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UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓL A WSZECHŚWIATA
I czyt.: Dn 7, 13-14
II czyt.: Ap 1, 5-8

Psalm: 93, 1. 2. 5
Ewangelia: J 18, 33b-37

Niezwykła zamiana

W

niedzielę będziemy już, daj Boże, po uroczystości beatyfikacji ks. Jana Machy, kapłana-męczennika. Ważne jest
to, aby jego kult trwał i rozwijał się. Jest nadzieja, że wkrótce
dołączy do ks. Machy także ks. Franciszek Blachnicki, twórca
oaz. Tych dwóch ludzi łączy w niezwykły sposób jedno ponure
miejsce. Obaj trafili do celi śmierci w więzieniu na ul. Mikołowskiej w Katowicach. Czy się osobiście spotkali, rozmawiali?
Błogosławiony ks. Jan Macha
Nie wiadomo. Blachnicki nie był wtedy księdzem. Został
aresztowany za działalność w podziemiu, wcześniej walczył w Kampanii Wrześniowej. Trafił
najpierw do obozu w Auschwitz, a potem do więzienia w Katowicach. Został skazany na
karę śmierci 30 marca 1942 roku. Oczekując na wykonanie wyroku 17 czerwca 1942 roku
przeżył swoje nawrócenie. Napisał w testamencie, że to był najważniejszy dzień jego życia,
dzień narodzin, w którym otrzymał dar wiary. Porównał ten moment do zapalenia światła
w sercu. Pod koniec czerwca 42 do tego samego więzienia trafił ks. Macha. Wyrok śmierci
dostał 17 lipca. Wtedy z całą pewnością znalazł się w tym samym oddziale więzienia, co
Blachnicki. Przebywali tam razem prawie miesiąc. 14 sierpnia Blachnickiemu zamieniono karę śmierci na więzienie
i przewieziono w inne miejsce. Dokonała się jakby niezwykła
„zamiana”. Młody ksiądz i świeżo nawrócony dwudziestolatek. Różnica wieku 7 lat. Obaj zakochani w Chrystusie.
Hanik ginie, a Blachnicki w niewytłumaczalny po ludzku
sposób przeżywa wojnę, wstępuje do śląskiego seminarium,
zostaje wybitnym duszpasterzem. Może ofiara życia Hanika
miała także taki sens, że utorowała drogę ks. Blachnickiemu.
Ks. Damian Bednarski, postulator procesu ks. Machy, którego zapytałem o tę niezwykłą okoliczność powiedział mi „teraz
Macha pociągnie na ołtarze Blachnickiego”. Kto wie?
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

ks. Tomasz Jaklewicz

P iłat

i inni

1.

