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Jezus Chrystus  

Król 
  Kiedy Jezus żył na ziemi, nikt nie uważał Go 

za króla. Nikt też nie podejrzewał, że może być kró-

lem. On sam, gdy kilkakrotnie próbowano obwołać 

Go królem, nie zgodził się na to. Nigdy też za czasów 

swej publicznej działalności nie powiedział o sobie, 

że jest królem. Tak więc oskarżenie ze strony faryzeuszów, że Jezus czyni siebie królem, było równie 

kłamliwe jak wszystkie inne. Owszem, Jezus bardzo wiele mówił o Królestwie Bożym, ale zawsze pod-

kreślał, że jest to zupełnie inne królestwo niż to, o którym myśleli Jego słuchacze. Kiedy zaś matka sy-

nów Zebedeusza prosiła, aby jej synów umieścił w swym królestwie po swej prawie i lewej stronie, od-

powiedział jej bardzo ostro: „Nie wiecie, o co prosicie...” podkreślając po raz kolejny, że nawet Jego 

najbliżsi nie rozumieli natury Królestwa, które głosił. Tak zresztą jest i do dziś. Nikt nie zna natury tego 

Królestwa, jeśli go nie oświeci Duch Prawdy. 

 Jezus, owszem, wyznaje w końcu, że jest królem, ale czyni to w takiej chwili, że nikt już nie może 

mieć wątpliwości co do absolutnej odmienności jego Królestwa od wszystkich innych królestw. Dokonu-

je tego w najgorszym po ludzku momencie, wtedy, kiedy Jego sprawa jest już przegrana, a zguba posta-

nowiona – w czasie procesu prowadzonego przez Piłata. W tamtych okolicznościach Jego wyznanie mo-

gło być tylko przedmiotem kpin i szyderstwa i tak też się stało. Jezus nie zgodził się na to, aby Mu nało-

żono prawdziwą, złotą koronę królewską i dano do ręki złote berło, żeby Go odziano prawdziwym kró-

lewskim płaszczem purpurowym, ale przyjął bez protestu koronę z ciernia, trzcinę zamiast berła i strzęp 

czerwonego żołnierskiego płaszcza. Zamiast korony chwały, przyjął koronę hańby.        Jest więc swoi-

stym wyrazem niezrozumienia najgłębszych intencji naszego Pana zdejmowanie Mu korony cierniowej 

i nakładania korony ze złota, której On nigdy ani nie nosił, ani nie chciał, co więcej, przed którą się bro-

nił. Jego korona z ciernia przemawia o wiele mocniej niż złoto, a żołnierski płaszcz nasiąknięty Jego 

krwią jest o niebo cenniejszy niż najszlachetniejsza purpura królewska. Takie oznaki swego Królestwa 

Pan sam sobie wybrał, choć jest nam to bardzo nie na rękę i kłóci się z naszym poczuciem godności 

i estetyki. Chętnie uczcilibyśmy Go, jak tamci, co Go chcieli obwołać królem, wspaniałymi znakami ziem-

skiego panowania. Czynimy to nawet, ale musimy być tu bardzo ostrożni.   

 Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata – całego kosmosu, gdyż prawda, którą On sam jest 

i którą objawia, jest ostatecznie Prawdą Trójcy Świętej, jest Jej wewnętrznym Życiem, z którego wszyst-

ko bierze początek, swe trwanie i sens. Tylko ten Król mógł sobie pozwolić na koronę hańby, bo też tyl-

ko Jego nie można pozbawić chwały, jaką miał u Ojca od początku, zanim świat powstał . 
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Poniedziałek 21.11.2022 
18.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z  
             prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 
             dla rodziny od Marii. 
 

Wtorek 22.11.2022 
7.00 – śp. Franciszek Kwaśny z dwiema żonami:  
                Anną i Ludwiką, córką Antoniną i  
                synami: Franciszkiem i Stanisławem. 
 

Środa 23.11.2022 
18.00 – śp. Józef Górny i Irena Górna r. śm.  
 

Czwartek 24.11.2022  
7.00 – śp. Michał Adamus.  
 

Piątek 25.11.2022 
18.00 – śp. Stanisław Otrząsek 2. r. śm.  
 

Sobota 26.11.2022 
18.00 – śp. Alfred Martyniak r. śm. 
    - W int. małżonków Joanny i Przemysła 
              wa z okazji r. ślubu, podziękowanie  
              Bogu za otrzymane łaski z prośba o  
              Boże bł. na dalsze wspólne lata życia. 
 
Niedziela 27.11.2022 
8.00 – śp. Anna i Alojzy Więzik z córką Stefanią  
                wnukami Stanisławem, Zbigniewem  
                i zięciem Janem.  
 

10.30 – W int. Karoliny w 18 r. ur. z prośbą o  
           Boże bł. dary Duch Św. w dorosłym życiu. 

   - śp. Jerzy Pietraszko 1 r. śm. 
    

18.00 – śp. Stanisław Kwaśny 2 r. śm.  
 

1. W ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata. Dziś można zyskać odpust zupełny, odmawiając pobożnie Akt po-
święcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi i spełniając zwykłe warunki odpustu.    

 
2. W poniedziałek – Wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu swo-

je imieniny obchodzi Ksiądz Biskup Senior Janusz Zimniak, pamiętajmy o Nim w naszych 
modlitwach. 

 
3. We wtorek  – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy. Patronki muzyki kościelnej. 

 
4. W czwartek – wspomnienie św. męczenników z Wietnamu. Andrzeja Dung-Lang i towa-

rzyszy. 
 

5. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się okres Adwentu i nowy rok liturgiczny.  
 

6. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby parafii. Bóg zapłać za posprzątanie i pomalo-
wanie drugiej zakrystii przez przedstawicieli Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. 

 
7. Nasza parafia wzbogaciła się o kolejnych trzech lektorów. Wczoraj otrzymali błogosła-

wieństwo z rąk Ks. Bp. Piotra Gregera: Radosław Adamus, Miłosz Juraszek i Alan Ożga. 
 

8. Polecam do czytania prasę katolicką. Jest Gość Niedzielny, Niedziela, i nasza parafialna 
gazetka Przy Sercu Matki.  

 

Życzę Wszystkim błogosławionego tygodnia 
przy Niepokalanym Sercu Naszej Patronki!!! 

 

 


