XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 25 LISTOPADA 2018
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
Refren Psalmu:
Pan Bóg króluje, pełen majestatu.
Rozważania Niedzielne

Chrystus Król
Podczas przesłuchania Piłat zapytał oskarżonego
Jezusa, czy jest królem żydowskim. On nie
zaprzeczył, ale natychmiast wyjaśnił, w czym leży
istota Jego panowania, łączącego królowanie z
prawdą. Jezus wypełnił swoją misję, dając
świadectwo prawdzie. Odpowiadając Piłatowi,
zaznaczył, że królestwa Bożego nie można
utożsamiać z władzą polityczną. Inaczej mówiąc,
Chrystus Król nie ma nic wspólnego z władcami
tego świata. Panowanie Jezusa ma źródło w woli
Ojca Niebieskiego. Zatem nie do nas należy
obwoływanie Jezusa królem. On króluje z woli Ojca,
a nie kogokolwiek z nas. Tym, co do nas należy,
jest uznanie boskiego panowania Jezusa w naszych
sercach. Przyjąć Chrystusa jako króla to pozwolić
się
prowadzić
Duchowi
Świętemu,
uznać
pierwszeństwo Boga we własnym życiu, budować
Jego królestwo przez miłość i nawrócenie.
Chryste, mój odwieczny Panie i Królu, pragnę, byś
jako Bóg był w centrum mojego życia. Pomóż mi,
bym wciąż się nawracał i króluj we mnie.

Your gift to God and our Parish
November 11, 2018
Sunday Offerings:
The Shepherds’ Trust:

$ 1, 720
$ 1, 415

Heartfelt thank you for your generous support
of the Church. God bless! Bóg zapłać!

Uroczystość Chrystusa Króla
Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa
Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z
powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez
które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa
je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach
ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej
wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego
powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować;
mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej,
ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka
stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do
najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że
Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą
wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych
rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc
dla Jego "przewyższającej naukę miłości" i dla
łagodności, i łaskawości, którą przyciąga dusze.
Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do
tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak
Jezus Chrystus.
Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w
rzecz, widzimy, iż we właściwym
tego słowa znaczeniu imię i
władzę króla należy przyznać
Chrystusowi jako Człowiekowi,
albowiem tylko o Chrystusie jako
Człowieku można powiedzieć, iż
otrzymał od Ojca "władzę i cześć, i
królestwo"; Chrystus bowiem, jako
Słowo Boga, będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma
wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe i
nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem.

Ogłoszenia / Announcements
W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca.
Zapraszamy na całodzienną adorację Najświętszego
Sakramentu po Mszy Św. o godz. 9:00 am do 4:00
pm.
❖
Pielgrzymka do Polski/ Pilgimage to Poland
Divine Mercy Centre and Prague, Czech Republic,
Wrocław, Krzeszow, Kraków, Łagiewniki, Częstochowa,
Salt Mine Wieliczka, Zakopane, Wadowice and more.
May 5-15, 2019. $3,200.00 CAN (taxes and gratuities
included). Under the spiritual guidance of Fr. Joseph
Machaj. The pilgrimage is being organized by a Polish
travel agency, Ivotrans, in Poland. For more information,
please contact Fr. Joseph at (613) 962-1092 or
frjosephmachaj@gmail.com. Deadline for registration is
January 31st, 2019.

34TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, NOVEMBER 25, 2018
OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE
Psalm Refrain:
The Lord is king, he is robed in majesty.
Only those chosen, those who have the eyes of faith,
are able to see. As modern disciples of Jesus, we also
struggle at times to recognize Jesus as king. Today’s
Gospel invites us to see with eyes of faith that we
might recognize that Jesus, through his crucifixion and
death, is indeed king and Savior of all.

Reflection .....
This Sunday is the last Sunday of the Church’s
liturgical year. On this Sunday we celebrate the
Solemnity of Christ the King. Each year we set aside
this Sunday to reflect upon this title that we have given
to Jesus. In Lectionary Cycle C, we read a portion of
the passion from the Gospel of John, which is also part
of the Gospel reading proclaimed each year on Good
Friday.
In John’s Gospel, Pilate is shown in a more
favorable light than in the other Gospels. In today’s
reading, we hear one of two dialogues between Jesus
and Pilate that are reported in John’s Gospel. Pilate
questions Jesus about the charges brought against
him. Caiaphas and the high priests have charged
Jesus with a political crime, one that would require a
punishment of death. Pilate distances himself from the
Jewish leaders who accuse Jesus; he is not a Jew,
and he seems to want little to do with this Jewish
affair.
In his responses to Pilate’s questions, Jesus
distinguishes his kingdom from the political powers of
this world. King and kingdom may be appropriate
terms for Jesus’ mission and promise, but only by
analogy. Jesus is king, but not the kind of king we
imagine or expect. He was certainly not the kind of
king Pilate feared he might be.
Jesus refers to a kingdom that does not belong to
this world. This has been mentioned earlier in John’s
Gospel. Recall that in his prayer during the Last
Supper discourse (see John 17:6-18), Jesus prayed
for his disciples who are in the world but do not belong
to the world. Yet like Jesus, they are sent into the
world for the world’s salvation. In today’s reading, we
see Jesus identify the final proof that his kingdom is
not of this world: If his kingdom were of this world, then
there would be people fighting to save him. Again, we
hear echoes of John’s theme—salvation is worked out
through a cosmic battle. It is helpful to return to the
first chapter of John’s Gospel to understand the
context for Jesus’ words to Pilate. Jesus came into the
world, but the world did not know him. In John’s
language, the world prefers the darkness, and yet the
light will not be overcome by the darkness.
Truth has been another important theme in John’s
Gospel. We see it emphasized in the conclusion of the
dialogue between Jesus and Pilate. Those who know
the truth will recognize Jesus as king and will know
how to interpret this insight. Yet Jesus’ kingship was
hidden from many of his contemporaries.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc listopad:

„Za zmarłych członków Rodziny Żywego
Różańca”
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Sunday, November 25, 2018
9:00 am
For all souls
11:00 am
Za † Antoniego w 6 rocznicę śmierci – Od syna z
rodziną
Za † rodziców Jadwigę i Stanisława Krawczyk oraz za
Helenę, Jana, Stanisława oraz Franciszka – Od syna
Czesława
O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej nad chorymi
członkami rodziny Woźnowskich – Od Elżbiety
Wednesday, November 28, 2018
7:00 pm
Za zmarłych wspomnianych w „wypominkach”
O powrót to wiary i łaskę dobrej spowiedzi dla Michała,
Ani i Luany
Friday, November 30, 2018
7:00 pm
Za zmarłych wspomnianych w „wypominkach”
O Boże błogosławieństwo, zgodę w małżeństwie i
rodzinie dla Adriany i Edwarda Kołodziej – Od
rodziców
Saturday, December 1, 2018
9:00 am
Za zmarłych kapłanów i osoby konsekrowane którzy
posługiwali w naszej parafii – Od Rodziny Żywego
Różańca
Sunday, December 2, 2018
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † Seweryna Borowskiego – Od rodziców i brata
Roberta
Za † Ryszarda Klepczarek – Od rodziny Bałdyga
O Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Maryi
Panny dla Andrzeja Dąbrowskiegow dzień imienin –
Od wdzięcznych parafianek

