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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

ŚWIATŁO SŁOWA
Dzisiejsza niedziela to Uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata. Co mówi Pan? Jakie ma do nas przesłanie?
Jaką ewangelię (dobrą nowinę) dla poddanych z jego ziemi?
Przyglądając się liturgii słowa wyłania się temat wspólnoty,
i to nie byle jakiej. Chodzi o wspólnotę, którą zgromadzi
sam On - Pasterz stada; chodzi o wspólnotę, która jest
powołana do kroczenia za nim tu, pośród ciemnych dolin
ku szczęściu przebywania na niebieskich pastwiskach;
chodzi o wspólnotę, którą cechuje miłość miłosierna do
drugiego człowieka, taka, jaką ma do nas Jezus.
Starożytna zasada chrześcijańskiej wspólnoty mówi: Lex
orandi - lex credendi (prawo modlitwy, prawem wiary).
Głosi ona, iż Kościół wierzy tak, jak się modli. Sięgając do
tekstów modlitw, zwłaszcza używanych podczas liturgii,
można odczytać z nich prawdy wiary podane nie
akademicko, lecz duszpastersko - w sposób możliwie jak
najbardziej przystępny dla wiernych.
Antyfona na wejście dzisiejszej uroczystości czerpie
z Apokalipsy obraz stojącego Baranka, jakby zabitego, który
ma całą chwałę Bożą i całe panowanie - wszędzie
i zawsze. Nie ma chwili czasu, ani skrawka obszaru ziemi,
który nie podlegałby Jezusowemu panowaniu.
Przyglądając się modlitwie zwanej kolektą - przeprowadzającej nas od obrzędów wstępnych do liturgii słowa,
wyczuwamy kierunek oddziaływania Królestwa
Chrystusa: całe stworzenie, podległe Chrystusowi, jest
przez Niego oczyszczane z grzechu i zmierza ku chwale
niebieskiej. Koresponduje to ze słowami Pana sądzonego
przez Piłata: "Królestwo moje nie jest z tego świata"
(J 18,36); a także ze sceną dzisiejszej Ewangelii - o Królu,
który ma władzę przenoszenia w wieczność.
Królestwo Boże nie polega na panowaniu administracyjnym tu, na ziemi. Różni się w istotny sposób od

królestw tego świata i nie wolno go sprowadzać tylko do
doczesności. O istocie Królestwa Bożego Kościół
opowiada w prefacji modlitwy eucharystycznej. Jest to
królestwo utworzone z Paschy Baranka - z Ofiary męki
krzyżowej Jezusa. Jest to Królestwo wycierpiane dla nas,
w którym są żywo obecne owoce Najświętszego poświęcenia się Mesjasza: wieczne i powszechne królestwo
prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości
i pokoju.
Pierwszym działającym jest Bóg w Trójcy jedyny, który
pragnie naszej świętości. Żeby umożliwić ludziom jej
przyjęcie, konieczne było zgładzenie grzechu przez kogoś,
kto go nie miał. Tym kimś okazał się Chrystus Król. Pomimo
swojej boskiej godności, uniżył się i przez krzyż pokazał,
że prawdziwym królowaniem jest dawanie wolności od
grzechu. Ten jest panem, kto działa na rzecz uwolnienia
więźniów z niewoli życia bez Boga.
Dlatego antyfona na Komunię opowiada o Panu jako królu
zasiadającym na tronie, czyli rządzącym aktywnie, który
pragnie obdarzać swój lud pokojem. Ten stan ma trwać
do końca. Wspomina o tym modlitwa po Komunii. Kościół
woła w niej o to, żeby był wolny i radośnie posłuszny Bogu.
Tylko wolność "od" pozwoli odnaleźć właściwą wolność
"do".
Czujmy się zaproszeni do ogłaszania, wprowadzania
i ukazywania Królowania Chrystusa na ziemi. Ono jest
wieczne i pełnię ukaże po ostatecznym osądzeniu świata.
Choć to jeszcze pieśń przyszłości, to Królestwo Boże jest
już w nas i możemy je zaprowadzać uczynkami miłosierdzia.
Nauczywszy się miłości w czasie doczesnym, będziemy
mieli szansę zostać przeniesionymi do wiecznego
miłowania Trójcy Świętej. Musimy tylko pamiętać, że dla
Chrystusa panowanie oznacza służenie i według tego żyć.

