Parafia OO.Bernardynów pw. Św. Brata Alberta w Lublinie
Ul. Willowa 15, 20-819 LUBLIN; tel. (81) 718 80 60; www.lublin.bernardyni.pl

XXXIV Niedziela

Chrystusa Króla – 20 listopada 2015 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiejszą Uroczystością Chrystusa Króla kończymy kolejny Rok Liturgiczny (za tydzień już
Adwent). Był to rok szczególny, bo Jubileuszowy rok 1050-lecia Chrztu Polski oraz
nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. Tym większą radością jest, że rok ten kończymy uroczystym
Aktem przyjęcia przez Polskę Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana. Jest to wydarzenie o
szczególnie wielkim znaczeniu dla Polski. Czekaliśmy na ten akt ponad 70 lat, kiedy to tuż
przed II wojną światową Chrystus w objawieniach przekazał polskiej mistyczce Rozalii
Celakównej ostrzeżenie, że czeka ludzkość wielka kara i zagłada niektórych państw, zwłaszcza
za grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść. Również straszne są grzechy narodu polskiego,
ale – jak powiedział Chrystus - Jest jednak ratunek dla Polski: jeżeli Mnie uzna za swego
Króla i Pana w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale
w całym Państwie z Rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem
grzechów i całkowitym zwrotem do Boga. Jak wiemy, nie doszło przed wojną do intronizacji
(i Polska ucierpiała bardzo), dopiero w 1951 r. prymas Wyszyński oddał Polskę Sercu Bożemu
– ale nie był to jeszcze Akt intronizacji przez całą Polskę z rządem na czele (bo przecież
panowały władze komunistyczne). Nadto szczegóły i treść objawień Rozalii Celakówny
poznano dopiero 20 lat temu, gdy rozpoczęto proces jej beatyfikacji. Napotykano też na wiele
trudności, co zresztą nie dziwi, bo sam Pan Jezus zapowiedział: Każde dzieło Boże i każda
sprawa muszą być okupione cierpieniem, a im więcej ma ona przysporzyć chwały Panu Bogu,
na tym większe będzie napotykać trudności. Tak więc dopiero w dniu wczorajszym, w
Łagiewnikach, przedstawiciele zarówno kościoła jak i państwa, w obecności ok. 100 tyś.
polaków, uroczyście proklamowały Akt uznania przez Polskę Chrystusa jak swego Króla i
Pana. Cieszymy się z tego bardzo, ale musimy też pamiętać o dalszych słowach Jezusa
wypowiedzianych do Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny” Intronizacja to nie tylko formułka
zewnętrzna, ale ona ma się odbyć w każdej duszy...”oraz To uznanie ma być potwierdzone
porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga. A zatem teraz przyszła kolej na nas.
Każdego z nas. A ponieważ jest to sprawa ważna, a wielu ludzi jest mimo wszystko obojętnych
i oziębłych w wierze, podjedliśmy w ostatnim tygodniu trud nieustannej modlitwy przez 7 dni i
nocy (w formie Jerycha Różańcowego) oraz 9-dniową nowennę, aby dla każdego naszego
parafianina wyprosić łaskę żywej wiary, by rzeczywiście w swym sercu zechciał uznać
Chrystusa za swego Króla i Pana. I to nie tylko wyznać ustami, ale to uznanie potwierdzić
porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga. Mamy nadzieję, że wymodlimy tę łaskę
dla wszystkich. Dziękuje z całego serca tym spośród was, którzy gorliwie przychodziliście na
modlitwę – w dzień czy w nocy. Szczególnie dziękuję osobom i grupom prowadzącym
modlitwy i organizującym dyżury, a także ojcom i bratu z klasztoru. Każdemu, kto włożył swą
cząstkę w tę modlitwę niech Bóg wynagrodzi. Oczywiście nie wszystkie bloki czy ulice oraz
grupy były jednakowo gorliwe, czasami był wstyd, na wielu blokach zerwano kartki
ogłoszeniowe, ale o tym nie mówię, bo dzisiaj zbyt piękny i uroczysty dzień. Opieszałość zaś
niektórych ludzi tym bardziej uświadamia nam, że jeszcze musimy się dużo modlić. Zachęcam
więc, aby pozostać jeszcze na modlitwie do końca tego dnia – zakończenie Jerycha Mszą św. o
godz. 18.00.
Każdy zaś, kto jest już pełen wiary i miłości do Chrystusa, a mam nadzieję, że wszyscy tu
obecni, niech dołączy się dzisiaj duchowo do uroczystego Aktu przyjęcia Chrystusa za swego
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Króla i Pana, który to akt odmówimy zaraz po tej Mszy św. Ten akt będzie odmawiany we
wszystkich kościołach w całej Polsce. Na koniec natomiast weźmy sobie do serca wskazania
Episkopatu Polski, który pisze: „Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
nie jest zakończeniem, lecz początkiem dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce i w
narodzie polskim. Przed nami wielkie i ważne zadanie. Jego realizacja zakłada szerokie
otwarcie drzwi Jezusowi, oddanie Mu swego życia, przyjęcie tego, co nam oferuje i dzielenie się
Nim z innymi”. Oby tak się stało.
Uroczystość Chrystusa Króla to także dzień patronalny ministrantów i lektorów, którym
serdecznie dziękujemy za ich posługę przy ołtarzu, a wszystkich innych młodzieńców
zachęcamy do tej zaszczytnej służby Bogu.
Za tydzień rozpoczynamy Adwent, czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. W ramach
tego przygotowania w następną niedziele po mszy św. o godz. 11.00 poświęcimy opłatki na
stół wigilijny. Opłatki te będą roznoszone do mieszkań w naszej parafii przez członków Rady
Parafialnej, Legionu Maryi, Róż Różańcowych i Domowego Kościoła, a także przez Brata
Waltera i przedstawicieli niektórych bloków.
W najbliższa środę zapraszamy Radę Duszpasterską parafii na spotkanie o godz. 19.00.
Jeszcze przed Adwentem o. Radomił wraz z Młodzieżą Franciszkańską zaprasza młodzież na
zabawę andrzejkową w klasztornej kawiarence, w sobotę o godz. 19.00. Szczegóły na plakacie.
Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej mają kolejne spotkanie w następną niedzielę.
Na spotkanie proszeni są także dodatkowo ich rodzice, gdyż w pilnym terminie muszą uzgodnić
sprawę szycia ubranek dla dzieci.
A teraz już połączmy się w modlitwie i mając w pamięci wczorajsze wydarzenia w
Łagiewnikach, przyłączmy się do tego jubileuszowego Aktu Intronizacji, i osobiście, przez
słowa kapłana i waszych przedstawicieli, przyjmijcie w sercu Chrystusa jako swego Króla i
Pana. Niech prowadzi i kieruje waszym życiem, a wy jako jego poddani służcie Mu z
miłością i oddaniem.

