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„Królestwo moje nie jest z tego świata” 
 

Kończy się Rok Liturgiczny. Za tydzień rozpocz-

niemy Adwent. Uroczystość Chrystusa Króla sym-

bolicznie przypada na ostatnią niedzielę Roku Liturgicz-

nego. Fakt ten podkreśla to, że wszystko co ludzkie ma 

swój początek i mieć będzie swój koniec w Jezusie 

Chrystusie. 

Zachęcam aby w spokoju i w 

ciszy dokładnie przeanalizo-

wać dzisiejszą Ewangelię. Czy-

tamy w niej, jak Piłat zadaje 

Chrystusowi pytanie: „Czy Ty 

jesteś Królem Żydowskim?” 

Chrystus został wydany w ręce 

Piłata przez Żydów. Dlaczego? 

Przecież naród wybrany ocze-

kiwał króla i król się pojawił. 

Mimo to, Żydzi pragnęli śmierci Jezusa. Byli przeko-

nani, że król, którego oczekiwali poprowadzi ich do 

wspaniałych zwycięstw militarnych. Może nawet liczyli, 

że to oni przejmą świat we władanie i zamiast Imperium 

Rzymskiego nastanie Imperium Żydowskie. Mieli swo-

je, wielkie plany związane z królem. Jezus wyjaśnia, że 

Jego Królestwo nie jest z tego świata. Syn Boży przy-

szedł na świat aby dać świadectwo prawdzie. Wszyscy, 

którzy szukają prawdy i żyją zgodnie z nią są obywate-

lami Jego królestwa. Żydom nie odpowiadało to co im 

zaproponował Mistrz z Nazaretu. Dlatego krzyczeli do 

Piłata: „Ukrzyżuj Go!”. 

A my? Współcześni chrześcijanie? Często, podobnie 

jak Żydzi, wiążemy z Chrystusem pewne plany. Swoje 

plany. Zanosimy do Niego prośby, oczekujemy że bę-

dzie za nas nosił krzyż. A jeśli nasza modlitwa nie przy-

nosi natychmiastowych efektów, podobnie jak Żydzi, 

krzyczymy „Na krzyż z Nim!” Dlatego tak ważne jest 

aby wsłuchiwać się w wolę Bo-

żą, dlatego tak istotne jest aby 

rzeczywiście świadomie wy-

mawiać słowa: „Bądź wola 

Twoja”. Jeśli pozbędę się grze-

chu, gdy oddam moje serce Bo-

gu wówczas królestwo Boże 

zakwitnie we mnie już tutaj, na 

tym świecie. Jezus będzie pa-

nował nad człowiekiem, by 

nieść człowiekowi dobro, szczęście, miłość. 

Ksiądz Jan Zieja, w jednej ze swoich książek, prosi o 

modlitwę za tych wszystkich, którzy wątpią, za pysz-

nych, za wszystkich o oschłym sercu, za grzesznych, 

którzy są zamknięci dla dobra. Za odwróconych od nie-

ba, za miłujących ziemię, bo tacy ludzie są głusi i 

niewidomi na duszy. 

Módlmy się także za nas samych abyśmy zasłużyli na 

miano „synów światłości”. Módlmy się abyśmy wytrwa-

li gdy świat będzie nas nienawidził, a im bardziej będzie 

nas nienawidził tym bardziej się radujmy bo to oznacza, 

że królestwo do którego zmierzamy jest coraz bliżej nas. 

Janusz Szwoch 

XXXIV Niedziela Zwykła, 25 listopada 2012 r. 

I czytanie Dn 7, 13-14; II czytanie Ap 1, 5-8; Ewangelia J 18, 33b-37 

Z encykliki „Quas Primas” 

Pius XI 
„Zapowiedzieliśmy zaś tę uroczystość na niedzielę 

dlatego, by nie tylko duchowieństwo, odprawiając 

Msze św. i odmawiając pacierze kapłańskie, oddawało 

cześć niebieskiemu Królowi, lecz by i lud, wolny od 

zajęć codziennych, sercem radosnym pięknie zaświad-

czył, że Chrystusowi jest posłuszny i poddany.” 

 
Rzym, 11 grudnia 1925 

dziś – Uroczystość Jezusa 

Chrystusa, Króla Wszechświata 

 

 

Zapraszamy w niedzielny wieczór na Adorację 

Najświętszego Sakramentu do kaplicy. 

