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Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Pierwsze czytanie

Dn 7,13-14

Czytanie z Księgi Proroka Daniela

Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn
Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego.
Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie
narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie
przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

Ap 1,5-8

Czytanie z Księgi Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów
ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów,
i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu chwała i moc na
wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy,
którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Jam
jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi,
Wszechmogący.
Oto Słowo Boże.
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Aklamacja

Mk 11,10

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Ewangelia

J 18,33b-37

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

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”.
Oto Słowo Pańskie.

Rozważanie
Jezus staje wobec namiestnika imperium oskarżony o to, że jest mesjaszem-królem, który
w imię Boga chce poprowadzić swój naród do walki o wolność (J 18,33b-37). Piłat pyta
z ironią: „Czy Ty jesteś królem?” Odrzucony przez swoich, związany i bezbronny,
myślisz, że zdołasz wyzwolić innych? Jednak królowanie Jezusa nie jest „stąd”, jest inne,
niż królestwa świata, których władza w gruncie rzeczy opiera się na przemocy i
kłamstwie, i czyni z ludzi swoich niewolników. Ostatecznie za ziemskimi władcami stoi
uzurpatorski „władca tego świata” (12,31). Królestwo Jezusa nie jest polityczne, a
jedynym jego terytorium są serca ludzi otwarte na prawdę. Nie stosuje środków
przymusu, a jego siłą jest miłość, która daje życie za tego, kogo kocha.
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Piłat pyta: „Coś uczynił?” Rzeczywiście, czyny Jezusa pokazują,
jakim jest królem. Jezus dał dobre wino to znaczy miłość i radość
tam, gdzie jej zabrakło między ludźmi (2,1-12). Dał życie dziecku,
które miało umrzeć, i wiarę jego ojcu (4,46-53). Ofiarował
uwolnienie fizyczne i duchowe człowiekowi sparaliżowanemu od
lat, i innemu, który był ślepy od urodzenia (5,1-9; 9,1-7). Nakarmił
głodne tłumy chlebem z nieba (6,1-13.51), i uwolnił swoich
uczniów od lęku przed śmiercią (6,16-21). Wreszcie wskrzesił
zmarłego przyjaciela, a Jego śmierć stała się źródłem życia dla
tych, co w Niego wierzą (11,1-45.51-52). Istotą władzy Jezusa,
udzielonej Mu przez Boga Ojca nad każdym człowiekiem, jest dać
życie wieczne wszystkim. Życie to polega na tym, że będą znali
Ojca - jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego On posłał,
Jezusa Chrystusa(17,2-3). Jezus jest żywą Prawdą, która świadczy,
że Bóg jest Ojcem, kochającym wszystkich ludzi, Dawcą życia i
wolności; i że człowiek jest naprawdę szczęśliwy, gdy przyjmuje
tę miłość, i gdy umie kochać swych braci. Prawdziwe królowanie
to nie dominacja i pycha władzy, która wykorzystuje innych, ale
służba drugiemu, by pomóc mu żyć według otrzymanej od Boga
godności syna i brata. Prawda ta stoi przed Piłatem-sędzią
bezbronna i sponiewierana, czekając na wyrok, który w istocie
będzie wyrokiem na samego Piłata: albo opowie się za
sprawiedliwością i wolnością, albo pozostanie funkcjonariuszem
systemu kłamstwa i przemocy, a w gruncie rzeczy jego
niewolnikiem, człowiekiem o złamanym sumieniu. W czasie
procesu Jezusa Piłat nieustannie wchodzi i wychodzi z pretorium
(18,29.33.38; 19,4.9.13). Wewnątrz czeka nań Jezus – głos Prawdy
i życia (18,37); na zewnątrz – wrzask kłamstwa i śmierci (18,30.40;
19,6.12.15) (S. Fausti). Rzymski prokurator oscyluje między
jednym a drugim. Rozmawiając z Jezusem ogranicza się do
stawiania urzędowych pytań. Boi się odpowiedzieć na głos Prawdy
i ostatecznie zostaje pokonany przez kłamstwo i strach.
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Ewangelia pyta dziś także nas: „Czy Jezus jest naprawdę
twoim królem? Czy chcesz być taki jak On, myśleć i
postępować jak On?

