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parafii kościoła rzymsko-katolickiego p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku (Salezjanie)

KRÓTKIE ODWIEDZINY
o. JANUSZA GARDOCKIEGO

Drogi Panie Burmistrzu
Z okazji Imienin proszę przyjąć
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, sił i energii do pokonywania
codziennych
trudów.
Życzę
wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym i zawodowym.
Niech każdy Pana dzień będzie
wypełniony optymizmem i wiarą
w realizację wszelkich planów
i zamierzeń, a codzienna praca
niech przynosi Panu satysfakcję
i owocuje ludzką życzliwością.
Z życzeniami Bożego Błogosławieństwa, niezbędnego w dźwiganiu ciężaru pełnionych obowiązków.
Ks. Proboszcz
Sławomir Szczodrowski

Nie każdy wie, że wśród Tolkmiczan, którzy przywdziali szaty
duchowne znajduje się o. Janusz
Gardocki. Ze względu na obowiązki i dzielącą Go z krajem odległość, rzadko odwiedza nasze
miasteczko.
Parafianie uczestniczący w
Mszy św. z okazji Liturgicznego
Wspomnienia bł. Jana Pawła II
mieli okazję Go sobie przypomnieć.
O. Janusz od 13 lat pracuje w
Belgii. Jest proboszczem w Parafii
Nawiedzenia Najświętszej Marii
Panny w Melin.
Poproszony o przesłanie dla naszej wspólnoty parafialnej, powiedział:„Pan Bóg dotyka człowieka
łaską, nawet jak by jej nie chciał, a
tam, gdzie człowiek myśli, że jest
słaby i odrzucony, On wypełnia to
miejsce”.
Ojcze Januszu, życzymy Bożego
Błogosławieństwa na dalsze lata
tej kapłańskiej posługi. Szczęść
Boże.
Więcej na:
www.salezjanie-tolkmicko.pl
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Serdecznie dziękuję Wszystkim,
którzy pośpieszyli z życzeniami z
okazji moich Imienin. Bóg zapłać
Wam za modlitwę i wszelkie serdeczności.
Obiecuję Wam pamięć w moich
modlitwach.
Ks. Proboszcz
Sławomir Szczodrowski

ADWENT

Słowo Adwent dla chrześcijan
oznacza czas przygotowujący nas
do uczczenia Narodzin Jezusa w
Betlejem. To również nasze przygotowanie do powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię.Adwent rozpoczyna Nowy Rok Kościelny i
obejmuje 4 kolejne niedziele. W
tym roku początek adwentu przypada w niedzielę 2 grudnia.
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W tym czasie nie zdobimy ołtarzy i świątyń kwiatami, szaty liturgiczne mają kolor fioletowy kolor pokutny, nie śpiewamy
"Chwała na wysokości Bogu". Codziennie przez okres Adwentu
odprawiane są Msze św. ku czci
Maryi tzw. Roraty, w czasie których pali się świeca roratnia, symbol Najświętszej Maryi Panny.
Wymownym znakiem Adwentu
jest wieniec i świeca adwentowa.
Światło wskazuje drogę, rozprasza
ciemności, usuwa lęk i stwarza
poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty. Światło jest znakiem obecności Chrystusa "Światłości Świata".
Światło czterech kolejnych świec
adwentowych ma nas doprowadzić stopniowe do prawdziwego
"Światła" wschodzącego w Boże
Narodzenie. Zielone gałązki są
symbolem nadziei, zwyciężającej
śmierć. Wieniec adwentowy ma
nam przypominać o radosnym
czasie przygotowania adwentowego do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
Adwent, to czas przygotowania
naszych serc na przyjście Dzieciątka Jezus przez rekolekcje.
Zapraszamy na Msze św. roratnie codziennie o godz. 7:00, dzieci
– w każdy wtorek i czwartek o
godz. 16:30.
Rekolekcje adwentowe w naszej
parafii obędą się w dniach 16 – 18
grudnia.
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ADAM KUCEWICZ MISJONARZ ŚWIECKI
WIEŚCI Z PERU
Pierwsze spotkanie z dziećmi, z
którymi spędzę najbliższy rok.
Wiek między 8-15 lat. Jedyne co
mogę teraz robić to się uśmiechać.
Niewiele umiem powiedzieć w
Castellano. Dzieciom to nie przeszkadza. Na pierwszy ogień poszła Maura. Lekko onieśmielona
skrywa się za ręką brata Osbela.
Przedstawiłem się i obdarzyłem ją
najlepszym uśmiechem jakim tylko mogę. Maura ma 8 lat. Swoją
pyzatą buźką sięga mi co najwyżej do pasa. Dzieci w Peru są jakby mniejsze. Zapewne mają to po
rodzicach, którzy w najlepszym
wypadku są na równi z moimi ramionami. Ta mała pyzata buźka
jest moją pierwszą nauczycielką
języka. Spodobała jej się ta rola.
Nie chce się ode mnie odkleić a
przecież muszę znaleźć czas dla
każdego. Dzisiaj zapamiętałem
tylko jedno imię. Maura.