Rozmowa Jezusa z Piłatem to moment konfrontacji władzy człowieka i władzy
Boga. Za pierwszym razem rzymski namiestnik pyta Jezusa o to, czy jest
królem żydowskim. Myśli kategoriami polityki i doczesnej władzy. „Czy ja jestem
Żydem?” – Piłat daje do zrozumienia, że nie interesują go jakieś wewnątrz żydowskie spory. Żydzi jako naród są i tak podporządkowani politycznie cezarowi. I to
go interesuje. Jezus wskazuje na to, że Jego królowanie nie jest związane z jednym narodem, ani z rywalizacją z cezarem czy innym władcą. Jemu chodzi o rzecz
o wiele głębszą niż polityka. Chodzi o prawdę. Prawdę o człowieku i o Bogu. Tę
jedyną, podstawową i ostateczną. Piłat w jakiejś mierze to zrozumiał, dlatego za
drugim razem pyta Jezusa inaczej: „czy Ty jesteś królem”. I wtedy słyszy potwierdzenie: „Tak, jestem królem”. (Dosłownie: „Ty mówisz, że jestem królem”). W tej
scenie najbardziej niesamowite jest to, że wszechmogący Bóg zostaje tu osądzony
przez Jego stworzenie, przez człowieka. To się wciąż powtarza w historii. Królestwo
Boże jest wciąż konfrontowane z władzą współczesnych Piłatów. Jezus staje przed
ludzkimi trybunałami, władcami, parlamentami, ideologiami, mediami. Osądzany
i odrzucony jako postać z odległej historii. Bezbronny i niepotrzebny.
My też czasem zachowujemy się jak Piłat. Mamy ochotę powiedzieć: „dajcie
mi święty spokój z tym Bogiem, z Jezusem. Te sprawy mnie nie interesują.
Nie obchodzi mnie szukanie prawdy, nie obchodzi mnie wieczność, ja chcę zwyczajnie żyć tu i teraz, chcę mojego małego szczęścia, mam swoją małą prawdę
i to mi wystarczy”. Kiedy uciekamy od prawdy, który przynosi Chrystus, prędzej czy
później stajemy się sędziami Boga. Nie da się jednak nie zająć stanowiska wobec
Boga. Umywając ręce jak Piłat, skazujemy Go na śmierć, niszczymy samych siebie
i nasz świat.
„Królestwo moje nie jest z tego świata” – mówi Jezus. Człowiek dzisiaj
woli raczej budować królestwo na tym świecie. Na tym pragnieniu bazował
marksizm, który obiecywał raj na ziemi. Wprawdzie marksizm jako ideologia państwowa przegrał w wielu miejscach, ale wciąż słyszymy wezwanie do budowania
nowego światowego ładu pod sztandarami postępu i liberalizmu. Wiara w postęp
każe porzucić niepraktyczną myśl o wieczności, o zbawieniu, które jest darem
Boga. Wielka chrześcijańska nadzieja zostaje zastąpiona małymi nadziejami na
tu i teraz. Człowiek jednak nie może żyć bez wielkiej nadziei, która przekracza ten
świat. To nie znaczy jednak, że „królestwo Boże” zaczyna się dopiero po śmierci.
Królestwo Boże przychodzi do nas w Jezusie dzięki misji Kościoła. To Królestwo
zaczyna się tam, gdzie objawiony na krzyżu Bóg zostaje przyjęty przez człowieka.
Tam, gdzie Jego miłość odnajduje swój dom w człowieku.
Jezus nie ma wojska, które mogłoby stanąć w Jego obronie. Jest bezsilny.
Zostaje skazany na śmierć. Pozornie przegrywa z siłą ludzkiej władzy. A jednak ukrzyżowanie Jezusa jest Jego wywyższeniem. Jest triumfem miłości i prawdy.
Króluj nam Chryste!
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Ks. Tomasz Jaklewicz
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Bądź moim (i naszym) Królem

C

zy konieczne jest to, aby uznawać Jezusa za Pana mojego życia, skoro jako
Bóg i tak jest naszym Władcą? Królowanie
Jezusa jest władaniem miłości, a ta zawsze
zakłada wolność i czeka na ludzkie TAK.
Z moich pierwszych rekolekcji oazowych
zapamiętałem prosty symboliczny rysunek,
który pokazywał, że z tronu swojego życia
trzeba usunąć własne „ja” i posadzić na nim
Jezusa. Słowem, dokonać Jego intronizacji.
Podczas każdej ewangelizacji pada zaproszenie, aby uznać Jezusa Chrystusa za swojego
Pana i Zbawiciela. Przez długi czas, gdy słyszałem te słowa, pojawiały się we mnie wątpliwości. No bo jak to właściwie jest? Przecież jestem od urodzenia ochrzczony, potem
bierzmowany, chodzę do spowiedzi, przyj-

