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KRÓLESTWO BOŻE
Przeżywamy dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata ustanowioną przez papieża Piusa XI
w 1925 r., i od czasów Soboru Watykańskiego II,
obchodzoną w ostatnią niedzielę roku liturgicznego.
Wiele już powiedziano i napisano o tym, dlaczego
czcimy królewską godność Jezusa i jakim królem
powinniśmy go sobie wyobrażać. Ja jednak chciałbym
się skupić w tym artykule na innym pojęciu. Skoro jest
król to musi być i jego królestwo. A o Bożym
królestwie bardzo wiele można wyczytać w Ewangelii
- sam Jezus używa tego pojęcia ponad 90 razy, mówiąc
o tym, że "królestwo Boże jest blisko" albo nawet, że
już przyszło do słuchaczy Jego
nauki. Czy jednak wiemy, co
konkretnie to pojęcie oznacza?
Okazuje się, że przez wieki
pojawiały się różne wyjaśnienia
tego, czym jest królestwo Boże,
o którym mówił Jezus. Mówiono, że ma ono się objawić w sercu człowieka, że jego emanacją
na ziemi jest Kościół albo, że
chodzi tu dopiero o życie wieczne w Niebie. Tymczasem
Benedykt XVI proponuje taką interpretację: "Mówiąc
o królestwie Bożym, Jezus głosi po prostu samego
Boga - Boga żywego, który może w konkretny sposób
działać w świecie i historii i właśnie teraz działa. Mówi
nam: Bóg istnieje. A także: Bóg jest rzeczywiście
Bogiem, to znaczy kieruje całym światem". W tym
znaczeniu królestwo Boże jest rozumiane po prostu
jako panowanie Boga nad światem. Papież senior idzie
jednak dalej i wnioskuje z tekstów Pisma Świętego, że
to w istocie sam Jezus jest królestwem Bożym, które
głosi. "W Nim i przez Niego, królestwo Boże staje się
tutaj i teraz teraźniejszością Przez Jego obecność
i działanie Bóg wszedł w historię" - pisze Benedykt
XVI. To dlatego Jezus w przypowieściach podkreślał
maleńkość i niewidzialność królestwa, przyrównywał
je do ziarna, a także do skarbu ukrytego w roli lub
drogocennej perły, wzywał, żeby dla niego porzucić
wszystko. Dlatego też tym, co naprawdę istotne jest
relacja z Jezusem i przyjęcie z Jego rąk życia, które
ofiaruje nam ze swojej łaski, za darmo.

Warto też pamiętać, że Jezus uczy nas modlitwy do
Ojca, w której jeden z wersetów brzmi: "Przyjdź
królestwo Twoje". Prośba o przyjście królestwa
kojarzy nam się z okresem, który rozpoczniemy już za
tydzień (z łaciny adventum oznacza "przyjście").
A o co właściwie modlimy się w tych słowach? Znów
odpowiada Papież senior: o prymat Boga, o Jego
panowanie (nie nasze!), o to, by Jego wola stawała się
kryterium, ale także - o autentyczne naśladowanie
Chrystusa. I dodaje: "Modlić się o królestwo Boże
znaczy mówić Jezusowi: Uczyń nas Twoimi, Panie!
Przenikaj nas, żyj w nas, zgromadź rozproszoną
ludzkość w jednym Ciele, ażeby
w Tobie wszystko podporządkowało się Bogu". Jeśli
przez nas Jezus będzie żył w dzisiejszym świecie, a inni ludzie,
patrząc na nas, będą w stanie
dostrzec naszego Mistrza to
rzeczywiście królestwo Boże
będzie trwało.
I tu przechodzimy do końcowych
wniosków, które warto podkreślić. Nie chodzi bowiem tylko
o abstrakcyjne uznanie, że Bóg jest na pierwszym
miejscu, ale takie rzeczywiste ukształtowanie życia,
które będzie respektować Boże królowanie. Staranie
się o to jest przede wszystkim wypełnieniem najważniejszego przykazania: "Będziesz miłował Pana,
Boga swego...". Kochając, pragniemy w końcu
najwyższego dobra dla drugiej osoby. Jeśli zaś
kochamy Boga to pragniemy, aby świat stawał się taki,
jakiego Bóg zapragnął w swoim pierwotnym zamyśle.
Jeśli kochamy Boga, zastanawiamy się, czego Pan
chciałby konkretnie ode mnie, w jaki sposób mogę mu
pomóc wprowadzać zasady Jego królestwa już tutaj na
ziemi. W tym zastanawianiu się nie jesteśmy sami,
Słowo Boże podpowiada wiele przykładów jak można
królestwo Boże w praktyce przybliżać (chociażby
poprzez uczynki miłosierdzia z dzisiejszej Ewangelii),
zatem czytajmy je i odkrywajmy, jakiego królestwa także dla nas - pragnie Bóg.
Damian Zelewski
na podstawie: Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Od chrztu
w Jordanie do Przemienienia; brewiarz.pl; wiara.pl