Oczywiście jest czas na sport
i różne zabawy. Ja póki co zostałem z dziewczynami przy siatkówce. Chyba polubię ten sport.
Zawsze rozpoczynamy i kończymy modlitwą. To moja pierwsza
modlitwa z nimi. Zaczynamy.
Dios te salve María… – nagle
dwudziestka dzieciaków zwróciła
swoje białe gałki oczne w moją
stronę. Sprawdzają czy umiem?
Teraz przyszedł czas na Ojcze
Nasz. I znowu to samo. Tym razem nie mogłem powstrzymać się
od śmiechu . Przecież Ojcze Nasz
jeszcze nie znam…

Kościół, Dom i Podwórko
Po półgodzinnej rekreacji przy szedł czas na modlitwę i rozpoczęcie zajęć. Tak. To oznacza naukę w klasach mimo, że na
zewnątrz jest 25 stopni i słońce.
Palące słońce, które wisi dosłownie nad naszymi głowami.Dzieciaki każdego dnia przychodzą do
Bosconi by się uczyć i coś zjeść.
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DEKRET
BISKUPA ELBLĄSKIEGO
O ODPUSTACH
W ROKU WIARY
Mając na względzie duchowe
dobro wiernych Diecezji Elbląskiej oraz kierując się normami
zawartymi w dekrecie Penitencjarii Apostolskiej z dnia 14 września
2012 roku, ustanawiam następujące warunki uzyskania odpustów
w Roku Wiary, który zaczyna się
11 października 2012 roku, a kończy 24 listopada 2013 roku.
Odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami (wyznanie grzechów
w sakramencie pokuty, przyjęcie
Komunii świętej, modlitwa według intencji Papieża, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego), mogą
zyskać wierni:
1. gdy w Roku Wiary wezmą
udział w co najmniej trzech konferencjach misji świętych lub co najmniej trzech wykładach na temat
dokumentów II Soboru Watykańskiego i artykułów Katechizmu
Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym
miejscu;
2. za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich, kościoła katedralnego
lub innego miejsca wyznaczonego
w niniejszym dekrecie z okazji
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Roku Wiary i wezmą tam udział
w nabożeństwie, bądź będą się
modlić, medytować, kończąc modlitwą "Ojcze nasz", Wyznaniem
Wiary, wezwaniem do Matki Bożej lub świętych;
3. gdy w dniach wyznaczonych
z okazji Roku Wiary, w niniejszym dekrecie, zgromadzą się na
Eucharystii lub Liturgii Godzin
i odmówią Wyznanie Wiary;
4. w dniu dowolnie wybranym
podczas Roku Wiary za pobożne
nawiedzenie chrzcielnicy lub innego miejsca, w którym otrzymali
chrzest, jeśli odnowią przyrzeczenia chrzcielne.
Ksiądz Biskup wyznaczył świątynie, oraz Dni w Roku Wiary, w
których można otrzymać odpust
zupełny zamieszczamy na naszej
stronie parafialnej:
www.salezjanie-tolkmicko.pl
Informację można też otrzymać
w kancelarii parafialnej.

