BIULETYN PAR. ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ W PUCKU

Głos Siostry FaustynY

Nr 47 (259) / 2015

Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata
22 listopada 2015

Króluj nam Chryste!
Zawsze i wszędzie!

„

Helena Oksiuta

Tak, jestem królem” (J 18,37).
Pan króluje, w ostatnią niedzielę rocznego roku liturgicznego, Kościół pragnie uroczyście wypowiedzieć
tę prawdę. W grudniu 1925 roku Ojciec Święty Pius XI encykliką „Quas Primas" ustanowił święto Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata. Tym samym papież
przypomniał o miejscu należnym Panu
Jezusowi w życiu człowieka, społeczeństwa, a także przestrzegł przed przykry1

mi skutkami jakie niesie za sobą detronizacja Chrystusa. Podkreśla to zdecydowanie Pius XI w słowach „(…) błądziłby
bardzo ten, kto by odmawiał Chrystusowi Człowiekowi władzy nad jakimikolwiek sprawami doczesnymi, kiedy On od
Ojca otrzymał nieograniczone prawo
nad stworzeniem tak, iż wszystko poddane jest Jego woli". Rozważamy tajemnicę Jezusa, który jest Królem Wszechświata. „Królestwo moje nie jest z tego
świata” (J 18,36). Co oznacza to królowanie? Na czym polega władza Jezusa

nad człowiekiem, światem? W dniu dzisiejszym Kościół głosi dzieło stworzenia.
Poprzez dzieło stworzenia głosi królowanie Boga w świecie. Św. Jan Paweł II
pisał „(…) Jezus Chrystus jest Królem.
Jest Królem przez to, że miłuje. Przez
to, że umiłował nas, ludzi, aż do przelania krwi. Przez to, że miłuje, uwolnił nas
od grzechów, bo tylko miłość zdolna jest
uwalniać od grzechu.
Uwalniając nas od
grzechu, uczynił nas
Królestwem Bożym.
Nie przeminie Jego
królestwo. Nie przem in ie
K r ó le s two
prawdy, miłości, łaski i
przebaczenia”. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata pokazuje nam
cel naszego życia Królestwo Niebieskie.
Królestwo, które już tu i teraz musi być
dla nas codzienną rzeczywistością. Chrystus powinien królować w umysłach
ludzkich, bo jest prawdą, a ludzie od
Niego powinni tę prawdę czerpać. Powinien królować w woli ludzkiej,
ponieważ wpływa Swymi natchnieniami
na wolną wolę. Powinien królować w
ludzkich sercach, bo miłuje Całym Sobą.
Nie tyran, nie despota, nie dyktator,
tylko Król ludzkich serc, ludzkiego ducha. „Chrystus Wodzem! Chrystus Kró-

lem!". Czy aby na pewno? Zadajmy sobie
pytanie, jak to królowanie Chrystusa
wygląda w naszym życiu. Jest to pytanie
o głębie naszej wiary, autentyczność,
miłości i o zaufanie Bogu. Jest to pytanie
o nasze świadectwo o Bogu w każdej
dziedzinie, idei i działaniu. Zdaniem św.
Jana Pawła II „(…) z tytułu swej przynależności do Chrystusa, Pana i Króla
Wszechświata, świeccy
uczestniczą także w
Jego urzędzie królewskim i są przez Niego
wezwani do służenia
Królestwu Bożemu i do
jego rozszerzania w
dziejach. Jeżeli dziś pragniecie przyjąć Chrystusa Króla wieków, za
swego Pana, nie możecie zapomnieć o tej
Jego stałej i wiecznej
obecności. Żyjecie w
obecności Chrystusa. Uczyńcie Go Panem każdej chwili. Uczyńcie Go Panem
waszej przyszłości ”. Królowanie kojarzy
się z zaszczytami, wygodnym życiem , a
na pewno nie z ubóstwem, cierpieniem i
odrzuceniem. Chcemy aby Jezus przyniósł nam wygodne i pełne zaszczytów
życie doczesne. Zapominamy, że pełne
zbawienie nasze dokona się w niebie, a
tu na ziemi na tyle, na ile tym niebem
będziemy żyć. Życie wieczne to bycie z
Jezusem, przede wszystkim z Jezusem
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ubogim, cierpiącym i naśladowanie Go.
Na krzyżu zakrólowała miłość, a Jezus
objawił się jako Król Wielkiej Miłości.
„Albowiem miłość Chrystusa przynagla
nas, pomnych na to, że skoro Jeden
umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli.
A właśnie za wszystkich umarł Chrystus
po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i
zmartwychwstał” ( 2 Kor 5, 14-15). Królowanie Jezusa polega na „dawaniu świadectwa prawdzie”. On jest jedyną
„Drogą, Prawdą i Życiem”. Męka
i śmierć krzyżowa są kluczowymi elementami królowania Jezusa i dawaniem
świadectwa o prawdziwości i potędze
Jego misji. To, co wydarzyło się na Kalwarii, rzuca pełne światło na mesjańską
królewskość Jezusa. Jeden ze złoczyńców, ukrzyżowanych wraz z Jezusem,
daje piękny wyraz tej prawdzie, gdy mówi „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23,42).
Jezus odpowiada „Zaprawdę, powiadam
ci: Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk
23,43). W tym dialogu znajdujemy ostateczne potwierdzenie słów wypowiedzianych przy zwiastowaniu o Jezusie
„(…) będzie panował […] a Jego panowaniu nie będzie końca” (Łk 1,33). Jezus
przyjmuje z „tronu” krzyża każdego
człowieka z nieskończonym miłosierdziem, przebaczeniem, sprawiedliwością
i pokojem. W Nim jest moc doskonale-