Liturgia Słowa
Jest pewna subtelna różnica pomiędzy słowem słuchać
a usłyszeć. Można słuchać, a nie usłyszeć. Usłyszeć
jest pełniejsze, to znaczy, że zawiera w sobie element
słuchania, ale na nim nie poprzestaje. Ten, który
usłyszy, zaproszony jest do ustosunkowania się do
treści i ewentualnej odpowiedzi na nią. Aby usłyszeć
(a nie tylko słuchać), trzeba się zaangażować. Istotę
tego zaangażowania ukazuje biblijna opowieść
o Samuelu: „Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem
Helego. W owym czasie rzadko odzywał się Pan, a
widzenia nie były częste. Pewnego dnia Heli spał w
zwykłym miejscu. Samuel zaś spał w przybytku
Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza.
Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: Oto
jestem. Potem pobiegł do Helego mówiąc mu: Oto
jestem: przecież mnie wołałeś. Heli odrzekł: Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się
zatem spać. To samo powtórzyło się trzy razy,
aż wreszcie Heli spostrzegł się, że to Pan woła
chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: Idź spać!
Gdyby jednak ktoś cię wołał, odpowiedz: Mów,
Panie, bo sługa Twój słucha. Odszedł Samuel,
położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan
i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem:
Samuelu, Samuelu! Samuel odpowiedział: Mów, bo
sługa Twój słucha. Powiedział Pan do Samuela: Oto Ja
uczynię taką rzecz Izraelowi, że wszystkim, którzy o
niej usłyszą, zadzwoni w obydwu uszach. Samuel
dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu
Jego słowu na ziemię. Cały lud poznał, że Samuel zyskał potwierdzenie jako prorok Pański” (1 Sm 3,1-21).
Z początku Samuel słyszał wołanie. Ktoś go wzywał.
Ale nie było wiadomo kto. Dopiero za trzecim razem –
znając pochodzenie głosu i przyjmując postawę posłuszeństwa (posłuchać – posłuszeństwo): „Mów Panie,
bo sługa Twój słucha” – był w stanie usłyszeć i odkryć
sens słów do niego skierowanych.
Do podobnej relacji zostajemy zaproszeni przez Boga
w czasie czytania Pisma Świętego. Skoro jest ono
natchnione przez Ducha Świętego, to znaczy, że oprócz
sensu dosłownego jest również aktualne w naszej
sytuacji życiowej. Bóg daje nam się poznać przez
Swoje Słowo.
Dzieje się tak szczególnie podczas Liturgii Słowa na
Mszy Świętej. Podobnie jak uczniom z Emaus, Jezus
„wyjaśnia nam Pisma”. To zaproszenie do dialogu
domaga się jednak odpowiednio ukierunkowanej woli