Ludzie z kryjówek (cz. 1)
"Między doświadczeniem nadziei a doświadczeniem
przestrzeni życia człowieka zachodzą głębokie powiązania.
Ten, kto ma rzetelną nadzieję, widzi przed sobą przestrzeń
otwartą, poprzecinaną drogami, zapraszającą do ruchu.
Zapewne dlatego symbolem człowieka przenikniętego
nadzieją stał się obraz pielgrzyma. Pielgrzymem jest ten,
kto dzięki nadziei czyni właściwy użytek z przestrzeni.
Przede wszystkim więc podąża on ku jakiejś przyszłości,
w której nadzieja umieściła jego cel. Nie lęka się przy tym
porzucać balastu przeszłości, jeśli to jest konieczne do
osiągnięcia celu. Zarazem jednak pielgrzym jest tym, kto
umie we właściwy sposób podejmować swą teraźniejszość,
wybierając z niej to, co prowadzi do celu, a porzucając
całą resztę. Z małej nadziei człowieka powstaje przestrzeń
ciasna, krótkie pielgrzymowanie, płytki wybór wartości w
teraźniejszości. To samo można powiedzieć o spotkaniach
człowieka z innymi ludźmi: małe nadzieje rodzą spotkania
ułamkowe, wielkie nadzieje dają wielką miłość i najgłębszą
wierność".
Ks. Józef Tischner w jednym ze swoich esejów, pt. Ludzie
z kryjówek, dotyka bardzo ważnego tematu - budowania

ks. Krystian Wilczyński

relacji, które mają wpływ na pragnienia, nadzieję, twórczość
bądź wypalenie człowieka. Pokazując ich zależność uświadamia, że człowiek jest prawdziwie twórczy i pełen nadziei
dopiero w zdrowej relacji z drugim. Nie powinno nas to
dziwić, jeśli zauważymy, że nieskończenie kreatywny Bóg,
na którego podobieństwo jesteśmy stworzeni, trwa
w nieustannej, wzajemnej relacji miłości Ojca, Syna
i Ducha.
Autor Ludzi z kryjówek mówi, że czasem coś niedobrego
dzieje się z ludzką nadzieją - jej przestrzeń maleje, a tym
samym maleje też przestrzeń życia. Taki człowiek czuje
się zagubiony i zmuszony do szukania ucieczki przed
światem i drugim człowiekiem. W konsekwencji stawia
wokół siebie ściany lęku budując kryjówkę. Jednocześnie
jest przekonany, że chowa w sobie jakiś wyjątkowy skarb,
przy którym waruje dzień i noc, nie pozwalając zbliżyć się
komukolwiek, aby nie zostać "okradzionym" z resztki
nadziei, która walczy o przetrwanie. Z drugiej strony,
człowiek taki, wciąż szuka bliskości drugiego, ponieważ
doskwiera mu poczucie bezsensu, pustki i samotności.
Jednak widząc w drugim przeciwnika, toczy grę o "zawład-

nięcie". I niestety, ale "człowiek "posiadany"
jest już człowiekiem utraconym. Jego bliskość
nie daje szczęścia, lecz napawa goryczą i wtrąca w beznadzieję. "Mamy wprawdzie w pobliżu człowieka, ale czy potrafimy powiedzieć,
po co go mamy?" Znamiennym jest to, że człowiek z kryjówki cierpi i wie, że jego cierpienie
jest zarówno bezsensowne jak i niepotrzebne.
Każdy z nas, świadomie lub mniej, buduje
swoją przestrzeń obcowania z innymi. U człowieka wolnego, przestrzeń ta jest dość luźna,
spontaniczna, w której człowiek adekwatnie
reaguje na potrzeby drugiego. W przypadku
człowieka z kryjówki, przestrzeń jest ciasna,
sztywna, z góry ustalona - jak reguły gry,
w której chodzi o panowanie nad drugim.
I tak faktycznie jest. Człowiek ten oswaja świat nie przez
zrozumienie, ale poprzez nieustanne kontrolowanie
wszystkiego i wszystkich.
Ks. Tischner, powołując się na obserwacje swojego
przyjaciela-psychiatry, doktora Kępińskiego, wyróżnia trzy
typy ludzi z kryjówek:
1. Histeryczny, gdzie człowiek próbuje zawładnąć drugim
poprzez nadmierną emocjonalność chcąc wzbudzić w nim