Początek o 19.30, zakończenie około 20.20. 

Adorację poprowadzą rodziny Domowego 

Kościoła oraz młodzieżowa wspólnota SILOE. 



 

 

 

 

 Z radością chcemy poinformować, że działalność 

naszego parafialnego zespołu Caritas nabiera rozpędu. 

Obecnie jesteśmy zaangażowani w trzy główne działa-

nia: 

1. Uczestnictwo w programie PEAD – Europejskim 

Programie Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizo-

wanym przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. W ra-

mach tego programu 35 rodzin z naszej parafii regular-

nie otrzymuje pomoc żywnościową. W listopadzie roz-

dzieliliśmy 600 kg produktów spożywczych (kasza, płat-

ki kukurydziane, mąka, mleko, makaron, konserwy 

wieprzowe). Informacje o kolejnych terminach wydawa-

nia żywności są podawane na niedzielnych ogłoszeniach 

(a także w naszym tygodniku parafialnym Antoni), nato-

miast więcej szczegółów o samym programie (kryteria 

kwalifikujące do otrzymywania pomocy) można uzys-

kać w kancelarii parafialnej. 

2. Wizyta dzieci z Białorusi, z parafii ks. Andrzeja 

Bulczaka, w dniach od 27 grudnia do 3 stycznia. W 

pierwszą niedzielę grudnia (02.12.12) odbędzie się 

świąteczny kiermasz, z którego dochody zostaną przez-

naczone na pokrycie kosztów pobytu dzieci na Pomorzu. 

Tego dnia zachęcamy wszystkich do odwiedzenia kapli-

cy po Mszy Świętej. Oprócz tradycyjnych pierniczków 

będzie można kupić kartki świąteczne, aniołki i inne 

ozdoby bożonarodzeniowe i słodkości. 

Istnieje też możliwość włączenia się do naszej akcji 

przez przygotowanie paczek świątecznych dla naszych 

gości (nowe ubrania, przybory szkolne, zabawki). Osoby 

zainteresowane przygotowaniem lub dołożeniem się do 

takiej paczki prosimy o kontakt pod nr telefonu: 

606899409 lub mailowo na adres: 

asia.czech@poczta.onet.pl. 

Liczy się każdy dar serca! 

3. Przypominamy też o istnieniu parafialnego 

Centrum Pomocowego „Chlebek Św. Antoniego”. Na 

stronie Chlebka można umieszczać informacje o przed-

miotach, których potrzebujemy oraz o takich, z których 

już nie korzystamy, ale które są w dobrym stanie i mog-

łyby jeszcze komuś posłużyć. Zachęcamy do odwiedzę-

nia strony: antoni-reda.pl/wp/chlebek-sw-antoniego/, 

zwłaszcza w okresie przedświątecznych porządków w 

domach . Z początkiem roku planujemy poszerzyć 

zasięg Chlebka na pozostałe parafie w Redzie i Rumi, 

tak aby powstała naprawdę duża baza ogłoszeń. 

Te i inne działania nie byłyby możliwe bez zaangażowa-

nia konkretnych osób. Wszystkim wolontariuszom dzię-

kujemy i życzymy nieustającego zapału. 

Czekamy też na Twoją pomoc. Jeśli nie chcesz an-

gażować się na stałe w zespół Caritas, możesz zgłosić 

do nas chęć pomocy w konkretnych działaniach (przy-

gotowanie paczek dla dzieci z Białorusi, pomoc przy or-

ganizacji kiermaszu świątecznego, pomoc przy segre-

gowaniu i wydawaniu żywności z programu PEAD, 

pomoc przy sprzedaży świec świątecznych itp.). Zachę-

camy również osoby, które korzystają lub kiedyś 

korzystały z pomocy parafii, aby podzieliły się z nami 

swoim czasem i energią. Więcej informacji na ten temat 

udziela ksiądz Adam po każdej mszy świętej (można też 

pisać w tej sprawie na adres mailowy podany powyżej). 

Każdy, nawet najdrobniejszy dobry uczynek jednej oso-

by ubogaca całą wspólnotę!!! 

Szczęść Boże! 