muję Komunię świętą. Co więcej, od dziecka
służyłem przy ołtarzu jako ministrant, potem
lektor. Więc czy to wszystko nie jest wyrazem
tego, że Jezus jest moim Panem? Co więcej,
czy nie jest tak, że to On pierwszy do mnie
przyszedł, zaprosił, przygarnął? I On jest Królem i Panem niezależnie od moich decyzji, bo
jest Bogiem, po prostu. Dlaczego w takim razie, mam Go uznawać sam za króla? W tych
pytaniach była i jest słuszna intuicja. Prawdą
jest to, że Bóg jest zawsze pierwszy. Jego miłość, Jego panowanie nad światem nie zależy
przecież ode mnie, od mojej zgody, od wypowiedzenia jakiejś formułki czy modlitwy. Tak,
ale z drugiej strony prawdą jest i to, że Bóg
mnie nie zbawi beze mnie. Nie zmusi mnie
do miłości. Z mojej strony konieczny jest akt
woli, decyzja, świadome „tak” powiedziane
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Bogu. Przy czym to Boże „tak” wobec mnie
jest czymś o wiele większym, ważniejszym,
pierwotnym. Nie jesteśmy równymi partnerami. Bóg jest zawsze większy. A jednak On
zniża się do mnie, „schodzi na ziemię”, aby
mnie ocalić i ofiarować bliskość.

Dwie strony medalu
Pomocne może być proste rozróżnienie, na
które zwraca uwagę teologia. Otóż zbawienie
otrzymywane dzięki Chrystusowi ma dwa
aspekty: obiektywny i subiektywny. Wymiar
obiektywny to prawda o tym, że zbawienie świata już dokonało się przez wcielenie,
krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa. Bóg
pragnie zbawienia wszystkich ludzi, Jezus
jest Zbawicielem uniwersalnym. „Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni
i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden
jest Bóg, jeden pośrednik między Bogiem
a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który
wydał samego siebie na okup za wszystkich”
(2 Tm 2,4-6). Druga strona medalu to tzw.
zbawienia subiektywne. Bóg podejmuje akcję
ratunkową, w Chrystusie podaje mi swoją
dłoń, która wyciąga mnie z bagna grzechu,
śmierci, piekła. Ratowany musi zrobić jedno – chwycić się tej dłoni. Ten „uchwyt” to
wiara. Bóg nie może wyręczyć w tym człowieka. Aby się zbawić, człowiek musi przyjąć
ofiarowany dar, musi zawołać z głębi serca:
„Panie ratuj, bez Ciebie ginę. Tylko Ty możesz mi pomóc. Jezu, ufam Tobie”. Musi?
Hm. Człowiek jest wolny, dlatego może powiedzieć Bogu „nie”. Gdyby ta możliwość nie
istniała, wtedy nasze „tak” byłoby iluzją. To
jest właśnie subiektywna strona zbawienia.
I po tej stronie, dopóki żyjemy, nic nie jest
przesądzone ostatecznie. Wolność oznacza
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i szansę, i ryzyko. Bóg jednak, to pewne, daje
nam tyle łaski, tyle światła, abyśmy wybrali
dobrze, abyśmy się nie zagubili.
Zbawienie jest więc zawsze wydarzeniem,
jest historią, dialogiem. Dramat zbawienia
rozgrywa się wciąż między mną a Bogiem
na scenie mojego życia. A między mną
a Bogiem, co ważne, jest dziś Kościół, czyli
Chrystus zmartwychwstały, posyłający nam
tchnienie swego Ducha. Kościół tworzy przestrzeń spotkania, jest narzędziem zbawienia,
otwiera na spotkanie z Bogiem, które daje
nam pełnię życia. Słowo i sakramenty to dwie
królewskie drogi, po których żywy Chrystus wychodzi nam na spotkanie. Taka jest
obiektywna prawda. Ale pojedynczy człowiek
w swojej wolności może tę prawdę albo
przyjąć, albo odrzucić. Można zewnętrznie,
formalnie, przyjąć sakrament, ale sercem być
daleko od Boga. Konieczna jest wiara. Wiara,
która jest nie tylko uznaniem pewnych prawd,
ale przede wszystkim powierzeniem się Osobie Jezusa Chrystusa, ufnością, spotkaniem.
Ten relacyjny wymiar wiary dochodzi do głosu najmocniej w modlitwie. Zarówno wspólnotowej, jak i osobistej. Modlitwa ma zawsze
kształt zawierzenia się Bogu, zwrócenia się
z wiarą ku Temu, którego przecież nie widzę.
Ale On jest. Najbardziej ze wszystkiego, co
jest. Modlitwa jest poddawaniem siebie pod
władzę Boga, pod panowanie Tego, który
chce być moim Królem. Nie z przymusu, ale
z wyboru. On bowiem rządzi miłością.