współczucie, współodpowiedzialność.
Jego działanie jest zawsze na pokaz
- za głośny lub za cichy śmiech, płacz,
mowa. Manipulowanie. Każdy, kto
się nie poddaje takim emocjom, jest
wrogiem i winowajcom smutku.
2. Psychasteniczny - tu działanie jest
odwrotne - ukryte pod pozorami posłuszeństwa. Postawę tę, dobrze oddaje powiedzenie, że "wprawdzie
służąca żyje dzięki pani, ale i pani nie
obejdzie się bez służącej". Taka osoba
wiecznie kontroluje siebie, aby zachowywać się jedynie w sposób aprobowany przez otoczenie. Dusi się
w środku, a wewnętrznie odczuwa
zakłamanie, bo nieraz musi robić coś innego niż myśli.
3. Anankasta to człowiek, który walczy ze złem nie tylko
w sobie, ale przede wszystkim w otoczeniu. Boi się
zaangażować emocjonalnie, odczuwa pustkę, ponieważ
opiera się na chłodnych zakazach i nakazach. Jego życie
jest jałowe i sztuczne, a panowanie realizuje poprzez czucie
się kimś większym i lepszym od innych, chowając to pod
płaszczykiem wzniosłych ideałów.
Magda Szczerkowska
Ciąg dalszy za tydzień.

ŚW. ANDRZEJ APOSTOŁ - PIERWSZY POWOŁANY
30 listopada, w tym roku w czwartek przed rozpoczęciem
Adwentu, wspominamy w Kościele św. Andrzeja Apostoła.
Razem ze swoim bratem - św. Piotrem - mieszkał
w Kafarnaum i pracował jako rybak. Andrzej musiał być
człowiekiem, który bardzo szybko potrafi pojąć, co się
wokół niego dzieje - w końcu rozpoznał w Jezusie
Zbawiciela w ciągu jednego dnia i jako pierwszy został
powołany. Tego co doświadczył nie zatrzymał dla siebie,
ale od razu opowiedział o wszystkim swojemu bratu Piotrowi. Był świadkiem wielu cudów dokonanych przez
Jezusa, m.in. przemienienia wody w wino w Kanie
Galilejskiej i cudownego rozmnożenia chleba. Dał
świadectwo o Jezusie także i innym, ponieważ wraz ze
św. Filipem przyprowadził do Jezusa pogan, którzy chcieli
go zobaczyć i poznać.
W kilku źródłach pojawiają się informacje, że po Zesłaniu
Ducha Świętego Andrzej miał nauczać i dokonywać wielu
cudów. Na Peloponezie (Grecja) został aresztowany przez
namiestnika rzymskiego i skazany na śmierć. Apostoł nie
buntował się, nie rozpaczał, ale z pokorą przyjął
to, co miało się wydarzyć. Podobnie jak św. Piotr,
czuł się niegodny, aby umrzeć tak jak Jezus
i dlatego został ukrzyżowany głową w dół na
krzyżu przypominającym kształtem literę "X"
- z tego powodu do dziś nazywanym "krzyżem
św. Andrzeja". Ten znak jest dziś używany jako
ostrzeżenie przed przejazdami kolejowymi.
W ikonografii św. Andrzej jest przedstawiany
jako dorosły mężczyzna, a do jego atrybutów

należą: wspomniany krzyż w kształcie litery "X", księga,
ryba, sieć. Patronuje m.in. osobom podróżującym, rybakom
i rycerzom. Jest otaczany wielką czcią w Kościele
wschodnim, jako jeden z najważniejszych świętych
(podobnie jak w Kościele katolickim św. Piotr).
Papież Benedykt XVI odniósł się do przyjęcia przez
św. Andrzeja swojego cierpienia w ten sposób: "Nasze
krzyże nabierają wartości, jeśli zostaną uznane i przyjęte
jako część krzyża Chrystusa, jeśli dosięgnie je odblask Jego
światła. Tylko przez ten Krzyż również nasze cierpienia
są uszlachetnione i nabierają swego prawdziwego sensu".
Czego my możemy się nauczyć od św. Andrzeja? Tu znów
można zacytować Benedykta XVI: "Niech więc apostoł
Andrzej nauczy nas iść za Jezusem z gotowością, mówić
o Nim z entuzjazmem tym, których spotykamy, przede
wszystkim zaś pielęgnować relację prawdziwej zażyłości
z Nim, świadomi, że tylko w Nim znaleźć możemy
ostateczny sens naszego życia i naszej śmierci".
Barbara Majkowska