Parafialny Zespół Caritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności Parafialnego Caritasu 

 

W dniach od 30 listopada do 2 

grudnia 2012 roku odbędzie się 

„Weekend w Seminarium 

Gdańskim”. Jest on przeznaczony 

wyłącznie dla młodzieży męskiej, 

która ukończyła gimnazjum. 

Zapraszamy szczególnie 

tegorocznych maturzystów, a 

także studentów. 

Kontakt: 

Ks. Jan Uchwat 

Tel. 508409192 

mailto:asia.czech@poczta.onet.pl


Jak rozumieć: „przyjdź 

królestwo Twoje”? 
 U początków wyjaśnienia należy 

przytoczyć słowa Jezusa „Królest-

wo moje nie jest z tego świata” (J 

18,36) i w ich kontekście 

spróbować odpowiedzieć na posta-

wione pytanie. J. Ratzinger w 

pierwszej części Jezusa z Nazaretu powołuje się na 

Orygenesa i proponuje trzy spojrzenia na to zagadnienie. 

 Po pierwsze królestwo Boże nie jest rzeczą, ani jakimś 

obszarem, na wzór świeckich królestw. Jest osobą. Jest 

samym Chrystusem. W Nim bowiem sam Bóg jest 

obecny pośród ludzi: „Królestwo Boże pośród was jest” 

(por. Łk 17,21). 

 Po drugie królestwo Boże jest w sercu człowieka. 

Rośnie tam i owocuje, udoskonala i uświęca człowieka. 

W każdym świętym jest królestwo Boże, w którym 

mieszka Król, jak w dobrze rządzonym mieście. Do tego 

trzeba wyrzucić z siebie anarchię grzechu. Tutaj znów 

trudno by szukać królestwa Bożego na jakiejkolwiek 

mapie. 

 Po trzecie jest ono w ścisłej relacji z Kościołem. W 

ciągu wieków z tą interpretacją było najwięcej 

kłopotów. Popadano w skrajności: od uznania Kościoła 

za rodzaj świeckiego królestwa Bożego, aż po 

wskazywanie na królestwo dopiero w czasie 

ostatecznym. Uważano je również za pewnego rodzaju 

utopię, gdzie wszyscy ludzie budować będą szczęśliwą 

społeczność wokół Króla, kierując się sprawiedliwością, 

pokojem itp. Całkowicie zapomniano o słowie „przyjdź 

królestwo TWOJE”. Zawsze chodzi o Boga i o Jego 

plan na rzeczywistość. Dlatego na pytanie „jakie ono 

będzie?” odpowiada Chrystus w Kazaniu na Górze (por. 

Mt 5-8). Widać absolutną odmienność tego królestwa od 

oczekiwań światowych. Tak budowane królestwo, już tu 

na ziemi, dojdzie do pełnej realizacji w czasie 

ostatecznym. 

 Prośba zawarta w Modlitwie Pańskiej jest w gruncie 

rzeczy wołaniem o naśladowanie Chrystusa, które czyni 

z ludzi wspólnotę Jednego Ciała. J. Ratzinger tak 

kończy omawianie tej prośby: „Modlić się o królestwo 

Boże znaczy mówić Jezusowi: Uczyń nas Twoimi, 

Panie! Przenikaj nas, żyj w nas; zgromadź roz-

proszoną ludzkość w jednym Ciele, ażeby w Tobie 

wszystko podporządkowało się Bogu, a Ty żebyś 

wszystko przekazał Ojcu, ażeby 'Bóg był wszystkim 

we wszystkich (1 Kor 15,26-28)”. 

(Na podstawie: J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu, t.1, 

Kraków 2007, s. 51-64; 128-130; zob. także: 

Kompendium KKK nn.107-109, 111, 134, 258, 314, 

590). 

Zachęcam do przesyłania pytań, własnych lub 

zaczerpniętych z nauczania Kościoła, np. o komen-

tarz do konkretnych prawd z Katechizmu Kościoła 

Katolickiego. 
Ks. Krystian Wilczyński, k.wilku@wp.pl 

Osoba ludzka - część II 
 W części pierwszej udowodniliśmy, że człowiek składa 

się z materialnego ciała i niematerialnej duszy. O ile 

istnienie materialnego ciała można udowodnić naukowo, 

o tyle istnienie duszy nie. Jednocześnie z tych samych 

powodów nie można zaprzeczyć istnieniu duszy. Jeżeli 

jednak człowiek dokonuje niematerialnych czynów, to 

musi również istnieć ich niematerialna przyczyna. Za-

tem człowiek jest istotą duchową, w której materialne 

ciało i niematerialna dusza składają się na osobę ludzką. 