Król Polski?
Na zakończenie obchodów 1050. rocznicy
Chrztu Polski biskupi polscy wypowiedzieli
w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach Jubileuszowy Akt Przyjęcia Je-

zusa Chrystusa za Króla i Pana. Uczynili to
w imieniu narodu polskiego. Padły słowa:
„Oto my, Polacy, stajemy przed Tobą, by
uznać Twoje panowanie, poddać się Twemu
Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą
Ojczyznę i cały Naród”. W tej modlitwie zawierzenia zabrzmiał głos wspólnoty. Czy tak
wolno? Wiara ma wymiar indywidualny, jest
decyzją osobistą osoby, ale ma także wymiar
wspólnotowy. Oba te aspekty przenikają się
i uzupełniają, warunkują. Jezus Chrystus ma
królować nie tylko w moim sercu, ale i w naszych sercach.
Kiedy papież Pius XI ogłaszał w 1925 roku
święto Chrystusa Króla, położył silny akcent
właśnie na ów wymiar społeczny panowania
Chrystusa. Było to nieprzypadkowo święto
Akcji Katolickiej, a więc ludzi świeckich zaangażowanych w kształtowanie świata, także polityki. Chodziło o przeciwstawienie się
postępującej dechrystianizacji ochrzczonych
narodów. Biskupi polscy wypracowali tekst
jubileuszowego aktu zwierzenia na prośbę
tzw. ruchów intronizacyjnych, które domagały się ogłoszenia Chrystusa Królem Polski.
Ostatecznie zrezygnowano ze sformułowania „intronizacja” i tytułu „Król Polski”. Jak
wyjaśniono, z obawy przed ich błędnym rozumieniem. W gruncie rzeczy chodzi jednak
o to, aby Chrystus panował nie tylko w życiu jednostek, ale i w życiu naszej narodowej
wspólnoty. Jasne, że to się nie stanie przez
jednorazową deklarację, ale takie momenty
mobilizacji wspólnoty wiary są ważne i konieczne. W tekście czytamy: „Z pokorą chyląc
swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie
i w świecie”. Mowa jest o panowaniu na Polską i całym Narodem. Akcent pada więc na
przestrzeń społeczną, publiczną. Jak wyja-

śniał bp Andrzej Czaja: „By przyjąć Jezusa za
Króla i Pana, trzeba Mu otworzyć drzwi serca, drzwi naszych domów, świątyń i miejsc
pracy, a także z Nim żyć, dać Mu miejsce
i pozwolić panować we wszelkich sferach
życia, również społecznej, ekonomicznej
i politycznej. Właśnie o to wołał św. Jan
Paweł II w homilii inaugurującej pontyfikat:
– Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi
Chrystusowi! Dla Jego zbawczej władzy
otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych oraz kierunków cywilizacyjnych. Nie lękajcie się!
Te słowa pozostają nadal aktualne. Katolicka tożsamość naszego narodu jest dziś
mocno atakowana przez liberalne elity. Walka duchowa toczy się nie tylko w życiu jednostek, ale także w przestrzeni publicznej.
Jest to także walka o kształt naszej ojczyzny,
o tożsamość społeczeństwa. Przekonanie, że
Chrystus ma być Królem jest wyrazem sprzeciwu wobec dechrystianizacji. Jest to w pełni
zgodne z tym, o czym mówił papież Pius XI.
Wiara musi się przekładać na życie społeczne, także polityczne, bo katolicy żyją w tych
przestrzeniach i mają prawo być sobą.
Oczywiście uznając Chrystusa za Króla, czy
to w wymiarze osobistym, czy społecznym,
trzeba pamiętać o tym, kim jest ten Król. Że
jest Królem innym niż jakikolwiek ziemski
władca. Jego królewskim gestem było umywanie nóg, Jego tronem – krzyż. On uczynił
siebie małym i słabym, aby pokonać nasz
strach, złamać pychę. Kto szczerze i świadomie powtarza w modlitwie „Ojcze nasz” słowa „Przyjdź królestwo Twoje”, ten dokonuje
osobistej i wspólnotowej intronizacji. Godzi
się na panowanie Boga w swoim życiu i chce
naśladować królewski styl Chrystusa.
Ks. Tomasz Jaklewicz
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Og³oszenia duszpasterskie
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
(21 listopada 2021 r.)
Wprowadzenie do liturgii:

