OTO BOWIEM KRÓLESTWO BOŻE
POŚRÓD WAS JEST ( Łk 17,21)
Kiedy Izraelici zorganizowali swoje państwo przez
królów: Saula, Dawida i Salomona, w ich świadomości pojawiła się wizja Królestwa Bożego, Królestwa Mesjańskiego.
Prorocy coraz częściej mówili o nadejściu Królestwa Bożego, które będzie oparte o sprawiedliwość, prawdę i miłość.
Ta wizja proroków została mylnie odebrana i odczytana
przez Izraelitów. Nadano jej bowiem charakter polityczny.
Wierzono, że chodzi o idealną społeczność na ziemi, zbudowaną głównie przez Izraelitów przy nadzwyczajnej interwencji Boga. Uwierzono, że można zbudować wspaniałe
państwo, królestwo, tylko i wyłącznie odgórnie. Wystarczy,
że pojawi się wolny i sprawiedliwy władca z rodu Dawida -- Mesjasz, który wprowadzi idealne prawo i wszyscy do tego prawa się dostosują. Na realizację tego programu czekano wieki i powiedzmy otwarcie, wielu czeka do dziś. Z tym wypaczonym pojęciem Królestwa Bożego polemizował Chrystus. Chciał ukazać, że nie da
się zbudować idealnego królestwa na ziemi odgórnie. Może być idealna władza i
doskonałe prawo, zostanie podeptane przez podwładnych, a wspaniały władca
ukrzyżowany. Nie tędy droga do szczęścia. Dlatego, kiedy Syn Boży przyszedł na
ziemię, nie organizował Królestwa Bożego odgórnie, nie zajął miejsca w pałacu
Piłata, który miał władzę na terenie Palestyny, nie zajął miejsca w Rzymie w pałacu cezara, gdzie mógł mieć do dyspozycji legiony, senat i prawo. Wiedział bowiem, że pretensje do władzy, do prawa będą dotąd, dopóki będą karłowate, małe
ludzkie serca. Pracę trzeba rozpocząć od przemiany serc. A więc budowanie Królestwa Bożego jest możliwe tylko i wyłącznie oddolnie. Trzeba przemienić serca. To
samo bowiem ludzkie serce można ukształtować jako serce potwora i to samo serce
można ukształtować jako serce świętego. Wszystko zależy od tego, czy człowiek
będzie pielęgnował wady, czy talenty i cnoty. Chrystus zaczął mówić o Królestwie
Bożym nie w znaczeniu politycznym, lecz religijno-moralnym. Owszem istnieje
wspaniałe Królestwo Boże, ale ono nie jest rzeczywistością ziemską. Tu, na tej ziemi, jest ono dopiero zasiane. Kościół na ziemi jest miejscem dojrzewania ludzkiego
serca do tego, by mogło być sercem przeniesionym do wspólnoty istniejącej wiecznie. To jest twórcze środowisko. Cały proces dojrzewania ludzkiego serca dokonuje się w Kościele, dlatego Kościół w każdym pokoleniu ma wielkich świętych. To
dowód na to, że ktokolwiek autentycznie chce, może i dziś zostać świętym. Jeśli
myślimy o Kościele takim, jakiego pragnie Chrystus, to znika wiele trudności, o
które często się rozbijamy.
Ks. Edward Staniek

Wydaje:
PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
KSIĘŻA PALLOTYNI– PROWINCJA CHRYSTUSA KRÓLA
38-623 Uherce Mineralne, Bóbrka 57, tel: 795 528 788
Adres mailowy: www.parafia-bobrka.pl
EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Piłat powiedział do Jezusa: „Czy
Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus
odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie,
czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie.
Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus:
„Królestwo moje nie jest z tego świata.
Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został
wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział
do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem.
Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo
prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.
(J 18,33b-37)
Chrześcijanin ma nad sobą dwie
władze. Jako obywatel podlega władzy
państwowej, a jako ochrzczony podlega
władzy religijnej. Zdarza się, że
w konkretnych sytuacjach istnieje rozbieżność między decyzjami jednej
i drugiej władzy, a człowiek musi dokonać między nimi wyboru, co wcale nie
jest takie łatwe. Otóż, w takich konfliktowych układach istnieje tylko jedna
szansa bezbłędnego dokonywania wyboru i podejmowania zawsze słusznych
decyzji. Trzeba dostrzec trzecią władzę.
W rzeczywistości bowiem ponad władzą
państwową i religijną jest Bóg. Tylko
Jego wymaganie i prawo są słuszne. Bóg
zaś sprawuje władzę w imię prawdy.
Ktokolwiek podejmuje decyzje w imię

