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Dokończenie ze strony 3
 Autentyczni chrześcijanie chcą więc świadomie roz-

szerzać  królestwo  Jezusowe  w  swych  wspólnotach.  Oni
proszą:  Chryste,  bądź  Panem  całej  wspólnoty  Kościoła!
Królestwo w nas Przebogata jest rzeczywistość królestwa
Chrystusowego. Najgłębiej realizuje się ona w człowieku.
Polem poszukiwania tego królestwa jest nasze życie. Cóż to
oznacza? To, że szukanie tego królestwa trzeba zacząć od
siebie. Ono ma być w nas, w naszym sercu. A czy tam jest?
Na ile  jest? Odpowiedzi udziela nam św. Paweł: Niechże
grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele (Rz 6,12).
Tam, gdzie panuje grzech tam nie ma królestwa Bożego.
Królestwo  grzechu  wyklucza  królestwo  Jezusowe.  Każdy
grzesznik  podlega  władcy  tego  świata.  W  nim  rządzi
grzech.  Królestwo  Boże  rozpoczyna  się  więc tam, gdzie
w  nas  kończy  się  królestwo  grzechu.  Bóg  zagarnia  nas
wtedy  dla  Siebie.  On  przebywa  w  człowieku  Sobie
oddanym.  W nim zamieszkuje  i  obdarza  go  bogactwem
swej  łaski.  I  wtedy  Chrystus  rzeczywiście  jest  Królem
ludzkiego serca. Nasz Pan tego właśnie pragnie, aby mógł
stać się Królem naszych serc. Trzeba więc,  aby On – we
współpracy  z  nami  –  opanował  wszystkie  nasze  władze.
Nasz umysł ma być olśniony Bożą prawdą. Nasza wola ma
coraz  pełniej  zjednoczyć  się  z  wolą  Najwyższego,  nasze
serce ma zawsze sycić się Bożą miłością. 

Nasze  ciało  ma  być  rzeczywiście  świątynią  Ducha
Świętego.  Całe  nasze  jestestwo ma stać  się  przestrzenią
królestwa Chrystusowego. Każdy z nas może w ten sposób
stać  się  alter  Christus  -  drugim Chrystusem,  a poniekąd
ipse Christus, czyli samym Chrystusem. Całe życie chrześ-
cijanina  jest  wówczas  realizowaniem  Jezusowego  kró-
lestwa.  Tak  w  nas,  jak  i  wokół  nas.  Trzeba  przy  tym
pamiętać,  że  istotą  i  streszczeniem  tego  królestwa  jest
miłość.  Miłość  jest  też  pierwszym i  najważniejszym pra-
wem  królestwa  Bożego.  Posłańcy  Króla  Chrystus  Król
posyła swych uczniów na cały świat, aby tam stawali się
narzędziami  realizacji  królestwa  Bożego.  Każdy  chrześ-
cijanin,  godny  tego  imienia,  jest  apostołem,  czyli  posła-
nym. Nasz Król jest bowiem obecny w nas. On promieniuje
w nas i przez nas. Promieniuje swą prawdą, miłością i łas-
ką. Człowiek oddany swemu Panu może powiedzieć: moje
modlitwy, wysiłki, cierpienia nie są wyłącznie moimi. One
w znacznym stopniu są też zakomunikowane innym. Tak
więc jesteśmy przedłużeniem życia i dzieła Chrystusowego.
Nasze  bycie  z  Chrystusem  jest  nie  tylko  moją  sprawą
prywatną. Chrystus jest obecny w nas, aby przez nas był
obecny w Kościele i w świecie. 

ks. Józef Bakałarz TChr

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.  Dzisiaj  obchodzimy  Uroczystość  Jezusa  Chrystusa  Króla
Wszechświata, jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego.
Za  tydzień  rozpoczynamy  Adwent.  Msze  św.  roratnie  od
poniedziałku 2 grudnia codziennie oprócz soboty o g. 6:30 w
dolnym kościele, a w sobotę msza św. o g. 8.00. Dzisiejsza
Uroczystość to również święto patronalne Wspólnoty Gdań-
skiego Seminarium Duchownego – pamiętajmy w modlitwie!

2. Spotkanie  dla  kandydatów do bierzmowania, w środę o
g.19.00  w  kawiarni  „Jasieńska  Kawka.”  Przypominamy,  że
młodzież przygotowująca się do bierzmowania uczestniczy
obowiązkowo w niedzielnej Eucharystii o g. 13:15! W dniach
7–8 grudnia kandydaci do sakramentu bierzmowania udadzą
się  na  weekendowe rekolekcje  w  ramach  kursu  Alpha  do
Frydrychowa na Kaszubach. 