STATYSTYKI PARAFIALNE
W ostatnim czasie na miejsce
wiecznego spoczynku odprowadziliśmy:
Reginę Wojnar,
Czesława Milkowskiego,
Piotra Szandrowskiego.
Na naszej stronie parafialnej zawsze znajdziecie informacje o
ostatnio
zmarłych
członkach
wspólnoty.
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PODZIĘKOWANIA
Ksiądz Proboszcz Sławomir
Szczodrowski składa serdeczne
podziękowania za pomoc wszystkim, którzy w okresie Wszystkich
Świętych i dniach poprzedzających pomogli uświetnić tę Uroczystość.
Bóg zapłać członkom naszej
Straży Pożarnej za pomoc w pracach gospodarczych, Paniom, które kwestowały na cmentarzu.
Panu Robertowi Oleszkiewiczowi
– Dyrektorowi Ośrodka Kultury
w Tolkmicku i Jego pracownikom
za nagłośnienie Mszy Św., Wam
wszystkim, którzy zadbaliście o
groby najbliższych i uczestniczyliście we wspólnych modlitwach.
Dziękuję również tym, którzy
uregulowali opłaty za miejsca pochówku swoich zmarłych lub rezerwacje miejsc dla siebie.
Wasze ofiary przeznaczone zostały na spłatę części należności
za wyłożenie polbrukiem kolejnego odcinka alei głównej. Koszt
materiałów i robocizny za ten odcinek wyniósł 21.800 zł.
Do tej pory spłaciliśmy te prace
kwotą 11.670 zł., na którą złożyły
się:
- kwesta na cmentarzu - 4.670 zł.
- darczyńcy indywidualni – 2.000 zł
- ofiary na cmentarz – 5.000 zł.

Ksiądz Proboszcz jeszcze raz
dziękuje za pomoc wszystkim
darczyńcom.
Gdyby jednak wszyscy poczuli
się do ofiar, a zwłaszcza regulowania zaległych opłat za kwatery
bliskich zmarłych, oraz za miejsca
rezerwowane dla osób żyjących,
można by wykonać na naszym
cmentarzu więcej prac, w tym
wyposażyć kaplicę cmentarną.

AKTUALNOŚCI
Dnia 27 października odbyła się
Pielgrzymka do Gietrzwałdu.
Wierni z naszej wspólnoty modlili się przed Cudownym Obrazem , a następnie uczestniczyli w
Mszy św. koncelebrowanej z
udziałem ks. Wiesława Kani,
przewodnika duchowego tej pielgrzymki.
Wczoraj – 24 listopada, obyła
się kolejna pielgrzymka do Zielonki Pasłęckiej i Pieniężna.
W ROKU WIARY nasi duszpasterze będą organizować więcej
takich pielgrzymek do pobliskich
Sanktuariów i innych miejsc, słynących z objawień, cudów lub
pracy misyjnej.
O tych wyjazdach będziemy
Was informowali w ogłoszeniach
parafialnych i naszym Biuletynie.
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11 listopada obchodziliśmy
Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Na Mszy św. o
godz. 10:30 Chór parafialny przybliżył nam historię „tamtych dni”.
Na ręce Pana Michała Hofmana
składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich Członków
Chóru za te wzruszające chwile,
ubarwione pieśniami patriotycznymi.
Dzisiaj/25.11/o godz. 15:00 w
Domu Strażaka Oratorium im. św.
Jana Bosko i Parafialne Koło Caritas organizują V Festiwal Piosenki
Religijnej „Cecyliada”. Zapraszamy wszystkich na to spotkanie.
W środę 28 listopada Caritas
parafialna od godz. 10:00 będzie
wydawała dary żywnościowe.
Osoby potrzebujące proszone są o
osobiste zgłoszenie z dowodem
osobistym. Nie będziemy wydawali jednej osobie darów na kilka
kart, z wyjątkiem bardzo chorych.
Prosimy też, by zgłaszały się po
nie tylko ci, którzy nie otrzymują
takiej pomocy w innych miejscach
/np. z opieki społecznej/.
2 grudnia br. o godz. 15:00 na
boisku Orlika będą miały miejsce
Mikołajkowe Rozgrywki o Puchar
Salosu. Informacje i zgłoszenia
drużyn, które grają w piłkę nożną
można pobierać i składać u ks.
Proboszcza Sławomira Szczodrowskiego do dnia 26 listopada.
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Rozpoczyna się Adwent i czas
roznoszenia opłatków. W najbliższym czasie do każdego domu
dotrą Panie z naszych wspólnot
parafialnych. Jeśli kogoś nie będzie w tym czasie w domu, opłatki będą do nabycia w zakrystii lub
kancelarii parafialnej.
W kancelarii parafialnej lub zakrystii są do nabycia są świece wigilijne Caritas – Wigilijne Dzieło
Pomocy. Cena 6 zł.
8 grudnia obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
NMP. Tradycyjnie, tego dnia o
godz. 10:00 udamy się z pielgrzymką do Kadyn. Osoby chętne
proszone są o zgłoszenie udziału
w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
Caritas Diecezji Elbląskiej tradycyjnie organizuje Mikołaja dla
dzieci. W tym roku nasi najmłodsi
pojadą do Elbląga 15 grudnia.
Przy tej okazji pragniemy bardzo
serdecznie podziękować Panu Januszowi Birkholcowi, który od
kilku lat bezinteresownie przewozi dzieci do Elbląga na spotkanie
ze Świętym Mikołajem.
16 grudnia o godz. 15:00 organizujemy wspólnie z Urzędem
MiG oraz stowarzyszeniami i Caritas Diecezji Elbląskiej, kolejną
„Wigilię
pod
tolkmickim
niebem”. Zapraszamy wszystkich
do udziału w tym wspólnotowym
spotkaniu.
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Informujemy, że w naszej
wspólnocie powstała nowa, szósta Róża Różańcowa. Zawdzięczamy to Pani Barbarze Tuzimek,
która dotarła do osób chętnych,
by poprzez tę formę modlitwy
czcić Maryję, Matkę Jezusa.