nia, odnawiania. W Nim jest siła moralna
i duchowa, niezbędna dla rozwoju naszego człowieczeństwa. Jednak jak mówił
Papież Benedykt XVI „(…) Jezus niejednokrotnie jest ignorowany, jest wyśmiewany, jest ogłaszany Królem przeszłości,
ale nie teraźniejszości, a tym bardziej nie
jutra, jest spychany do lamusa spraw i
osób, o których nie powinno się mówić
na głos i w obecności innych. Jeśli napotykacie na tych, którzy pogardzają fundamentem, na którym budujecie, nie zniechęcajcie się! Wiara mocna musi przejść
przez próby. Wiara żywa musi ciągle
wzrastać. Nasza wiara w Jezusa musi
często się konfrontować z niewiarą innych, by pozostać naszą wiarą na zawsze”. Ile jest zatem Chrystusa Króla w
naszym codziennym życiu, w podejmowaniu decyzji życiowych, w naszym odniesieniu do drugiego człowieka, w naszym systemie wartości, w naszych myślach, słowach i czynach? Ile Jezus ma do
powiedzenia w moim, Twoim życiu? A
co z naszym powołaniem głoszenia
Chrystusa i dawania o Nim świadectwa?
Obudźmy się w końcu… A przecież jak
mówił św. Ambroży "(...) Życie to bycie
z Chrystusem, gdyż tam, gdzie jest Chrystus, tam jest królestwo”. Tam jest
wszystko co dobre… „Czas się już wypełnił. Przybliżyło się do was królestwo
Boże! Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię” (Mk 1,14-15).
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wymysłem Kościoła. Jeśli bowiem prześledzimy ostatnie ziemskie godziny Nauczyciela z Nazaretu, to zauważymy, że
w czasie piłatowego przesłuchania On
sam powiedział: " 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, 37). Natomiast kiedy umierał na krzyżu nad Jego głową pojawił się
napis: "To jest król żydowski" . Piszący
te słowa miał prawo ograniczyć panowanie Pana Jezusa do biblijnego Narodu
Wybranego, ale my wiemy, że już wówczas Chrystus był Panem Nowego Narodu Wybranego. Mówiąc zaś dokładniej
zawsze był i na zawsze pozostanie Panem całego wszechświata.
Warto też zwrócić uwagę na jeszcze
jeden, nierozerwalni związany z męką
Zbawiciela, element – koronę. Tamta
była koroną boleści, udręczenia, męki,
ale zapowiadała inną – królewską koroną. Koronę, która wbrew pozorom nie
symbolizuje wyłącznie nieograniczonej
władzy, ale nade wszystko jest pokazuje,
że królowanie Pana Jezusa, to też służba,
oddanie, poszukiwanie, a ostatecznie to
miłość, to kochanie podwładnych, któ-

