W sobotę, 26 listopada - rusza druga edycja Warsztatów Kolędniczych
dla dzieci. Spotkania będą obywać się na Starej Plebanii od godz. 11.00.
Zapisy w zakrystii lub u ks. Grzegorza. Ilość miejsc ograniczona. Także w
sobotę zapraszamy wszystkich, a szczególnie młodych ludzi, na godz.
20.00 na Mszę Św o chęci dla młodych ludzi. Po niej adoracja z gadżetem.
W przyszłą niedzielę, 27 listopada – rozpoczyna się okres adwentu i
nowy rok liturgiczny. Już dziś, aby jak najlepiej przeżyć ten czas, zachęcamy do udziału w roratach. Więcej informacji o nich powiemy za tydzień.
Otrzymaliśmy podziękowania za dary przekazane parafii w Przemyślaniach i okolicznych miejscowości. Bóg zapłać za każdy dar.
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INTENCJE MSZALNE
21.11 – Poniedziałek – wspomnienie Ofiarowania NMP
7.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 – 1. za ś.p. Mieczysława i Eugenię Otrząsek
2. o zdrowie i Boże błog. dla Łucji w 10 rocznicę urodzin
22.11 – Wtorek – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
7.00 – za ś.p. Edwarda Machałę
18.00 – za ś.p. Piotra Horeckiego w 14 rocznicę śmierci
23.11 – Środa
7.00 – za ś.p. Jana Stopka
18.00 – za ś.p. Zenona Maruszczyk w I rocznicę śmierci
24.11 – Czwartek– wspomnienie świętych męczenników wietnamskich
7.00 – za ś.p. Małgorzatę Hoffmann
18.00 – za ś.p. Łucję Sawa
25.11 – Piątek
7.00 – za ś.p. Antoniego Urbaniec
18.00 – o zdrowie i Boże błog. dla Aleksandra i Magdaleny Niedziela w
55 rocznicę ślubu
26.11 – Sobota
7.00 – za ś.p. Krystynę Czulak
18.00 – za ś.p. Helenę Tokarz z mężem
27.11 – I Niedziela Adwentu
8.00 – za ś.p. Tadeusza Klimczak w 2 rocznicę śmierci
9.15 – za ś.p. Irenę Hoffman
10.45 – za ś.p. Krystynę Budną
18.00 – o zdrowie i Boże błog. dla Konrada w 18 rocznicę urodzin
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Konto parafialne: Bank PEKAO S.A. Oddział w Bielsku – Białej,
ul. Dmowskiego 16; nr konta: 05124041421111000048242608.
Wpłacając na konto Parafii dopisujemy: "Na cele kultu religijnego".

NA SZLAKU WIARY
GAZETKA PARAFII P.W.

MATKI BOŻEJ POCIESZENIA
W BIELSKU – BIAŁEJ STRACONCE

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
WSZECHŚWIATA – 20. 11. 2022 R.

SŁOWO ŻYCIA
CZYTANIA NA DZIŚ:
2 Sm 5,1-3; Ps 122; Kol 1,12-20; Łk 23,35-43

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ:
Iz 2,1-5; Ps 122; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44
„Lecz drugi rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę
samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic
złego 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” (Łk 23,40-43)
„I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i
jakby głos potężnych gromów, które mówiły: Alleluja, bo zakrólował
Pan Bóg nasz, Wszechmogący” (Ap 19,6)
„I siódmy anioł zatrąbił. A w niebie powstały donośne głosy mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i
będzie królować na wieki wieków!” (Ap 11,15)
„Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby
królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus:
Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na
świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha
mojego głosu” (J 18,36-37)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Jakim Królem jest dla ciebie Jezus? Jak oczekujesz objawienia się pełni Jego Królestwa?
2. Czy i na ile twoje życie jest zanurzone w Królestwie Jezusa?