W najbliższym czasie planujemy remont kościelnych witraży.
Są one miejscami bardzo zniszczone, nieszczelne, mają wybite
lub popękane szybki.

Bardzo serdecznie prosimy inne
osoby o zaangażowanie. Taka
Róża Różańcowa nie musi składać
się tylko z Pań.

W najbliższym czasie zajmiemy
się projektem ich renowacji
i oszacowaniem kosztów. Jeśli
uda się nam przeprowadzić ten
remont, będzie można myśleć o
ogrzewaniu kościoła.

Marzeniem naszym jest stworzenie Róży, składającej się z Panów. Może młodzież i dzieci odpowiedzą na nasze zaproszenie?
Do utworzenia Róży potrzeba 20
osób. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z ks. Wiesławem.

27 stycznia 2013 roku będziemy
gościć Stanisława Sojkę, wokalistę jazzowego i popowego, pianistę, gitarzystę, skrzypka, kompozytora i aranżera. Koncertem
kolęd uświetni On Uroczystości
Św. Jana Bosko w naszej wspólnocie. Już dzisiaj Was zapraszamy.
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Z radością informujemy, że wydaliśmy nowy kalendarz ścienny
na 2013 rok. Jest on bardzo czytelny, w kratkach będzie można robić małe zapiski.
Zamieszczone w nim zdjęcia
dot. naszej świątyni i wydarzeń
parafialnych. Cena kalendarza –
5 zł. Zachęcamy do nabycia tego
parafialnego wydawnictwa dla
siebie i na świąteczne upominki
dla rodziny.