człowieka. Dopiero wtedy, gdy będziemy chcieli
usłyszeć Słowo, może ono do nas dotrzeć. Nie jest to
łatwe, bo nawet znając Słowo, można być na nie
zamkniętym. Wielokrotnie, podczas czytania fragmentu Ewangelii, po pierwszym zdaniu zauważamy że
jest on nam znany i „wyłączamy się” – zamykając się
tym samym na usłyszenie tego, co Bóg chce nam
objawić w tej danej chwili.
Liturgia Słowa składa się z dwóch – w dzień
powszedni – lub trzech fragmentów Pisma Świętego
(przedzielonych psalmem i Alleluja albo „Chwała
Tobie Królu wieków” w Wielkim Poście), homilii,
wyznania wiary i modlitwy powszechnej.
Teksty Pisma Świętego ułożono w ten sposób, by
w niedziele i święta czytać fragmenty o większym
znaczeniu, które zostaną dopełnione zestawem czytań
przeznaczonych na dni powszednie.
Czytania te połączone są ze sobą tematycznie
i następują w określonym porządku: Pierwsze
czytanie pochodzi zazwyczaj ze Starego
Testamentu. Dalej, psalm responsoryjny.
Responsum to po łacinie odpowiedź, stąd
śpiewany psalm (z księgi Starego Testamentu)
jest przedłużeniem i jednocześnie odpowiedzią
na usłyszane Słowo. Dzieli się go na zwrotki (wykonywane przez tzw. kantora) przeplatane refrenem (to
nasze responsum – odpowiedź).
Drugie czytanie jest fragmentem pochodzącym
z Nowego Testamentu (Listy, Dzieje Apostolskie lub
Apokalipsa). Po tym czytaniu wstajemy i następuje
uroczysty śpiew Alleluja, które można przetłumaczyć
jako „Chwała Panu”, i odczytywany jest fragment
Ewangelii. W ten sposób po kilku latach (czytania
niedzielne poukładane są w trzyletnim, a czytania
w dzień powszedni w dwuletnim cyklu) możemy poznać obszerną część Słowa Bożego. Lekcjonarz zawiera
dodatkowo czytania związane ze świętami czy
wspomnieniami świętych.
Sens Liturgii Słowa nie ogranicza się wyłącznie do
poznania natchnionego tekstu. Jest on dużo głębszy
i wyrażony zostaje poprzez znak krzyża, który
czynimy na czole, ustach i sercu („myślą, mową,
uczynkiem”) przed wysłuchaniem słów Ewangelii.
Oznacza on naszą gotowość na przyjęcie Bożego
Słowa umysłem – wyznanie Słowa ustami i życie tym
Słowem na co dzień.

Błogosławiony Jakub Alberione od Internetu
Jakub Alberione, będąc klerykiem, przeżył duchowe
oświecenie podczas czterogodzinnej adoracji. Miało to
miejsce w nocy z 31 grudnia 1900 roku na 1 stycznia
1901 roku. Poczuł wewnętrzne
zobowiązanie do służby Kościołowi
i ludziom nowego wieku. Jako
ksiądz poświęcił się całkowicie
apostolstwu w środkach społecznego
przekazu. Założył wiele czasopism,
wydał miliony książek, z Pismem
Świętym na czele, powołał do
istnienia radio, a w 1939 r. – San

Paulo Film - instytucje zajmującą się produkcją i dystrybucją filmów o tematyce religijnej.
W 2003 r. papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym, który stał się dla współczesnych katolików
przykładem tego, by wykorzystywać nowe środki
wyrazu jako nowe siły i możliwości do niesienia
innym światła Ewangelii. Jako patron Internetu
zachęca i nas, byśmy korzystając z niego poprzez
nasze komputery czy telefony, nie lękali się innym
mówić o Jezusie.
Wspomnienie liturgiczne błogosławionego Jakuba
obchodzimy 26 listopada.
ks. Krzysztof Drews

100 lat niepodległości na Pomorzu
Zachęcamy do oglądania wystawy zatytułowanej „100 lat niepodległości na
Pomorzu”, przygotowanej przez fundację „Pomorska Inicjatywa Historyczna"
i zainstalowanej przy naszym kościele u zbiegu ulic Batorego i 3 Maja.

Nowe zasady kwarantanny
* ... Zdezynfekuj swoje życie prawem Pana.

* ... Umyj swoje serce Słowem Bożym.

(Psalm 1,2)

(Psalm 73,28).

* ... Jeśli zauważysz oznaki i symptomy strachu

* ... Zachowaj dystans społeczny od zła.

lub grzechu, padnij na kolana i módl się

(Hiob 28,28)

(1 List Jana 1,9)

* ... Unikaj mnóstwa niegodziwców.
(Psalm 1,1)

* ... Wzmocnij na stałe swoją duchową odpor-

* ... Zakryj swoje serce i umysł, abyś nie został

ność dzięki wierze i mocy Ducha Świętego.

zarażony kichaniem grzechu i nienawiści.

(List Judy 1,20)

(Prz 4,23)

* Bądź błogosławiony !!! Bądź bezpieczny!!!

