
Słowo na Niedzielę
Ekonomia według Ewangelii

Gdy patrzymy na Jezusa, którego czcimy dziś jako naszego Króla, nie widzimy wład-
cy, jakiego jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Chrystus bowiem nie ubierał się w drogo-
cenne szaty, ani nie mieszkał w pełnych przepychu pałacach. Na próżno możemy szukać 
też tronu. Nie miał ani swoich sług, ani służących. Nigdy też nie nosił złotej korony. Ale 
mimo braku tych wszystkich atrybutów królewskości czcimy Jezusa jako naszego Króla.

Król, o którym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, utożsamia się ze swymi podda-
nymi, a szczególnie z tymi, którzy są w potrzebie. Nie poprzestaje on na sprawowaniu 
królewskiej władzy, nie delektuje się bogactwem i splendorem. Król, o którym mówi 
Jezus, troszczy się o swoich poddanych, dobrze wie, czego im brakuje i doskonale zna ich 
troski. On jest jak dobry pasterz dla powierzonej sobie trzody. Sam Chrystus daje nam 
przykład takiego królowania. Zanim bowiem nakreślił wizję Sądu Ostatecznego, wielo-
krotnie pochylał się nad ludźmi będącymi w potrzebie: uzdrawiał ich, pocieszał, uwalniał 
spod władzy złego ducha, pozbawiał brzemienia grzechów. Po spotkaniu i po rozmowie z 
Nim, ludzie wracali do swych domów umocnieni, radośni i pełni nadziei, bo oto spotkali 
Kogoś, kto uważnie ich słuchał, poświęcił im swój czas, porozmawiał z nimi i poważnie 
potraktował. Od tego momentu stawali się też lepsi.

Jezus w żaden sposób nie pasuje do naszego ludzkiego myślenia o królowaniu. Za-
miast w pałacu urodził się w stajni wśród zwierząt, nie dorastał jak królewicz, nie posiadał 
służących i guwernantek. Pracował jak inni ludzie, a przecież pochodził z królewskiego 
rodu Dawida. Gdy chciano obwołać Go królem, dyskretnie się usunął. Gdy ukazał się w 
koronie cierniowej, rozczarował tych, którzy widzieli w Nim politycznego Mesjasza. Nie 
przyszedł po to, aby mu służono, lecz aby służyć. Gdy umierał na krzyżu wśród złoczyń-
ców, towarzyszył Mu nad głową napis: „Król żydowski”, ale nie wyprawiono Mu królew-
skiego pogrzebu. A wszystko to dlatego, że On, podobnie jak Jego królestwo, nie są z tego 
świata. A mimo tego, to Jego królestwo jest pośród nas! Bo wystarczy żyć i kochać jak 
Jezus, wystarczy w drugim człowieku widzieć siostrę i brata. Czyż nie o takie królestwo 
codziennie się modlimy, gdy powtarzamy słowa Jezusa: Przyjdź królestwo Twoje? A gdy 
ono już przyjdzie, Bóg zapyta nas tylko o miłość do ludzi. Nie do siebie. Nie zapyta o mo-
dlitwy i sakramenty, bo przecież by sprostać wymogom życzliwości wobec innych, trzeba 
najpierw zaczerpnąć przykład i siłę od Chrystusa. Trzeba wiec pogłębiać modlitwę i zaży-
łość ze Zbawicielem przez sakramenty i inne formy pobożności. 

Na koniec będziemy sądzeni z miłości. Miłością kierował się Bóg zsyłając nam swe-
go Syna, miłością kierował się Chrystus, umierając za nas na krzyżu, miłością też mamy 
kierować się my, wiodąc życie na wzór naszego Mistrza i Zbawiciela.
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Podziękowania ks. Kard. Kazimierza Nycza

Kardynał Kazimierz Nycz ustano-
wił każdą pierwszą niedzielę czerw-
ca Dniem Dziękczynienia, aby pro-
pagować ideę wdzięczności Bożej 
Opatrzności. Idea tego dnia jest 
związana z kontynuacją historycz-
nej inicjatywy Sejmu Czteroletniego 
z roku 1792. Dzień ten ma przypo-
minać, że prawdziwym wotum jest 
Polska Bogu wdzięczna, a  budo-
wa Świątyni Opatrzności Bożej po-
winna łączyć się z umacnianiem 
idei dziękczynienia wśród Polaków. 
Czerwcowy termin Dnia Dziękczy-
nienia ma wyrażać wdzięczność 
i pamięć o Janie Pawle II, którego 
pielgrzymki do ojczyzny rozpoczy-
nały się z początkiem tego miesiąca. 
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Będzie się działo na Kole
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
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1. Przyszła niedziela rozpoczyna w Kościele czas Adwentu. Okres Adwentu ma podwójny 
charakter. Jest okresem przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez któ-
rą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w 
którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje nasze dusze ku ocze-
kiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest 
okresem pobożnego i radosnego oczekiwania.

2. Wspólnota Apostolska Magnificat związana z naszą parafią od swego powstania i nie-
zwykle aktywnie zaangażowana w działalność parafialną obchodzi w tym roku 20-le-
cie swojego istnienia. Ten okrągły jubileusz świętować będziemy w przyszłą niedzielę, 
3 grudnia, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 1015, którą odprawi Ks. Biskup Rafał Mar-
kowski z udziałem proboszczów dekanatu wolskiego. Podczas tych uroczystości okażemy 
wdzięczność i pożegnamy ustępującego ze stanowiska dziekana, po 18 latach dziekańskiej 
posługi, Ks. Prałata Wojciecha Łagowskiego i Jego najbliższych współpracowników.

3. Kandydaci  przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotykają 
się dziś po Mszy św. o godz. 900 w sali św. Józefa.

4. Msze św. gregoriańskie za zmarłych odprawiane są przez cały li-
stopad w dni powszednie i niedziele o godz. 1800. 

5. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiada-
my podczas wszystkich Mszy św. i po południu od godz. 1700.

6. Z racji  pierwszej soboty miesiąca nabożeństwo czuwa-
nia z Maryją po Mszy św. o godz. 1900 do Apelu Jasno-
górskiego o godz. 2100.

7. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:
•	 Wspólnota Apostolska Magnificat  w poniedzia-

łek po Mszy św. o godz. 1800.
•	 Duszpasterstwo Akademickie  we wtorek po 

Mszy św. o godz. 1900.
•	 Bractwo Adoracyjne  w piątek na Mszy św. o godz. 

1900. Po Mszy św. spotkanie koordynatorów.
8. „30 minut dla Jezusa”  to inicjatywa duszpaster-

ska, którą można podjąć podpisując deklarację 
wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona 
na trzydziestu minutach modlitwy adoracyjnej 
raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, 
będącej wyrazem wdzięczności i dziękczynienia za 
Jubileusz 30-lecia wieczystej, całodobowej adoracji 
Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. Pod-
pisane deklaracje można przynosić do zakrystii, bądź 
pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

9. Intencje Mszy św. na rok 2018  przyjmujemy w zakrystii 
lub kancelarii parafialnej.

10. Taca z przyszłej niedzieli  przeznaczona jest na potrzeby Se-
minarium Duchownego w Warszawie.

11. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzie-
li”  rozprowadzają dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 
zł. plus dobrowolna ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusz ministrancki.
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