Ewangelia Łk 21, 25-28.
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Ogłoszenia parafialne
• Dziś Uroczystość Chrystusa Króla - ostania niedziela roku liturgicznego. W naszej
Ojczyźnie przeżywamy piątą rocznicę Aktu Zawierzenia Polski Chrystusowi
Królowi. Dziś możemy zyskać odpust zupełny, odmawiając akt poświęcenia rodzaju
ludzkiego Chrystusowi Królowi.
• Od dziś chcemy Was wszystkich zaprosić do szturmu modlitewnego, który
nazwaliśmy: Duchowa obrona granic Ojczyzny - wielka nowenna o pokój i
błogosławieństwo dla Polski z bł. Prymasem Tysiąclecia. Przez 9 dni do 29 listopada
będziemy zanosić naszą modlitwę przed Najświętszym Sakramentem po każdej
Mszy św. o godz. 18.00, w sobotę zaś po Mszy św. o godz. 17.00. Zachęcamy, by
również każdego dnia uczestniczyć we Mszy św. i przyjąć Komunię Świętą w
intencji pokoju, ochrony i błogosławieństwa dla naszego Kraju. Przybywajcie całymi
rodzinami - Maryja na nas liczy, bo Ojczyzna w potrzebie, a w niej nasz los.
• Również dziś w Parafii pw. Świętej Rodziny odbędą się chełmskie obchody
Światowego Dnia Młodzieży. Uroczystości rozpoczną się od Mszy św. o godz. 17.00,
której przewodniczyć będzie ks. bp Adam Bab. Następnie uwielbienie z zespołem
Good God. Zapraszamy młodzież.
• Młodzież z Ruchu Światło - Życie rozprowadza dziś przed bazyliką zdrapki z
zadaniami na Adwent, które pomogą nam lepiej przygotować się do świąt Bożego
Narodzenia. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony będzie na rekolekcje wakacyjne
dla młodzieży.
• Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski - ks. abp Stanisław Gądecki zwrócił
się do wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o włączenie się w zbiórkę
funduszy na rzecz migrantów z granicy polsko - białoruskiej. Dzisiaj we wszystkich
kościołach w Polsce po każdej Mszy św. zbieramy ofiary do puszek Caritas. Puszka
znajduje się wewnątrz bazyliki w nawie głównej. Bóg zapłać! za ofiary.
• We wtorek o godz. 18.00 Msza św. o łaskę poczęcia dziecka, a po niej nabożeństwo
połączone z nabożeństwem Duchowej obrony granic Ojczyzny. Serdecznie
zapraszamy małżonków borykających się z problemem niepłodności i rodziny tych
osób.
• Za tydzień rozpocznie się Adwent i nowy rok liturgiczny, który będziemy przeżywali
pod hasłem: Posłani w pokoju Chrystusa. Pięknym przygotowaniem do Bożego
Narodzenia będą poranne Msze św. maryjne, zwane roratami, sprawowane o godz.
6.00 od poniedziałku 29 listopada we wszystkie dni powszednie. Ze względu na
pandemię w tym roku podobnie jak w ubiegłym dzieci zapraszamy na roraty z
dorosłymi na godz. 6.00. Jeśli wybieramy się własnym autem, pamiętajmy o innych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich. Prosimy o zabranie ze sobą lampionów.
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Jednocześnie będzie zmieniony porządek Mszy św., które będą sprawowane o godz.
6.00, 8.00 i 18.00.
• Za tydzień ofiary składane na tacę przeznaczone będą na fundusz remontowy naszego
sanktuarium. Dobiegają końca prace nad sygnalizacją przeciwpożarową bazyliki.
Inwestycja finansowana jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z wkładem własnym parafii wynoszącym 20 procent. Kończy się też kolejny etap
prac w kryptach związanych z wykonaniem drzwi wejściowych po stronie północnej
bazyliki. Inwestycja finansowana jest ze środków Miasta Chełm. Z planów na ten rok
pozostał nam ołtarz adoracji Najświętszego Sakramentu. Niebawem gotowy będzie
jego projekt. Zadanie to chcemy wykonać na odpust w lutym.
• Dobiegło końca trwające miesiąc grabienie liści. Na ręce Panów Leszka i Krzysztofa
składamy serdeczne Bóg zapłać! wszystkim Parafianom i Sympatykom, którzy
włączyli się w te prace porządkowe.
• Przypominamy, że trwa zbiórka makulatury na cele charytatywne. Kontener znajduje
się za budynkiem klasztoru pobazyliańskiego. Makulaturę możemy przywozić w
godz. od 6.00 do 21.30.
• W przedsionku bazyliki przy wejściu głównym zostały wyłożone płyny do
dezynfekcji rąk. Małe butelki są praktyczne w każdej sytuacji. Cena od 3 zł. Dochód
ze sprzedaży jest wsparciem dla naszego sanktuarium.
• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a
wszystkim Parafianom oraz Gościom szczęśliwego i zdrowego tygodnia pod opieką
Matki Bożej Chełmskiej.
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