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Niedziela XXXVI w ciągu roku
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale
i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały.
I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak
pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem
przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory,
a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie».
Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie?
spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i
przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu
i przyszliśmy do Ciebie?» A Król im odpowie: «Zaprawdę, powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili».
Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny,
przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony,
a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a
nie odwiedziliście Mnie».
Wówczas zapytają i ci: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?» Wtedy im odpowie:
«Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili». I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego".
Ewangelia * Mt 25, 31-46



Czy dostrzegasz żebraka... w sobie?
Czytałem u Kazantzakisa opowieść o kimś, kto całe życie zbierał pieniądze na pielgrzymkę do Jerozolimy. Kiedy już zebrał wielką sumę, spakował torby podróżne, pożegnał się
z rodziną i wyruszył w stronę Świętego Miasta. Ale kiedy tylko wyjechał za bramę swojego
miasta, ujrzał żebraka, który nie miał ani domu, ani nikogo, kto by mu pomógł. Oddał więc mu

wszystkie oszczędności i wrócił do domu. Rodzina wybiegła naprzeciw zdziwiona i zaczęła pytać z przekąsem: „Już dojechałeś do Jerozolimy?”. On ze stoickim uśmiechem
powiedział: „Tak, dojechałem, zobaczyłem nawet Jezusa”. Okazał miłosierdzie i dlatego
uznał, że nie musi wędrować do Jerozolimy.
Takimi żebrakami możemy być też sami dla siebie. Wyruszamy w daleką podróż,
żyjemy wielkimi aspiracjami, a nie zauważamy, że wewnątrz nas jest mały, biedny człowiek, którego tak naprawdę nie lubimy. Jemu powinniśmy okazać najwięcej miłości.
Z jednej strony, nie sposób pomagać innym, kiedy nie chcemy pomóc sobie samym i nie
zgadzamy się na swoją małość i swoją kruchość. Z drugiej strony, czasem trzeba pomóc komuś biednemu, żeby dorosnąć do odkrycia kogoś wcale nie lepiej uposażonego
we własnym wnętrzu. Najlepiej bowiem jesteśmy przygotowani, by pomóc innym, gdy
nam udzielono pomocy. Nikt nie wie, co to bieda, jeśli osobiście jej nie doświadczył.
Okaż jałmużnę najpierw sobie samemu! Jałmużna to słowo kojarzy nam się jedynie
z udzieleniem komuś jakiejś łaski, ale jałmużna może być także udzielaniem sobie
prawdy. Dlatego proponuję odczytać słowa Jezusa w inny sposób: Czy uznałeś w sobie
kogoś głodnego uczuć, głodnego czyjejś obecności, głodnego miłości? Czy uznałeś
w sobie spragnionego dobrego słowa? Czy uznałeś w sobie przybysza, kogoś, kto nie
umie się odnaleźć, kto czuje się zagubiony? Czy widzisz swoją nagość, swój wstyd?
Czy wiesz już, na co chorujesz? Czy znasz swoje więzienie? W czym czujesz się ograniczony i zamknięty? W tym wszystkim przecież był Jezus. On tego wszystkiego doświadczył i dlatego w tym wszystkim był gotowy nam pomóc. Tak napisano o Nim
w Liście do Hebrajczyków: „Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł
współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu” (Hbr 4,14–15). Czy widzisz, że Jego słabości są i Twoimi?
Na pewno nie zachęcam nikogo do użalania się nad sobą, ale do zwolnienia się
z ciężaru buntu i tych wszystkich narzekań, które czynią nas niezadowolonymi z naszego naśladowania Jezusa. Jałmużną może być właśnie ta nasza medytacja nad sobą
samym. Czy udzieliłeś sobie słów prawdy – porównania siebie z życiem Jezusa? Czy
zgodziłeś się na niedomagania, trudności, przykrości życia? Czy Twoje pragnienie bycia
takim jak Jezus zostało spełnione, gdy zdałeś sobie sprawę, że tylko jedno pragnienie
powinno być w Tobie: domagać się spełnienia pragnienia w takim miejscu jak Jezus –
na krzyżu?
Augustyn Pelanowski OSPPE

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to ostatni mocny
akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Do kalendarza liturgicznego
została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie
przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi
tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma
swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. W dzisiejszą niedzielę