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Poniedziałek, 27 listopada; 7.30 - wolna intencja; 18.00+ Jerzy i Anna Gasch;
Wtorek, 28 listopada; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - wolna intencja;
Środa, 29 listopada; 7.30 + Franciszka Zielent; 18.00 + Janina Gołecka w 12. rocznicę śmierci
Czwartek, 30 listopada - Świętego Andrzeja; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - wolna intencja
Piątek, 1 grudnia - 1. piątek m-ca; 7.30 - dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie dla
Moniki, Michała, ich dzieci i całej rodziny, o opiekę Matki Bożej i św. Józefa; 18.00 + członkowie Żywego Różańca

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Spotkanie parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej dzisiaj o godz. 16.30 na plebanii.
2. Katecheza biblijna w poniedziałek o godz. 18.50 w domu parafialnym.
3. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza młodzież pracującą oraz dorosłych na spotkanie modlitewno-formacyjne we wtorek
o godz. 19.00 w domu parafialnym.
4. Czwartkowa Msza święta oraz adoracja Najświętszego Sakramentu będzie animowana przez młodzieżową wspólnotę
"Ucho Igielne".
5. Kolejne spotkanie Oazy Dzieci Bożych w piątek o godz. 17.00 w domu parafialnym. Serdecznie zapraszamy na to
spotkanie dzieci klas I - V.
6. W I piątek miesiąca czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Okazja do spowiedzi przed poranną i wieczorną Mszą
świętą, a po obu nabożeństwo pierwszopiątkowe. Przed południem kapłani odwiedzą chorych z Komunią świętą.
7. W I sobotę miesiąca zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 7.30, a po niej różaniec fatimski. Wcześniej, o godz. 7.00,
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
8. Kolejny Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia" odbędzie się w naszym kościele w przyszłą niedzielę, 3 grudnia.
O godz. 18.30 Msza Święta, a po niej modlitwa uwielbienia. Serdecznie zapraszamy.
9. Na tacę remontowo-inwestycyjną zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 4225 zł. Bóg zapłać za ofiarność.
10. W przyszłą niedzielę przy wyjściu z kościoła jeszcze raz będzie okazja do nabycia cegiełek na renowację organów
w naszym kościele. Serdecznie dziękujemy panom z "Semper Fidelis" za wspólnotowe nabycie cegiełki i wszystkim
Wam za wszelkie ofiary na ten cel.
11. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy
świętej i nabożeństwie.
12. Przy wyjściu z kościoła wyłożona jest gazetka parafialna oraz "Gość Niedzielny".
13. Jest również nowy numer miesięcznika "Dobre Nowiny". Do skrzynki przy gazetach można wrzucić dobrowolną
ofiarę za to czasopismo, którą przekażemy redakcji, by mogły ukazywać się kolejne numery.
Zmarła nasza parafianka: Leokadia Sterniczuk, l. 78, zam. Marynarki Polskiej 140. Polećmy ją miłosiernemu Bogu…

BEZPŁATNE BADANIA LEKARSKIE
Rak płuc to najgroźniejszy nowotwór u człowieka, zbierający największe żniwo ze wszystkich nowotworów - z jednej
tylko przyczyny - braku objawów. W przypadku jednak wczesnego wykrycia raka płuca jest on prawie w 100%
uleczalny. Taką szansę dają badania przesiewowe przy zastosowaniu tomografii komputerowej. Badania przeprowadza
się u osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania. Każdy kto ma powyżej 50 lat i pali lub palił nałogowo papierosy
przez co najmniej 20-30 lat należy do tej grupy.
Badanie polega na niskodawkowej tomografii komputerowej, bez kontrastu. Dodatkowo osoby
uczestniczące w badaniu spotykają się z kardiologiem, dietetykiem i mogą skorzystać z porady
antytytoniowej. Tym konkretnym badaniem objęte są osoby w wieku 50-79 lat, które palą lub
paliły papierosy.
Zachęcamy do skorzystania z okazji i wzięcia udziału w programie. Zgłoszenia przyjmowane
są pod numerem telefonu: (58) 349 31 39 we wtorki i czwartki w godz. 8.00-14.00.
Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk, tel. 583447268;
Msze św. w niedziele: 8.00, 10.00, 12.00, 18.30; w tygodniu: 7.30 i 18.00;
www.matkakosciolagd.pl; druk: Optima, ul. Orańska 6a; 81-533 Gdynia