3. Jest jeszcze możliwość dołączenia do trzeciego Kręgu Do-
mowego  Kościoła,  który  powstaje  w  naszej  parafii  i  roz-
pocznie spotkania od grudnia. Kontakt z ks. Krzysztofem. 

4. Tradycyjne odwiedziny duszpasterskie rozpoczniemy od II
niedzieli adwentu, 8 grudnia. Nowych mieszkańców prosimy
o zgłaszanie pierwszej kolędy. 
5. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, szczególnie
na msze św. roratnie. 
6. W przyszłą niedzielę, 1 grudnia nasi harcerze będą trady-
cyjnie  rozprowadzać  własnoręcznie  wykonane  kartki  świą-
teczne,  natomiast  młodzież  naszej  parafii,  będzie  rozpro-
wadzać  tego  dnia  poświęcone  i  własnoręcznie  wykonane
wieńce adwentowe, z których dochód przeznaczony będzie
na paczki świąteczne dla ubogich rodzin.
7.  Istnieje  możliwość  zakupienia  portretów  autorstwa  ma-
larza Pana Bogdana Barczyka (wystawa dzieci  modlące się)
Więcej informacji oraz kontakt do autora wystawy u ks. Pro-
boszcza lub Pana kościelnego. 
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej oraz odwiedzania
strony internetowej naszej parafii. 

REDAKCJA KONTAKT Z PARAFIĄ
Redaktor naczelny

           Ks. Tomasz – topolski.tomasz91@gmail.com

Teksty               Ewa Rola, Maria Rusiecka, Katarzyna Tamowicz,
                            Lucyna Witek, Piotr i Joanna Błędzcy
Korekta              Małgorzata Migdał 
Opracowanie graficzne   Katarzyna Karczewska 

ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 3-03-99-94

e-mail: jasien@diecezjagdansk.pl
www.parafiajasien.gda.pl 

www.youtube.com/gdanskjasien

Biuro parafialne: wt i czw 16.00-17.30, sob 10.00-12.00

Numer konta Pekao SA II O/Gdańsk
24 1240 1268 1111 0000 1541 8823
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NIEDZIELA 

ZWYKŁA

Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata

Rok liturgiczny C/I

I czytanie:   2 Sm 5, 1-3
         Namaszczenie Dawida na króla

Psalm:        Ps  122 (121)
       Idźmy z radością na spotkanie Pana

II czytanie:  Kol 1, 12-20
                    Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna

Ewangelia:   Łk 23, 35-43
        Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 
swego królestwa

Dziś na str.3:

Wejherowskie Sanktuarium
Maryjne

Z kalendarza liturgicznego:
Sobota, 30 listopada:   Święto Świętego Andrzeja Apostoła

Z  Ewangelii według św. Łukasza:
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie San-

hedrynu szydzili:  «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi,
jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem».

Szydzili  z  Niego i  żołnierze;  podchodzili  do Niego i  podawali
Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam
siebie».

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebraj-
skim: «To jest Król żydowski».

Jeden  ze  złoczyńców,  których  tam  powieszono,  urągał  Mu:
«Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».

Lecz  drugi,  karcąc  go,  rzekł:  «Ty  nawet  Boga  się  nie  boisz,
chociaż  tę  samą  karę  ponosisz?  My  przecież  –  sprawiedliwie,
odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego
nie uczynił».

I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego
królestwa».

Jezus  mu  odpowiedział:  «Zaprawdę,  powiadam  ci:  Dziś
będziesz ze Mną w raju».

KOMENTARZ:
Chrystus, objawia się jako Król ukrzyżowany.

Jego królestwo nie jest  królestwem ziemskim,
które  kojarzy  się  z  władzą,  wywyższeniem,
bogactwem.  To  królestwo  „zdobyte”  przez
posłuszeństwo i pokorę, przez przyjętą postawę
służby, która wiąże się z oddaniem siebie z mi-
łości do człowieka, aż po krzyż. 

Na krzyżu oddaje się wszystkim i dla wszyst-
kich,  potraktowany  jako  najgorszy  złoczyńca,
powstanie  jako  Zwycięzca  śmierci.  Prawdziwa
miłość  odnosi  zawsze  zwycięstwo  i  zawsze
króluje. 

Ks. Tomasz

Intencja papieska na miesiąc listopad:
      Powszechna – Za bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą życiową przestrzeń, 

aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania. 
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Małżonkowie,  którzy  kochają  i  rodzą  życie,  są  prawdziwą  żywą  „figurą”,  zdolną  ukazać  Boga  Stwórcę  i
Zbawiciela. Ich miłość staje się symbolem intymnej rzeczywistości Boga (por. Adhort. Amoris laetitia, 11). Życzę
wam, by wasze domy były miejscami, które przenika miłość, gdzie słucha się głosu Boga i ludzi. Niech będą
domowym Kościołem, napełnionym duchem wiary, nadziei i otwartości na nowe życie. Z serca błogosławię wam
i waszym rodzinom.