W

ostatnią niedzielę roku liturgicznego czcimy Jezusa

Chrystusa, Króla Wszechświata.
Dziękujmy dziś Bogu za dar nowego błogosławionego – ks. Jana
Machy. Niech jego przykład będzie
dla nas inspiracją do szukania
świętości w naszym życiu.
Kolekta przeznaczona jest dziś na
potrzeby archidiecezji. Bóg zapłać
za każdą ofiarę.

1. Dziś po Mszy św. o 10.30 dzieci
z przedszkola sióstr z ul. Warzywnej wystąpią z krótkim recitalem
pieśni patriotycznych pt. Śpiewamy Tobie Polsko”.
2. We wtorek odbędzie się kolejna
katecheza dorosłych, tym razem
poświęcona tematowi sumienia. Zapraszamy na 18.30 do
kościoła.
3. Kolejne spotkanie dla rodziców
dzieci pierwszokomunijnych od6

będzie się w najbliższą środę
o godz. 18.30 w kościele.
4. W sobotę zapraszamy na adorację
Najświętszego Sakramentu od
17.00 do 18.00. W tym czasie
jest okazja do spowiedzi.
5. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy
Adwent. Roraty będziemy odprawiać od poniedziałku do piątku
o godzinie 18.00.
6. W zakrystii są już do nabycia
świece Caritas na stół wigilijny.
7. W najnowszym Gościu znajdziemy bezpłatny dodatek – film
o ks. Janie Masze pt. „Bez jednego drzewa las lasem zostanie”.
Jest także nowy numer „Małego
Gościa Niedzielnego”, a w nim
lampion roratni do samodzielnego
złożenia.
8. W tym tygodniu modlimy się za
mieszkańców ul. Żytniej.
9. Na nowy tydzień życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa.

Módlmy się za siebie wzajemnie…
W tygodniu od 21 do 27 listopada 2021 roku modlimy się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla mieszkańców
ulicy ŻYTNIEJ.
W szczególny sposób pamiętamy o chorych i wiekiem
osłabionych oraz o zmarłych, którzy kiedyś mieszkali
przy tej ulicy.
Niech nasza modlitwa będzie dla nich umocnieniem
oraz źródłem obfitych łask i darów Bożej Opatrzności.

Porz¹dek nabo¿eñstw
21 do 28 listopada 2021 r.
NIEDZIELA ZWYKŁA 21.11
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,
KRÓLA WSZECHŚWIATA
7.30
Za + Irenę Warszawską –
o radość życia wiecznego
9.00
1 int. Za ++ rodziców Helenę
i Jana Zagórskich oraz braci
Józefa i Włodzimierza – o dar
życia wiecznego
2 int. Za ++ Cecylię i Józefa
Krupkę – o dar życia wiecznego
10.30 Za ++ rodziców Katarzynę
i Wacława, za ++ braci: Bolesława, Helenę, Stefana, Weronikę, Ignacego, Jana, Józefa
Urbańskich oraz syna Henryka
– o dar życia wiecznego
12.00 1 int. Dziękczynna w intencji
Grażyny Bernady z okazji 80.
rocznicy urodzin, z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie
2 int. W intencji Krystyny
i Grzegorza z okazji rocznicy
ślubu, z podziękowaniem za
otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie

18.00 Za + Stanisława Marczyka ( 30.
dzień po śmierci) – o radość
życia wiecznego

PONIEDZIAŁEK 22.11
WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII,
dziewicy i męczennicy
8.00
W intencji Romualda z okazji
rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie
18.00 Za + ks. Marka Targiela (rocznica urodzin) – o dar życia
wiecznego

WTOREK 23.11
8.00
W intencji Jadwigi oraz jej córek
Pauliny i Magdaleny, z prośbą
o Boże błogosławieństwo
i zdrowie
18.00 Za + Adama Pocwę (1. rocznica
śmierci) – o dar życia wiecznego
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ŚRODA 24.11
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW
ANDRZEJA DUNG-LAC, prezbitera i Towarzyszy
8.00
W intencji Andrzeja Miemczyka
z okazji rocznicy urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo
– o dar życia wiecznego
18.00 Za + Hildegardę Naleźniak –
o radość życia wiecznego
CZWARTEK 25.11
8.00
Za + Jana Raka – o dar życia
wiecznego (od parafian)
18.00 Za ++ Józefa, Teresę i Marka
Żechowskich, za ++ Krystynę
i Władysława Marczykiewiczów
oraz Januarego Marczykiewicza
– o radość życia wiecznego
PIĄTEK 26.11
8.00
W intencji córki Magdaleny i jej
rodziny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie
18.00 W intencji synów Bartosza
i Kajetana, z podziękowaniem
za Bożą opiekę oraz prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego

SOBOTA 27.11
8.00
Za ++ Wiktorię Lipę, Joannę
Rzeszowską oraz Elżbietę Herok– o dar życia wiecznego
18.00 Za ++ Józefa i Stanisławę Paciorek oraz ++ z rodziny Paciorek, Wiercioch, Sokół i Dzedzej
– o radość życia wiecznego
1. NIEDZIELA ADWENTU 28.11
7.30
Za + ks. prałata Benedykta
Woźnicę (5. rocznica śmierci)
– o radość życia wiecznego
9.00
Za + Czesława Furgał oraz za
dusze w czyśćcu cierpiące –
o dar życia wiecznego
10.30 Za + Huberta Kalinowskiego
oraz + Janinę Lebiodę – o dar
życia wiecznego
12.00 1 int. Za ++ rodziców Józefa
i Zofię Kucz oraz Adelę i Zdzisława Krajewskich – o dar nieba
2 int. Za + Emanuela Rusina
– o radość życia wiecznego
18.00 Za + męża Jerzego Raszkę (24.
rocznica śmierci) oraz ++
z rodziny – o dar życia wiecznego

KANCELARIA PARAFIALNA czynna:
• w poniedziałek i wtorek od 17.00 do 18.00,
• w środę i piątek od 8.40 do 10.00,
• w czwartek od 18.40 do 20.00.
W sprawach pilnych dotyczących np. pogrzebu, wezwania do chorego proszę
dzwonić na probostwo, tel. nr 32 2518 660.
Kancelaria usytuowana jest w budynku probostwa przy ulicy Przyklinga 12.
Tygodnik wydawany przez Parafię pw. Najśw. Imion Jezusa i Maryi.
Adres dla korespondencji: Katowice, ul. Przyklinga 12, tel. 32 251 86 60.

Strona internetowa: www.parafiabrynow.pl email: brynow.jm@katowicka.pl

Redaguje kolegium.
Nr konta bankowego parafii: ING BANK ŚLĄSKI – 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135