KOMENTARZ – Nasz koniec świata.
Jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii: „Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski». Napis
nad krzyżem Jezusa. W ten właśnie sposób, na Krzyżu, wypełnił swoją
królewską misję i swym poświęceniem własne słowa o istocie władzy:
«Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą
władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się
wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym
między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać
swoje życie na okup za wielu» (Mt 20,25-28). Jakże inna to władza od
tej, do której przywykliśmy na co dzień. Od tej, która odgradza się od
ludzi lub od tej, która udając bliskość, tak naprawdę wznosi jeszcze
większe niewidzialne mury. Jakże inna od tej zajętej samą sobą, nastawioną wyłącznie na trwanie bez końca. Nad tą ziemską władzą nie ma
jednak co wylewać łez, jest taka jaka jest, a Jezus trafnie opisał jej naturę w czasach Mu współczesnych i aż po koniec świata. Ważne jest to,
by tak jak postępował Jezus, postępowali również Jego uczniowie.
Wśród których niektórym z nich i ich następcom, Jezus powierzył sprawowanie władzy w Jego Kościele.
Władza jest więc ofiarną służbą. Lecz Jezus powiązał ją jeszcze z jedną
rzeczywistością w sposób zupełnie zaskakujący dla jego słuchacza, którym był Poncjusz Piłat. Na jego pytanie, czy Jezus jest królem, Jezus
odpowiedział: «Królestwo moje nie jest z tego świata… Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak,
jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby
dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu» (J 19,36-37). Absolutnie zaskakujące zestawienie. Władza, której
celem jest prawda, szerzenie prawdy? A może sprawowanie władzy w
prawdzie, czyli w zgodności pomiędzy tym, co się głosi, a tym, w jaki
sposób się postępuje? A może to, co dzisiaj nazywa się transparentnością, czyli podejmowanie decyzji i postępowanie w sposób jawny i
przejrzysty? Nie zamiatanie niczego pod dywan? Choćby z tego powodu, że i tak prędzej czy później wyjdzie na jaw? Bo jak powiedział Jezus, «Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do
ucha, głosić będą na dachach»? ( Łk 12, 2-3).
Ten związek władzy z prawdą zrozumiał najwyraźniej Dyzma, który

Ten młodszy, zwany marnotrawnym, myśli sobie: Co, na kolana? Tak
mnie poniżać. O nie. Odchodzę. Ten starszy brat, uchodzący w swych
oczach za porządnego, bo zawsze spełnia nakazy ojca, od razu pada na
kolana, bo tak trzeba. A trzeci syn, gdy słyszy to wezwanie biegnie,
wskakuje tatusiowi na kolana, przytula się do niego i doświadcza niesamowitej miłości. To jest właśnie ta sprawiedliwość, o której pisze też
św. Paweł w Liście do Filipian: „(Obym) znalazł się w Nim - nie mając
mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą
od Boga, opartą na wierze” (Flp 3,9). Ta sprawiedliwość, którą otrzymuję wierząc w Jezusa, bierze się z faktu, że On jest Królem, a Jego
dzieła są większe od wszystkiego, a Jego ofiara złożona za nas jest doskonała. Jakim jesteś dzieckiem Boga?
Powiem wam, że nawet gdybym żył w taki sposób, że nie mielibyście
mi nic do zarzucenia, gdybym był tak po ludzku idealny, to i tak mówiłbym tylko o Jezusie Chrystusie, o tym, jaka jest Jego miłość, jak cudowne są Jego dzieła, bo nikt z nas nie może sam siebie wykupić i
zapłacić za swoje grzechy. To zrobił Jezus. Dlatego Jego Królestwo jest
we mnie. Chyba, że mamy mentalność faryzeuszy. Pamiętacie: „Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem
jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik”
(Łk 18,11). Taka „piękna” modlitwa i takie zadowolenie z siebie. A jaki
był koniec? Faryzeusz nie odszedł usprawiedliwiony, tylko celnik, który
całą nadzieję złożył w Bogu (zob. Łk 18,14).
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Dziś ostatnia niedziela roku liturgicznego, w którą obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Na godz. 17.30 zapraszamy
na nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla. Za udział w nabożeństwie
możemy uzyskać odpust zupełny. Dziś mają miejsce diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży. Także dziś swoje święto obchodzi Akcja Katolicka. Naszemu parafialnemu oddziałowi dziękujemy za zaangażowanie w życie naszej wspólnoty i polecamy go waszej modlitwie.
W poniedziałek, 21 listopada – wspomnienie Ofiarowania NMP;
We wtorek, 22 listopada – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej. Jej wstawiennictwu polecajmy
wszystkich, którzy w naszej parafii służą Bogu śpiewem i graniem;
W środę, 23 listopada – o godz. 17.45-nabożeństwo do MB Pocieszenia;
W czwartek, 24 listopada – wspomnienie świętych męczenników wietnamskich: Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy.