* ... Upewnij się, że zostałeś uzdrowiony
i zbawiony. (Jeremiasz 17,14)

Kącik dla dzieci

Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj, w uroczystość Chrystusa Króla, swoje
święto patronalne obchodzi Gdańskie Seminarium
Duchowne. Pamiętajmy w modlitwie o alumnach
przygotowujących się do kapłaństwa, o profesorach,
a także prośmy o nowe i święte powołania kapłańskie.
2. Dzisiaj przypada Dzień Świętej Cecylii, patronki
muzyki kościelnej. Z tej okazji wyrażamy serdeczną
wdzięczność wszystkim, którzy troszczą się o śpiew
liturgiczny w naszej parafii: Organistom - pani Małgosi
i panu Filipowi, Żeńskiemu Chórowi Kameralnemu,
Zespołowi Muzycznemu „Fatima” oraz Scholce
Dziecięcej.

po Mszy Świętej o godz. 18.00, do auli Kolegium
Teologicznego przy dolnym kościele.
4. Kalendarze parafialne na rok 2021 można nabyć
przy wyjściu z kościoła oraz w zakrystii i w kancelarii
parafialnej. Koszt 15 zł. Jest to „cegiełka” na prace
remontowe w naszym kościele. Za wsparcie tej
inicjatywy składamy serdeczne Bóg zapłać!
5. Nowy numer Gościa Niedzielnego jest do nabycia
w zakrystii.

3. Dorosłych i młodzież zapraszamy na katechezę
o św. Hieronimie w poniedziałek, 23 listopada,

Intencje Mszy Świętej
Poniedziałek, 23 listopada

Piątek, 27 listopada

6.00 - wynagradzająca za grzechy rodziny; 6.45 + Józef
Kostuch w 1. r. śm.; 7.30 + Joanna Pobłocka; 8.15 o zdrowie i potrzebne łaski dla Małgorzaty; 16.30 o zdrowie i potrzebne łaski dla Oli; 18.00 + Zdzisława
Lewandowska

6.00 + w czyśćcu; 6.45 + Wojciech Kulas; 7.30 +
Zdzisława Lewandowska; 8.15 + Daniela w 3. r. śm.
i Krystyna, Irena, Mieczysław, Stanisław i Ludwik;
16.30 + ks. Stanisław Zawacki w 22. r. śm. + księża:
Jerzy Główczewski, Alojzy Cieśniawski i Jan
Kaczkowskiego; 18.00 + Waleska w rocznicę śmierci

Wtorek, 24 XI - św. Męczenników z Wietnamu
6.00 - wynagradzająca za grzechy rodziny; 6.45
+ siostra Magdalena; 7.30 + rodzice Anna i Leon
Szurman; rodzeństwo: Eleonora, Jadwiga, Bolesław
i Barbara; 8.15 + Zdzisława Lewandowska; 16.30 +
rodzice Genowefa i Michał, Aleksander, mąż Romuald,
wnuk Kamil oraz siostra Maria; 18.00 + Lech
Czaplewski w 1. r. śm.
Środa, 25 listopada
6.00 + Wojciech Kulas; 6.45 + siostra Monika; 7.30 +
Zdzisława Lewandowska; 8.15 + Józef Cioch w 1. r.
śm. i + z rodziny obojga stron; 16.30 + Janina w 13. r.
śm. i jej mąż Tadeusz; 18.00 + Bronisław w 4. r. śm.
Czwartek, 26 listopada
6.00 + Zdzisława Lewandowska; 6.45 + Wojciech
Kulas; 7.30 w intencji Kasi o potrzebne łaski w dniu
urodzin; 8.15 + Ewa Gbrabe-Zaremba; 16.30 + ks.
Franciszek Jarzembowski i + ze Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich; 18.00 + ks. Franciszek
Jarzembowski – intencja parafialna

Sobota, 28 listopada
6.00 + Wojciech Kulas; 6.45 - dz-błagalna z okazji 89.
urodzin Lucyny; 7.30 + Stanisław w rocznicę śmierci,
brat Kazimierz, ojciec Alojzy i Bronisława; 8.15 +
Grzegorz Gwadera w 2. r. śm.; 16.30 + mąż Zdzisław
Żochowski; 18.00 + Zdzisława Lewandowska
I Niedziela Adwentu, 29 listopada
7.00 - o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Zofii
z okazji 85. urodzin; 8.00 - na uwielbienie Boga Ojca;
9.30 - dz.-błagalna na dalsze lata dla Iwony
i Mieczysława w 35. r. ślubu; 10.00 + Wojciech Kulas;
11.00 - za parafian; 12.00 + Zenon Pozorski w 28. r.
śm.; 12.30 + z rodziny Pytlik i Kapron; 16.30 - w dzień
święta wszystkich świętych Zakonu Serafickiego –
o liczne i święte powołania do Lokalnej Wspólnoty
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Zakonów Franciszkańskich; 18.00 + Zdzisława Lewandowska; 19.30
+ Jadwiga i Michał Tukanowicz
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