warto zapytać się siebie: na ile świadomie przeżywam rok liturgiczny i czynnie włączam się
w jego celebracje? Warto też spojrzeć wstecz i zrobić osobisty rachunek sumienia z budowania,
pogłębiania mojej przyjaźni z Panem Bogiem i bliźnimi. Pamiętajmy, że zawsze jest czas
i miejsce, aby to jeszcze naprawić. Tylko zjednoczeni z Chrystusem możemy zdążać do
jedności królestwa, w którym Pan Bóg „otrze wszelką łzę” i będzie wszystkim we wszystkich.
2. W najbliższy czwartek, 30 listopada, przypada święto św. Andrzeja Apostoła. Był pierwszym
uczniem powołanym przez Pana Jezusa, bratem św. Piotra. Tradycja głosi, że po zesłaniu
Ducha Świętego udał się do Grecji, gdzie oddał życie za wiarę, ukrzyżowany głową do dołu.
Pamiątką tego są tak zwane krzyże św. Andrzeja w kształcie litery „X”. Niech zgiełk
andrzejkowych zabaw, jakie się w tym czasie organizuje, nie zagłuszy naszej modlitwy przez
wstawiennictwo tego szczególnego patrona podczas świątecznej Mszy świętej o godz. 1700, na
którą serdecznie zapraszamy.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Zachęcamy
wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty, w naszym kościele będzie możliwość w środę
i czwartek od godziny 1600 - 1700. W piątek z sakramentami świętymi odwiedzimy chorych
naszej wspólnoty parafialnej od godz. 800 i 1000. Zachęcamy też do chwili adoracji
Najświętszego Sakramentu w czwartek oraz modlitwy o liczne i święte powołania do
kapłaństwa, również z naszej wspólnoty parafialnej. O przewodniczenie adoracji prosimy grupę
I. O godzinie 1500 Msza święta z Koronką do Bożego Miłosierdzia. W pierwszą sobotę miesiąca
po Mszy świętej o godz. 720 nasze osobiste i wspólnotowe intencje przedstawimy
Niepokalanemu Sercu Maryi podczas modlitwy różańcowej. Zachęcamy do udziału.
4. Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na
przyjście Pana Jezusa. Wejdźmy w ten piękny, choć krótki czas wyciszeni i odpowiednio
duchowo nastawieni.
5. O posprzątanie kościoła prosimy w piątek po wieczornej Mszy świętej parafian z Borska.
Składamy serdeczne: Bóg zapłać parafianom z Bekasewa, Rogalewa i Będomina.
6. Uroczystość odpustową ku czci naszego patrona, świętego Mikołaja, będziemy obchodzić
w niedzielę 10 grudnia br. Suma odpustowa, której będzie przewodniczyć dyrektor
ekonomiczny naszej diecezji, o godzinie 1200. Już dziś zapraszamy do udziału.

W tym tygodniu patronują nam:



w środę, 29 listopada, bł. Maria Klementyna Anuarita Nengapeta, dziewica i męczennic.
Anuarita pochodziła z plemienia Babudu. Urodziła się w Wamba, a całe swoje wychowanie
religijne zdobyła w pierwszej misji chrześcijańskiej na terenach Zairu – w Bafwabaka. Była
młodą, czarną zakonnicą ze zgromadzenia Najświętszej Rodziny. Zginęła 1 grudnia 1964 r.
broniąc swej czystości, gdy przybyła odwiedzić siostry, które były wtedy deportowane w Zairze. Jan Paweł II beatyfikował ją Kinszasie 15 sierpnia 1985 r.
w czwartek, 30 listopada, św. Andrzej, Apostoł. Pochodził z Betsaidy. Najpierw był uczniem
Jana Chrzciciela, a następnie poszedł za Chrystusem, do którego przyprowadził swego
brata, Piotra. Po Zesłaniu Ducha Świętego głosił Ewangelię w różnych krajach. Zgodnie
z przekazem tradycji został ukrzyżowany w Achai.

Intencje Mszy Świętej
800
1000
1130
1600
Wdzydze 1300

+ Marek Kamrowski
W intencji p Bernadety Narloch – w 30 rocznicę sprawowania
funkcji zelatorki Róży
+ Cecylia i Augustyn Bielińscy oraz pokrewni z obu stron
+ Urszula i Henryk Dobkowie oraz dziadkowie z obu stron
+ Anna i Leon Słomińscy oraz Hilary

poniedziałek
27.11.2017

720
1700

W intencji Krzysztofa – w dniu urodzin: dziękczynno-błagalna
+ Helena Reszka i dusze w czyśćcu cierpiące

wtorek
28.11.2017

720
1700

+ Łucja, Józef Drążkowie oraz Jadwiga i Jan
+ Agnieszka, Stanisław Narlochowie oraz dziadkowie

niedziela
26.11.2017

720
środa
29.11.2017

czwartek
30.11.2017
piątek
01.12.2017
sobota
02.12.2017

niedziela
03.12.2017

1700

720
1500
1600 – 1700
1700
720
1700
720
1700
800
1000
1130
1600
Wdzydze 1300

+ Stanisław – w 34 rocznicę śmierci oraz Anna Jażdżewscy
i rodzice z obu stron
Intencja Róży p. Teresy Rok z Wiela. o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla członkiń Róży i ich rodzin
oraz dar nieba dla zmarłych
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
+ Wanda, Lucjan Grotowie
Msza święta z Koronką do Bożego Miłosierdzia
Okazja do spowiedzi świętej
+ Teresa, Helena, Józef i Zygmunt Szmyt
+ Maria Wasiniewska
+ Marceli, Ryszard Kryzel, zmarli krewni i dusze w czyśćcu
cierpiące
+ Regina i Henryk Trawiccy oraz dziadkowie Trawiccy i Jażdżewscy
+ Maria i Stanisław Szultkowie oraz Jadwiga i Jerzy Jarzębscy
+ Marek, Jadwiga, Jan, Andrzej i Jan Sawiccy
W intencji parafian, kapłanów, dobrodziejów i gości
+ Leokadia Bruska, oraz Czesław i Aleksander
+Jan Miloch, oraz Halina, Kacper, Ignacy i Benedykt
+ Jan Narloch
ks. proboszcz Jan Flisikowski
ks. wikariusz Mateusz Szulc
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