Ks. Piotr Pastewski

P

rzeżywamy dziś ostatnią niedzielę
roku liturgicznego i jak zwykle w
dniu tym czcimy Pana Jezusa jako Króla
Wszechświata. Uroczystość ta nam ona
uświadomić, że prawdziwym i jedynym
Królem całego stworzenia i całego
wszechświata jest Jezus Chrystus. Nie
jest to królowanie w ziemskim znaczeniu
i nie jest efektem działań, które byłyby
związane z wywalczeniem sobie tej godności. Pan Jezus jest Królem, bo jest
Synem Bożym; jest BogiemCzłowiekiem, który jednocześnie jest
Odkupicielem człowieka i świata.
Uroczystość Chrystusa Króla została
wprowadzona przez papieża Piusa XI 11
grudnia 1925 r. Nie jest też żadnym
przypadkiem, że uroczystość jest obchodzona w ostatnią niedzielę w ciągu roku,
bowiem tak jak dzisiejsza niedziele zamyka rok liturgiczny, tak Jezus Chrystus
Król zamyka, będąc Panem czasu i historii, dzieje człowieka. To do Niego należy
także „ostatnie słowo” w sprawach
świata.
Ten królewski tytuł Pana Jezusa nie jest
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rych czyni swoimi braćmi i przyjaciółmi.
Może warto w tym miejscu przytoczyć
słowa św. Jana Pawła II, które wygłosił na
Polach Lednickich 10 czerwca 2000 roku: „…Jeżeli dziś pragniecie przyjąć
Chrystusa Króla Wieków za swego Pana, nie możecie zapomnieć o tej Jego
stałej i wiecznej obecności. Żyjecie w
obecności Chrystusa. Uczyńcie Go Panem każdej chwili. Każdej chwili waszej
codzienności. Uczyńcie Go Panem waszej przyszłości…” Natomiast zakończ-

my naszą refleksję słowami innego naszego Wielkiego Rodaka, kard. Augusta
Hlonda: „Chrystus Król: pierwszy tron –
w naszym sercu, (…) drugi tron w rodzinach, trzeci tron w życiu publicznym
– Chrystus jest ośrodkiem dziejów ludzkości i planów Bożych. (…) Chrystus
króluje – oto podstawowa konstytucja
wszystkich narodów chrześcijańskich –
kto to obala lub osłabia (…) skazuje własny naród na zagładę, niewolę i sponiewieranie”.

MINĄŁ TYDZIEŃ...
KAI
Abp Głódź o ataku w Paryżu: to
dzwon na trwogę. - To dzwon na
trwogę - mówił abp Sławoj Leszek Głódź
wieczorem 19 listopada w katedrze
oliwskiej. Metropolita gdański odprawił
Mszę św. w intencji 129 ofiar zamachu,
który zorganizowali w Paryżu terroryści
islamscy. W kazaniu mówił o atakach na
chrześcijaństwo, potrzebie przemiany
cywilizacji euroatlantyckiej, uchodźcach,
którym trzeba roztropnie pomagać.
Zginął kapłan chińskiego Kościoła
„podziemnego”. W wodach rzeki Fen
– dopływu Rzeki Żółtej (Huang He) – w
Taiyuan, stolicy środkowochińskiej prowincji Shanxi, znaleziono ciało miejsco5

wego kapłana ks. Pedro Yu Hepinga.
Należał on do tzw. Kościoła podziemnego, czyli uznającego zwierzchność papieża i pozostającego w łączności ze Stolicą
Apostolską. O wydarzeniu poinformowała 17 listopada azjatycka katolicka
agencja prasowa UCANews. Według
niej okoliczności śmierci 40-letniego
duchownego pozostają „tajemnicze”.
Jego ciało wyłowiono 8 bm., a dopiero w
3 dni później miejscowa policja powiadomiła o tym jego rodzinę.
Prymas Polski dla KAI o Roku Miłosierdzia. „Miłosierdzie Boga nie jest
tanią pociechą. Nie jest też przysłowiowym przymknięciem oka wobec ludzkiej
słabości i grzechu. Nie jest aprobatą dla
naszej ułomności. Jest wyzwoleniem i

wybawieniem człowieka” – powiedział w
rozmowie z KAI Prymas Polski abp
Wojciech Polak.
Prezydent Andrzej Duda przyjął
rodzinę i Towarzystwo Jana Karskiego. 18 listopada prezydent RP Andrzej Duda przyjął w Pałacu Prezydenckim grono osób najbliżej związanych z
bohaterem narodowym Janem Karskim.
Rodzinę reprezentowali doktor Wiesława Kozielewska-Trzaska, bratanica i córka chrzestna legendarnego emisariusza
Państwa Podziemnego oraz jego stryjeczny wnuk Jerzy Kozielewski. Towarzystwo Jana Karskiego reprezentowali
jego sekretarz Jacek Woźniak oraz Marek Wieczerzak i Andrzej Ludek.
Zaginiony kapłan nie żyje. Zwłoki
zaginionego kilka dni temu w Cuyoaco w
stanie Puebla w środkowym Meksyku ks.
Erasto Pliego de Jesús znaleźli 16 listopada pracujący na polu rolnicy niedaleko
dzielnicy, w k tórej posługiwa ł.
„Archidiecezja Puebla głęboko ubolewa,
że kapłan, którego życie było poświęcone Bogu i służbie innym, padł ofiarą prze-

