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Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 
 

W ostatnich godzinach życia Chrystus powiedział: " Tak, jestem kró-

lem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świa-

dectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu" (J 18, 

37). Za kilka godzin umierał na krzyżu jak przestępca, a nad głową miał 

"winę" wypisaną w trzech językach: "To jest król..." . Ci, co stali pod krzy-

żem wyśmiewali się z tego tytułu. Tymczasem całe życie Jezusa od koły-

ski, stajenki aż po śmierć znaczone było tajemnicą godności królewskiej. 

Narodził się w Betlejem. Przybyli do Niego uczeni mędrcy, chodzący  

w glorii królów. Jako królowi, złożyli Mu dary. A kiedy schodził ze świata, 

też miał koronę na głowie, ale ta była koroną boleści, udręczenia, męki. 

Nawet ostatni fizyczny ślad przybity do krzyża - zawiera tę tajemnicę wy-

rażoną w słowach zapisanych na polecenie Piłata: "Jezus Nazarejczyk, 

Król Żydowski" .  



 Korona jest symbolem władzy. Niekoniecznie kojarzy się dobrze. 

Często przypieczętowywała ona niejedną niegodziwość, masakrę niewin-

nych i krzywdę wielu. Królem czterech stron świata kazał się nazywać  

w XXIII w. przed Chrystusem władca Akkadu - Sargon I. Faraonów egip-

skich mianowano królami Południa i Północy i synami bogów. Władcy sta-

rożytnej Asyrii, a później Persji nosili tytuły króla królów. Pamiętamy też 

długie tytuły nowożytnych cesarzy i królów. Kiedy spojrzeć na nie z odle-

głości wieków, wszystkie wydają się małe, śmieszne i puste. Chrystus 

przyszedł oczyścić koronę, by nadać jej pełnię. Pokazał, że królować, 

znaczy służyć, być oddanym, szukającym, kochającym. Zupełnie jak pa-

sterz idący na czele stada.  

 Najczęściej tak jest, że władcy pamiętają o obowiązku służby, który 

wynika z posiadanej władzy i noszonej korony. Później widzą w ludzie po-

wód swojej udręki i kłopotów. Skąd my to znamy? Dobrze więc, że przy 

końcu roku kościelnego ukazuje się nam przykład Chrystusa Króla, o któ-

rym Prefacja mszalna mówi, że Jego królestwo jest królestwem "prawdy  

i życia, świętości i łaski, królestwem sprawiedliwości i pokoju". Kościół 

przypomina godność Chrystusa i powinność służenia każdemu. Po to, by 

przezwyciężać w sobie przejawy pychy. By oderwać się od swojego 

"królestwa" i dostrzec jeszcze inne wartości, które wypływają z wiary.  

A każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, to znaczy do życia Bło-

gosławieństwami.  

 "Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą 

nam!" - słowa tej pieśni śpiewa się w XXXIV Niedzielę w ciągu roku. Jest 

to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Znak, że kończy się rok 

kościelny i niedługo zacznie się Adwent. Uroczystość tę ustanowił papież 

Pius XI w Roku Jubileuszowym 1925, wyznaczając jej obchód na niedzie-

lę przed uroczystością Wszystkich Świętych. W nowym kalendarzu litur-

gicznym uroczystość Chrystusa Króla została przesunięta na ostatnią nie-

dzielę roku kościelnego, aby podkreślić prawdę, iż Chrystus na końcu 

czasów przekaże Ojcu Niebieskiemu wieczne i powszechne królestwo. 

Ideę królewskiej godności Chrystusa można odnaleźć już w starych ob-

chodach liturgicznych, jak Epifania czy Niedziela Palmowa.  



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

● Dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Odmawiając 

pobożnie Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi i spełniając 

zwykłe warunki, można uzyskać odpust zupełny. 

● Zapraszam na uroczyste Nieszpory o godz. 16.30. 

● Dziś odpust w katowickiej katedrze. 

● Jutro odwiedziny chorych. Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii. 

● W najbliższą niedzielę - 1. niedzielę Adwentu - rozpoczynamy Nowy Rok Li-

turgiczny. Niedziela ta jest niedzielą trzeźwości.  

● W przyszłą niedzielę 2 grudnia w Kochłowicach odbędzie się Dzień Skupie-

nia dla narzeczonych. Rozpoczęcie o godz. 1400. W programie: konferencja, 

okazja do Spowiedzi św. i Msza św. 

● Plan kolędy podany jest w gablotce. 

● W przedsionku kościoła w Adwencie sprzedawane będą świece i opłatki. 

Dochód z tej sprzedaży przeznaczony jest na działalność Akcji Charytatywnej 

Caritas. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

• Bezpłatny dodatek-  kalendarz ścienny na rok 2019 

Ponadto w Gościu: 

 • o Jezusie Chrystusie, Królu królów, który stał się pokornym Sługą Jahwe  

• głos w dyskusji o szczepionkach - pomagają, czy szkodzą? 

W najnowszym "Małym Gościu": 

• lampion na tegoroczne Roraty 

• o Duchu Świętym – jak rozpoznać i wykorzystać sygnały, które codziennie 

nam wysyła. 

• o św. Mikołaju – czy był prawdziwy, czy zmyślony, i co na to naukowcy? 

● Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na potrzeby parafii. Zbiorą ją 

przedstawiciele Rady Duszpasterskiej. 

● “Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

 

Dzielnicowy Ośrodek Kultury, Rada Dzielnicy Pawłów  

serdecznie zapraszają  

6-go  grudnia o godz. 17.00.  

na Spotkanie ze św. Mikołajem połączone z pełną atrakcji  

i niespodzianek mikołajową zabawą dla dzieci.   

Zapisy w Ośrodku Kultury do 3 grudnia. 
 

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 26 listopada do 2 grudnia 2018 r. 

26 XI 
Poniedziałek 

g.1800 - Do Miłosierdzia Bożego, Matki Boskiej Często-

chowskiej i św. Barbary z podziękowaniem za ode-

brane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla 

Barbary Szady z okazji 75. rocznicy urodzin                                                                                  

                                                            Te Deum 
27 XI 

Wtorek 

g.1800 - Za + Emę Krakowską w rocznicę śmierci 

28 XI 

Środa 
 

g. 800 

 

Msza św. szkolna  

- Z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Księdza 

Proboszcza Józefa Krakowskiego z okazji urodzin 

od dzieci szkolnych 

29 XI 

Czwartek 

 

 

 

g.1730 

g.1800 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- W intencji Księdza Proboszcza Józefa Krakow-

skiego z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie w dniu 

urodzin od parafian 

30 XI 

Piątek 
ŚW. ANDRZEJA  

APOSTOŁA 

g.1800 - Za + Danutę Blicharską w 2. rocznicę śmierci 

1 XII 

Sobota 
 

g.1800 - Za + Bibiannę Kurpanik w dniu urodzin 

2 XII 

1. Niedziela 

ADWENTU 

 

NIEDZIELA 

TRZEŹWOŚCI 

g. 630 

g. 700 

 

g.1000 

 

 

 

g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Józefa Roter od pieszych pielgrzymów do 

Częstochowy 

- Za ++ górników, emerytów górniczych oraz tra-

gicznie zmarłych w wypadkach  

(Msza św. Ofiarowana od Dyrekcji Kopalni Bielszo-

wice) 

Nieszpory 

- Za + Herberta Hibszer w 36. rocznicę śmierci 