prawdy, zawsze postępuje słusznie, bez
względu na to, czy bezpośrednia władza
— świecka czy religijna — za decyzje
ukarze go czy też nagrodzi. Chrystus też
miał nad sobą trzy władze. Państwową
reprezentował w Galilei Herod, w Judei
Piłat, a daleko w Rzymie Tyberiusz.
Religijną reprezentował w Jerozolimie
Kajfasz i Sanhedryn. Popadł w konflikt
z jedną i drugą, i obie władze wydały na
Niego wyrok śmierci. Został jednak
wierny Ojcu. Wierność prawdzie czyni
człowieka wewnętrznie wolnym od
wszelkiej doczesnej władzy, bo prawda
jest ponad władzą. To ona władzę osądza — nagradza lub wydaje na nią wyrok.
Ks. Edward
Staniek

Poniedziałek 26 listopada

16.00

Ogłoszenia Duszpasterskie
Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 25.11.2018 r.

BÓBRKA
1. Śp. Helena Młodawska
2. Śp. Grzegorz Brzeziński
3. Śp. Stanisław Fac

Wtorek

27 listopada

16.00

1. Śp. Grzegorz Brzeziński
2. Śp. Stanisław Fac

Środa
Czwartek
Piątek

28 listopada
29 listopada
30 listopada

16.00
16.00
16.00

Za zmarłych polecanych w wypominkach
Za Parafian
Śp. Grzegorz Brzeziński

Sobota

1 grudnia

16.00

1. O dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla Barbary, Dariusza i Krystiana
2. Śp. Grzegorz Brzeziński
3. Śp. Stanisław Fac

Niedziela

2 grudnia

8.30

Śp. Stanisław Sawinda
śmierci) – od Żony
Śp. Grzegorz Brzeziński

12.30

(13 rocznica

ORELEC
Śp. Stanisław Dobrowolski – od Córki z
Mężem
Za zmarłych polecanych w wypominkach

Środa

28 listopada

17.30

Piątek

30 listopada

17.30

2 grudnia

7.00

Śp. Edward Dyl – 4 rocznica śmierci

11.00

Śp. Stanisław Fac
SOLINA
Za zmarłych polecanych w wypominkach
listopadowych
1. Śp. Bolesław Derewońko – 2 rocznica
śmierci
2. Za cierpiących w czyśćcu

Niedziela

Wtorek
Niedziela

27 listopada
2 grudnia

17.30
9.45

*Siedzą dwie myszy w
archiwum filmów:
- Co jesz?
- Potop.
- Dobre?
- Książka była lepsza.
POTRZEBA MATKĄ WYNALAZKÓW

1. W piątek święto św. Andrzeja Apostoła.
2. W piątek zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu w domowej
kaplicy od 20.00 do 21.00.
3. W sobotę przypada I sobota miesiąca. O godz. 16.00 Różaniec wynagradzający a następnie Msza św. z 15-minutowym rozważaniem jednej tajemnicy Różańcowej.
4. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów, na godzinę 11.00 zapraszamy kandydatów do bierzmowania z klas VI, VII, VIII i III gimnazjum a o
12.00 spotkanie scholi.
5. Następna niedziela rozpoczyna czas Adwentu. Od poniedziałku 3 grudnia
zapraszamy na Roraty – lampiony są znakiem naszego czuwania, dlatego
powinni przynosić je nie tylko najmłodsi parafianie.
6. Dzisiaj przeżywamy ostatnią niedzielę roku kościelnego - Uroczystość
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
Bóbrka
*Dziękujemy za życzliwość i ofiarność wszystkim ofiarodawcom na rzecz
naszego kościoła.
Solina
*Dziękujemy za uporządkowanie i ozdobienie kościoła. Na następną niedzielę prosimy Rodzinę Pani Barbary Pawłowskiej.
Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie

"Szukajcie tej prawdy tam, gdzie
ona rzeczywiście się znajduje!
Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani
iść pod prąd obiegowych poglądów
i rozpropagowanych haseł! Nie
lękajcie się Miłości, która stawia
człowiekowi wymagania".
(św. Jan Paweł II List do młodych 1985 r.)