Środowa Audiencja Generalna, Plac Św. Piotra.

Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
Poniedziałek 25.11.2019 Wtorek 26.11.2019

8.00 1. Jan SOŁTYS /greg.23./ 8.00 1.+ Bronisław DOMINÓW / greg.26/
2. +Dominik ++Rodzice: Bronisława i Zygmunt
oraz zmarli z rodziny

18.00 1.+ Bronisław DOMINÓW /greg.25/
2.+Janina GÓRNA / greg.23/
3. +Barbara ŁOZIŃSKA – miesiąc po śmierci.

18.00 1.+ Jan SOŁTYS
2.+ Janina GÓRNA / greg.24/
3.+ Jadwiga URBAŃSKA

Środa 27.11. 2019 Czwartek 28.11. 2019

8.00 1.+Bronisław DOMINÓW /greg.27/
2. +Adam CISEWSKI w 33. rocznicę śmierci

8.00 + Janina GÓRNA/ greg.12/

18.00 1.++Rodzice: Lidia, Andrzej, Grzegorz oraz ++Dziadkowie z
obu stron. 
2.+Jan SOŁTYS / greg. 26/
3.+ Janina GÓRNA / greg. 26/

18.00 1. Bronisław DOMINÓW / greg.14/
2.+ Jan SOŁTYS / greg.12/

Piątek  29.11. 2019 Sobota  30.11. 2019

8.00 1. +Eugenia w 4 r. śmierci. 
2. +Jan SOŁTYS/ greg 27/

8.00 1. .+ Jan SOŁTYS / greg. / greg.28/
2. + Janina GÓRNA / greg 28/

15.00 Ślub Patrycja Kniaź i Dawid Brandt
18.00 1. + Janina GÓRNA / greg 28/

2. .+ Bronisław DOMINÓW /greg. 29/
3. +Gertruda w 3. r. śmierci. 

18.00 1.+ Bronisław DOMINÓW /greg.30/
2 +Albina PASTWA (ona)

Niedziela 1.12. 2019
I Niedziela Adwentu
7.30 +Rodzice: +Władysława (ona) i Brunon PIERNICCY
9.00 1. Za Wspólnotę Krwi Chrystusa

2. +Janina GÓRNA /greg. 29/
3. Żaneta i Tomasz w 21 r. ślubu

9.15 W intencji parafian.
10.30 1. ++Irena ADAMCZYK i Józef PŁOTKA oraz ++Rodzice: Anna i Bernard PŁOTKA

2. +Jan SOŁTYS /greg.29/
11.00 ++Barbara i Stanisław MYSZA
12.00 1. W intencji Dawida z okazji 5. rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski. 

2. +Dariusz. 
13.15 1. +Zdzisław w 25 r. śmierci oraz ++Rodzice z obojga stron.

2. +Andrzej BIELONKO oraz +Andrzej PIENIĘŻNY oraz ++ z rodziny.  
18.00 +Bogusław NIEZNALSKI. 
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„Moje Królestwo nie jest z tego świata...”
Królestwo  Boże  jest  nazwane  Królestwem  Chrystusa.  Bo  właśnie  On  to  królestwo  zrealizował.  Kiedy?  Św.  Cyprian  pytał

retorycznie: Czyż był taki czas, kiedy Bóg nie królował? Owszem, zawsze królował. Królestwo Chrystusowe jest odwieczne. Z racji
swego Bóstwa Chrystus jest współistotny Ojcu. Bóg zaś jest Panem historii. Jego królestwo jest i będzie królestwem wiekuistym. Z
racji na swe Człowieczeństwo Jezus objawił siebie jako Tego, który ustanawia królestwo Boże w dziejach ludzkich.