Stanowi ona nierozerwalną jedność tych dwóch elemen-

tów. W żyjącym człowieku jeden element nie może ist-

nieć bez drugiego: bez duszy ciało nie byłoby ciałem 

„człowieczym”; bez ciała dusza nie byłaby duszą „czło-

wieczą”. 

Osoba ludzka jest podmiotem indywidualnym i rozum-

nym. Indywidualność znaczy, że każdy z nas istnieje sa-

modzielnie - nie jest od nikogo zależny. Posiada własną 

wartość, osobowość i tożsamość, nie tylko ze względu 

na dane osobowe, niepowtarzalny kod genetyczny czy 

unikalne linie papilarne. Osoba jest istotą rozumną. Ro-

zumność nie oznacza jedynie dokonywanie czynności 

rozumnych jak myślenie i mówienie, ale to, że istota 

osoby jest duchowa. „Rozumność” nie jest czynnością 

dokonywaną przez osobę, ale jest sposobem istnienia. 

Oznacza ona wszystkie wyższe zdolności człowieka (in-

teligencję, moralność, miłość, religijność, rozsądek, roz-

tropność). Nie można tej cechy „wyćwiczyć” w sobie, 

gdyż jest ona dana osobie ludzkiej. „Rozumność” nie 

musi przejawiać się zatem w postaci dokonywanych 

czynności. Wystarczy, że istnieje jako zasadnicza zdol-

ność. Dlatego osobą pozostaje ten kto śpi, człowiek 

upośledzony czy embrion.  

Ponieważ osoba to jedność ciała i duszy, stawiamy py-

tanie o to, w jaki sposób tworzy się ciało i skąd pocho-

dzi dusza. Pochodzenie ciała zostało dobrze udokumen-

towane przez naukę; jego początkiem jest zygota pow-

stająca po złączeniu męskiego plemnika i żeńskiego ja-

jeczka. Ta komórka to nowa istota ludzka rozpoczy-

nająca własny cykl życiowy. To ona jest początkiem 

nowego, jedynego w swoim rodzaju i niepowtarzalnego 

ciała ludzkiego. Pochodzenia duszy nie można udoku-

mentować w sposób naukowy; nie można mu też za-

przeczyć, ponieważ należy ona do rzeczywistości du-

chowej. Dlatego jej źródłem nie może być materia ani 

nieożywiona, ani organiczna. Źródłem nie jest też dusza 

rodziców, gdyż dusza jako niezłożona, nie może być 

uważana za „cząstkę” odrywającą się od dusz rodziców. 

Pozostaje nam tylko odpowiedź nieudokumentowana 

naukowo, ale dowiedziona rozumowo: mającą charakter 

duchowy (niematerialną) duszę każdej osoby ludzkiej 

stwarza Bóg, w chwili jej poczęcia. Oznacza to, że Ten, 

kto pomyślał, że człowiek będzie jednością ciała i du-

szy, posługuje się materią by ukształtować to, co jest 

materialne, gdy tymczasem rzeczywistość duchowa jest 

bezpośrednim śladem Jego obecności w nas.  
Leszek Banaś 

Wiara szuka zrozumienia BIOETYKA (3) 



 

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszech-

świata wprowadził do liturgii Kościoła katolickiego 

Papież Pius XI na zakończenie Roku Jubileuszowego 

1925. W encyklice „Quas Primas” 

która wprowadziła do liturgii tą 

uroczystość czytamy: „Mamy więc 

silną nadzieję, że uroczystość 

Chrystusa - Króla, którą odtąd 

corocznie obchodzić będziemy, 

sprowadzi na nowo społeczeństwo 

do najukochańszego Zbawiciela. 

