa Surzyńskiego i Konstantego Gorskiego.
4. Za zmarłych polecanych w wypominkach modlimy się do końca listopada
w niedziele o godz. 18, w tygodniu o 17.30, z wyjątkiem wtorków.
5. We wtorek Nowenna do Św. Judy Tadeusza o godz. 17.30. Msza św. w in
tencji podziękowań i próśb o godz. 18.
6. W czwartek, 24 listopada, będziemy przeżywali Dzień Modlitw za Kościół
w Wietnamie. Szczególnie gorąco zapraszamy na Mszę św. o godz. 18,
której będą przewodniczyli Księża Werbiści pracujący w Wietnamie, a po
Mszy św. o godz. 19 odbędzie się spotkanie w dolnym kościele z zaproszo
nymi gośćmi: księżmi i siostrami, którzy opowiedzą o swojej pracy
w Wietnamie.
7. Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, jak każdego mie
siąca, zbiera dziś ofiary do puszek na przygotowanie paczek świątecznych
oraz Wigilii dla osób ubogich, starszych i samotnych z terenu naszej pa
rafii. Ofiary na ten cel można będzie także składać do skarbony przy
konfesjonale obok zegara. Informujemy, że prace remontowe pomieszczeń
Stowarzyszenia Miłosierdzia są już na etapie zaawansowanym. W dal
szym ciągu zwracamy się z prośbą o modlitwę i wsparcie materialne tej
inwestycji.
8. Polecamy prasę katolicką i nasz biuletyn parafialny „Sursum Corda”.
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z Ewangelii św. Łukasza (Łk 23,3543)
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej
Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli
On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podcho
dzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydow
skim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim,
łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski.
Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie
jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty
nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież  spra
wiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złe
go nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego
królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną
będziesz w raju.

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata jest swoistym
zwieńczeniem całego roku liturgicznego, w którym wspominamy i przeży
wamy zbawcze dla nas tajemnice z życia Pana Jezusa. Ustanowił tę uro
czystość papież Pius XI encykliką „Quas Primas” w 1925 roku i obchodzi
się ją w ostatnią niedzielę roku liturgicznego.
Tajemnicę przedziwnego królowania Chrystusa ukazuje nam Ewan
gelia. Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata (por. J 18,36), o czym
Pan Jezus tak wyraźnie powiedział w dialogu z Piłatem. Chrystus jest
Królem Miłosierdzia – skruszonemu łotrowi przebacza grzechy i obiecuję
wejście do raju, czyli zbawienie. Misterium Męki i Śmierci krzyżowej Pana
Jezusa to nie klęska i kres Jego królestwa, ale to zwycięstwo Chrystusa,
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla dzieci),
11.45 (suma), 13, 16, 19, 19* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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które dokonało się na Krzyżu, zajaśniało potem w Zmartwychwstaniu Pa
na, a w całej pełni moc Chrystusowego panowania objawi się przy powtór
nym przyjściu Chrystusa na końcu czasów. O naturze Chrystusowego
Królestwa w zwięzły sposób poucza nas prefacja Mszy św. Jest to króle
stwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości,
miłości i pokoju.
Kiedyś faryzeusze zapytali Pana Jezusa, kiedy przyjdzie Królestwo
Boże? W odpowiedzi Zbawiciel im wyjaśnił, że nie przyjdzie ono dostrze
galnie, ale że „Królestwo Boże jest pośród was” (por. Łk 17,20n.). Gdy na
sze serca otwierają się na Chrystusa i z ufnością przyjmujemy Jego dary,
to Królestwo Boże staje się rzeczywistością już obecną i działającą w nas,
a zarazem promieniującą przez nas na zewnątrz! Uczeń Chrystusa w kon
frontacji z różnymi przeciwnościami i wrogością ze strony świata winien
zawsze pamiętać, że należymy do zwycięskiego  Zmartwychwstałego Pa
na, którego przyjścia, w pełni mocy i chwały, z nadzieją oczekujemy.
Święty Jan Paweł II nauczał: Chrześcijanin, który patrzy na Chrystu
sa Króla Wszechświata, czuje, że nie powinien dać się zastraszyć przejmu
jącym doświadczeniom zła.
W sobotę 19 listopada br., w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystu
sa, Króla Wszechświata, odbyła się uroczysta proklamacja Jubileuszowego
Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. W dzisiejszą uroczy
stość ten Akt jest odmawiany we wszystkich świątyniach Kościoła Katolic
kiego w Polsce. Niech temu towarzyszy także modlitwa w naszych
rodzinach i w naszych domach, by ten Jubileuszowy Akt zaowocował w na
szym konkretnym, codziennym życiu.
21 listopada (poniedziałek)
Ofiarowanie NMP
Według tradycji wywodzącej się z apokryfów (pisma starożytnego Ko
ścioła, które nie są włączone do kanonu ksiąg Pisma Świętego), Maryja ja
ko dziecko została przedstawiona w świątyni jerozolimskiej i przy niej się
wychowywała. Święto to obchodzono na Wschodzie już w VII wieku
w rocznicę poświęcenia kościoła Matki Bożej w Jerozolimie.
Kościół wspomina dzisiaj przede wszystkim ofiarę, która dokonała się
w duszy Maryi w zaraniu jej świadomego życia pod natchnieniem Ducha
Świętego. To maryjne wspomnienie jest obchodzone w całym Kościele tak
że jako dzień wsparcia sióstr klauzurowych w zakonach kontemplacyjnych.
Na terenie naszej parafii znajduje się klasztor Sióstr Wizytek.
22 Listopada (wtorek)
św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
Jest ona jedną z najsławniejszych męczennic Kościoła rzymskiego.
Ślubowała dziewictwo z miłości ku Chrystusowi i podniosła śmierć za wia
rę. Ciało św. Cecylii odkryto w katakumbach w 822 r. Jest ona patronką
muzyki kościelnej.
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MODLITWA DO JEZUSA CHRYSTUSA
NASZEGO KRÓLA I PANA
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu ro
dzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie
jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i na
uczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź królestwo Twoje”, wejrzyj
na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci
cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu
Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przeprasza
my za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę
i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwa
ły, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na
pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość. Boski
Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych
zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga
nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym naro
dzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedli
wości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków. Amen.
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