Rozpoczynając  swe  mesjańskie  posłannictwo,
zapowiedział:  Czas  się  wypełnił  i  bliskie  jest  królestwo
Boże  (Mk  1,15).  On  to  królestwo  zrealizował  całym
swoim  życiem.  Wtedy,  gdy  akceptował  i  spełniał  całą
wolę Ojca. Nic nie zostało tu nie wypełnione. Owszem,
wszystko  zostało  spalone  w  całopalnej  ofierze
posłuszeństwa.  Znakiem tego  jest  krzyż.  Właśnie  krzyż
jest  tronem  królewskim  Chrystusa.  Jest  on  znakiem
tryumfu jedynego Zbawiciela  świata.  Dla  nas  zaś  krzyż
jest drogą, którą dążymy do współkrólowania z naszym
Panem.  Wszystkie  tajemnice  Jezusa:  Epifania,  Zmart-
wychwstanie  i  Wniebowstąpienie  to  święta  Chrystusa
Króla.  Uroczystość  Chrystusa  Króla  jeszcze  raz  ukazuje
nam Jezusa jako Tego, który przez swą drogocenną Krew
wysłużył  nam królestwo Boże.  Jakie  jest  to  królestwo?
Ono  nie  jest z tego świata. Ono jest na tej ziemi, ale nie
z tej ziemi. Ma ono bowiem charakter duchowy. Rozwija
się w  świecie,  ale swój ostateczny cel znajduje dopiero
w  niebiosach.  Jezusowe  królestwo  jest  królestwem
prawdy i życia, królestwem łaski i świętości, królestwem
miłości, sprawiedliwości i pokoju. Chrystus w pełni i de-
finitywnie  zrealizował  królestwo  Boże.  On  jest  więc
naszym Królem i naszym Królestwem. To królestwo jest
bliskie, jest pośród nas. A przecież ono musi do nas ciągle
przychodzić,  wśród  nas  się  objawiać.  Bo  my  jesteśmy
jeszcze  dalecy  od  prowadzenia  życia  zgodnego  z  wolą
naszego  Króla.  Dlatego  Chrystus  uczy  nas  codziennie
wołać: Przyjdź królestwo Twoje! (Mt 6,10). Nakazuje nam
też szukać tego królestwa: Starajcie się najpierw o kró-
lestwo Boże (Mt 6,33). Te polecenia Chrystusa ludzkość
będzie wypełniać tak długo, aż to królestwo osiągnie swą
pełnię.  Stanie  się  to  w  eschatycznej  wieczności.  Tam
Chrystus  uroczyście  ofiaruje  Ojcu  swoje  królestwo.
Nastanie wiekuiste królestwo Trójjedynego. Tam jest też
miejsce przygotowane dla nas.

A  tu  na  ziemi  gdzie  jest  Chrystusowe  królestwo?
Największym  jego  polem jest świat. Przez swe Wcielenie
i Odkupienie Jezus jest Zbawicielem wszechświata i czło-
wieka.  On  jest  prawdziwym  Królem  wszelkiego  stwo-
rzenia.  Św.  Augustyn  przypominał  chrześcijanom:  Jezus
Chrystus zawsze królował na ziemi. Czynił to od samego
założenia  świata.  Przecież  świat  został  przez  Niego
stworzony  i  odkupiony.  Do  tego  świata  ma  przyjść
królestwo  Jezusowe,  bo  świat  nie  poznał  jeszcze  i  nie
uznał  Chrystusa.  On  woła:  Nie  chcemy,  ażeby  Ten
królował nad nami (Łk 19,14). Wielkie rzesze ludzkie wciąż
wołają: Nie chcemy Ewangelii, nie chcemy przykazań, nie
chcemy krzyża, nie chcemy Kościoła. Litania owych „nie
chcemy”  jest  długa.  I  to  wskazuje,  że  świat  potrzebuje
przede wszystkim wyzwolenia z grzechu. Wiedział o tym
św. Paweł  i  dlatego wbrew światu wołał:  Oportet  illum
regnare -  trzeba,  aby  On królował  (1Kor  15,25).  Trzeba
gorącej  modlitwy  za  świat,  aby  otworzył  drzwi
Chrystusowi do wielu narodów, do kultur, do polityki, do

ekonomii,  a  zwłaszcza  do  ludzkich  serc.  Dziś  konieczna
jest pozytywna praca nad rozwojem królestwa Bożego na
ziemi.  Trzeba  wszystko  odnowić  w  Chrystusie  (por.  Ef
1,10).  Cały  wszechświat  ma  być  skierowany  ku  Chrys-
tusowi. Trzeba niejako „uchrystusowić świat” tak, aby nikt
nie  był  i  nic  nie  było  wyjęte  spod  królewskiej  władzy
naszego  Pana.  Drugim  polem  królestwa  Bożego  jest
Kościół. To jest pole uprzywilejowane. Chrystus już króluje
w  Kościele.  Czyni  to  przez  swoje  słowo  (Objawienie),
przez  sakramenty  święte,  a  zwłaszcza  przez  działanie
Ducha  Świętego.  A  jednak  również  Kościół  musi  nadal
szukać  królestwa.  Potrzebna  jest  mu  bowiem  wielka
świętość moralna. Cały lud Boży ma stać się tym, kim być
powinien:  królewskim  kapłaństwem,  ludem  świętym,
światłem  na  świeczniku,  zaczynem  odnowy  świata,
miastem na górze położonym.

Ciąg dalszy na stronie 4

Strona 3

 