Byłoby – oczywiście - rzeczą ka-

tolików, aby ten powrót swoją pra-

cą i działalnością przygotowali i 

przyspieszyli; jednakowoż wielu z 

nich nie zajmuje w tzw. życiu spo-

łecznym tego stanowiska ani niema 

takiego znaczenia, jakie mieć po-

winni ci, którzy niosą pochodnię 

prawdy. To niekorzystne położenie 

należy może przypisać opieszałości 

i bojaźliwości dobrych, którzy nie 

chcą się sprzeciwiać lub zbyt ła-

godnie się opierają, wskutek czego 

przeciwnicy Kościoła z większym zuchwalstwem i har-

dością występują. Lecz, jeżeliby wszyscy wierni zrozu-

mieli, że pod sztandarem Chrystusa - Króla dzielnie i 

zawsze walczyć powinni, wówczas z apostolskim 

zapałem usilnie starać się będą, aby dusze zbłąkane i 

nieoświecone pojednać z Panem i staną na straży, by 

prawa Boże nienaruszone 

zostały.[…] 

Doroczny obchód tej uroczys-

tości napomni także i państwa, że 

nie tylko osoby prywatne, ale i 

władcy i rządy mają obowiązek 

publicznie czcić Chrystusa i Jego 

słuchać: przypomni im bowiem 

sąd ostateczny, w którym ten 

Chrystus, co Go nie tylko z pańs-

twa wyrzucono, lecz przez wzgar-

dę zapomniano i zapoznano, bar-

dzo surowo pomści te zniewagi, 

ponieważ godność Jego królewska 

tego się domaga, aby wszystkie 

stosunki w państwie układały się 

na podstawie przykazań Bożych i 

zasad chrześcijańskich tak w 

wydawaniu praw i w wymiarze 

sprawiedliwości, jak i w wychowa-

niu i wykształceniu młodzieży w 

zdrowej nauce i czystości obyczajów.” 

 
Kompletna treść encykliki dostępna na: www.opoka.org.pl 

 

 

 

1. Spotkanie Wspólnoty Dzieci Bożych w sobotę o godzinie 10.00; próba scholki dziecięcej w sobotę o godzinie 

11.00; spotkanie aspirantów także w sobotę o godzinie 11.00 

2. Zbiórka ministrantów we wtorek o 19.15, spotkanie lektorów o 19.45. 

3. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od 19.00 do 20.00. 

4. Próba scholi młodzieżowej CALI TWOI w czwartek o 19.15. 

5. Spotkania dla kandydatów do bierzmowania w poniedziałek i czwartek o 19.15. 

6. Dziś w niedzielę o godzinie 19.00 spotkanie organizacyjne dla rodzin które przyjmują dzieci z Białorusi od 

27,12.2012-04.01.2012r. 

7. Dziś w kaplicy o godzinie 19.30 Adoracja najświętszego Sakramentu prowadzona przez rodziny Domowego 

Kościoła i wspólnotę SILOE. 

8. Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas w środę o godz. 20.00 

9. W I sobotę miesiąca (1 grudzień) msza św. dodatkowa o godz. 8.30 z medytacją i różańcem ku czci 

Niepokalanego Serca NMP. 

10. Chorych i starszych w ich domach odwiedzimy w I piątek miesiąca, czyli 7 grudnia i przed świętami w sobotę 22 grudnia. 

11. W najbliższą sobotę 1 grudnia o godz. 18.00 LUCENARIUM- uroczyste Nieszpory podczas których zapalimy 

pierwszą świecę adwentową na wieńcu. Nieszpory będą śpiewane przez scholę młodzieżową. 

12. Za tydzień, w I niedzielę Adwentu w naszej parafii odbędzie się przedświąteczny bazar. w czasie którego 

będzie można kupić bożonarodzeniowe ozdoby, słodkie pierniki i inne upominki wykonane przez nasz 

parafialny Caritas. Bazar odbędzie się po mszach świętych w kaplicy. Dochód z bazaru zostanie przeznaczony 

na pomoc ubogim dzieciom z Białorusi, które będziemy gościć w okresie poświąteczno – noworocznym w 

naszej parafii. 

Serdecznie zapraszamy! 

Parafia Świętego Antoniego, ul. Fenikowskiego 4, 84-240 Reda; Tel. 058-678-50-04 

Msze św. w niedziele: 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00; w tygodniu: 7.00; 18.30 

Biuro parafialne: wtorek i czwartek od 16.00 do 17.30; sobota od 9.00 do 10.00 

www.antoni-reda.pl 

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

http://www.opoka.org/