mocy” – napisała w specjalnym oświadczeniu kuria archidiecezjalna. Według
doniesień prasowych ciało zamordowanego proboszcza parafii Narodzenia
Matki Bożej z Cuyoaco było częściowo
zwęglone i w stanie częściowego rozkładu, na jego głowie zaś znajdowała się
głęboka rana. Organy ścigania przyjmują
wersję o rabunkowym motywie dokonanej zbrodni, aczkolwiek nie wykluczają
także innych racji. Zwłoki kapłana rozpoznali jego krewni. Trwają poszukiwania
jego telefonu komórkowego, którego
zbadanie mogłoby ewentualnie dostarczyć szczegółów zbrodni.
Protesty przeciw pornograficznemu spektaklowi w Teatrze Polskim. Sprzeciw wobec promocji pornografii i znieważaniu godności kobiety
manifestują katolicy z Krucjaty Różańcowej. To odpowiedź na zapowiadaną na
sobotę premierę spektaklu austriackiej
autorki Elfriede Jelinek "Śmierć i dziewczyna". Elementem przedstawienia Teatru Polskiego we Wrocławiu jest wykonany na żywo stosunek seksualny.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.

Dziś – uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Ustanowił ją papież Pius XI w 1925 roku i polecił obchodzić ją w ostatnią niedzielę paździer6

nika. Po Soborze Watykańskim II przeniesiono ją na ostatnią niedzielę roku
liturgicznego, aby zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus objawi w pełni swoją władzę królewską w dniu ostatecznym, gdy przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Za
tydzień – pierwsza niedziela Adwentu nowego roku liturgicznego, któremu
przyświecać będzie hasło: „Nowe życie w Chrystusie”.
2.

We wtorek przypada nasze comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka Jezus.
Jak zwykle serdecznie zapraszamy na nie małżonków, którzy starają się i oczekują na potomstwo.

3.
4.

W środę o godz. 8.30 ostatnia listopadowa msza św. wspólna za zmarłych.
W czwartek modlić się będziemy w comiesięcznym nabożeństwie do błog.

5.

Marty Wieckiej.
Z racji przypadającego w dniu 22 listopada wspomnienia św. Cecylii, patronki
muzyki sakralnej i śpiewu kościelnego kierujemy wyrazy uznania i wdzięczności pod adresem: pana organisty oraz członków scholi parafialnej i zespołu Soli
Deo, a także pani Weroniki Lachs i scholi dziecięcej. Mile będą widziani nowi
kandydaci do tych gremiów. W przekonaniu, że dla Pana Boga warto się po-

6.
7.

święcić, zapraszamy wszystkich posiadających odpowiednie predyspozycje.
W sobotę na Mszy Świętej wieczornej poświęcenie świecy roratniej i wieńca
adwentowego.
Przypominamy, że mieszkańcy Pucka, Sławutówka i Połczyna Bis opłatki mogą
nabyć w zakrystii. Natomiast na wioskach będą je roznosić te same osoby,
które to czyniły w latach poprzednich. W Brudzewie opłatek będzie roznoszony we wtorek, w Celbowie w środę, a w Połczynie w sobotę i niedzielę.

INTENCJE PARAFIALNE
PONIEDZIAŁEK – 23 listopada
8.30 + Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
18.00 + Paweł Oreszke i rodz. z ob. str.
+ mąż Marcin i syn Marian z okazji urodzin
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WTOREK – 24 listopada - św. Andrzeja Dunc - Lac i Towarzyszy
8.30 + Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
18.00 + Walenty Jeka oraz Marta i Adam Jeka
+ Bernardyna i Jerzy
ŚRODA – 25 listopada
8.30 MSZA ŚW. WSPÓLNA ZA ZMARŁYCH
18.00 + Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
+ Teresa i Józef Hincka oraz rodz. z ob. str.
CZWARTEK – 26 listopada
8.30 + Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
18.00 o nawrócenie grzeszników
PIĄTEK – 27 listopada
8.30 + Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
18.00 o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Wszechmogącego oraz o królowanie
Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo Niepokalanej Maryi
Panny, Królowej Polski
w pewnej intencji
SOBOTA – 28 listopada
8.30 + Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
+ Helena Cichosz
18.00 + rodz. Placyda i Edward oraz zmarli z rodz. Szornak i Klebba
I NIEDZIELA ADWENTU - 29 listopada
8.00 + rodz. Maria i Franciszek oraz Elżbieta i Bernard
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ mąż Augustyn w dniu urodz., teściowie Leona i Marianna, córka Wioleta,
rodzice Stefan i Marianna oraz Józef i Zofia
11.30 + Józef Lessnau i dziadkowie z ob. str.
18.00 + Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
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