Peregrynacja Obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej
W ROKU WIARY, w duchu pogłębienia kultu maryjnego, a także troski o przyszłość Kościoła
i związania naszego życia rodzinnego z Maryją, rozpoczynamy peregrynację kopii Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej po domach
naszej parafii. Obraz został uroczyście poświęcony podczas Nawiedzenia, jakie przeżywała nasza wspólnota w sierpniu 2012
roku. Przyjęcie Go niech będzie
dla nas znakiem jedności parafian, okazją do pogłębienia modlitwy, którą rozbudził czas Nawiedzenia.
Wizerunek Matki Bożej rozpocznie wędrówkę po domach
naszej parafii od
I niedzieli
Adwentu, czyli od dnia 2 grudnia
br. Będzie On przekazywany codziennie z domu do domu o
godz. 17:00.
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W spotkaniu z Matką Bożą
uczestniczy cała rodzina - niech to
będzie dla domowników czas modlitwy, refleksji oraz odnowienia
życia religijnego, a także czas pojednania rodzinnego i sąsiedzkiego. Rodzina, która będzie przyjmowała Obraz, niech postara się
w tygodniu spotkania z Matką
Bożą uczestniczyć w mszy świętej, modląc się za siebie, przystępując do spowiedzi i Komunii
Świętej.
Zachęcam także do osobistych
podziękowań, postanowień i zobowiązań, jako duchowych darów dla Matki Bożej.
Z Obrazem będzie wędrowała
teczka, w której znajdziecie modlitwy na powitanie i pożegnanie
Matki Bożej oraz na czas Jej pobytu, kolejność ulic na trasie Peregrynacji, Kronikę pobytu Obrazu
w rodzinie. Wpisy do Kroniki, to
bardzo ważne świadectwo naszej
wiary, które pozostanie w archiwum parafii dla przyszłych pokoleń.
Za złożone ofiary, po odwiedzeniu ostatniego domu, zostanie odprawiona Msza św. za mieszkańców danej ulicy.
Prosi się, by na każdej ulicy
znalazła się osoba „porządkowa”,
odpowiedzialna za Obraz. Mogą
to być osoby z wspólnot parafialnych lub wytypowane przez
mieszkańców albo duszpasterzy.
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Mamy nadzieję, że całym sercem i z wdzięcznością przyjmiecie Matkę Bożą, dziękując Jej za
Dar Nawiedzenia i dotychczasowe łaski oraz, że z ufnością ofiarujecie się Jej dalszej opiece.

PROPOZYCJA PROGRAMU
NAWIEDZENIAOBRAZU
MATKI JASNOGÓRSKIEJ
Z sąsiadami należy uzgodnić
czas i okoliczności przyjęcia Obrazu do swego domu (najlepiej o
godz.17.00).
Z mieszkania Obraz wynoszą
domownicy do umówionego
wcześniej miejsca.
Obraz przyjmujemy przez ucałowanie ramy; następnie na swoim ciele czynimy znak krzyża.
Jeśli to możliwe, Obraz niesiemy w otoczeniu zapalonych
świec. Przy padającym deszczu
czy śniegu Obraz należy okryć.
Razem z Obrazem rodzina
przejmuje Modlitewnik Liturgii
Nawiedzenia.
Po ustawieniu Obrazu na specjalnie przygotowanym miejscu
śpiewa się trzykrotnie „O Maryjo
witam Cię...”
Głowa rodziny odczytuje „Modlitwę na powitanie Obrazu”.
Ramy Obrazu i drewnianego
stelaża nie dekorujemy.

KOLEJNOŚĆ NAWIEDZENIA
OBRAZU W DOMACH
NASZEJ PARAFII
Obraz rozpocznie Peregrynację
od Domu Zakonnego – ul. Kościelna 2, następnie kolejne numery ul. Kościelnej, do ostatniego
domu po przeciwnej stronie.
Następnie Obraz przejmie Rodzina Państwa Gaweł. Przejdzie
on prawą stroną ul. Świętojańskiej, aż do końca. Stamtąd przejmą Go rodziny z lewej strony ulicy.
Od Państwa Wiszowatych Matka Boska w kopii Obrazu Jasnogórskiego odwiedzi mieszkańców
bloku Nr 8, 10, 12, po prawej stronie . Peregrynacja na ul. Świętojańskiej zakończy się w kamienicy
Nr 14.
Kolejno Matka Boża odwiedzi
rodziny na Placu Wolności i ul.
Ceramicznej, skąd przejmą Ją
mieszkańcy ul. Krzywej, Zawiszy,
Krętej i Rybackiej.
Od ostatniej rodziny z ul. Rybackiej Obraz wróci do Kościoła.
Kolejny plan Peregrynacji zamieścimy w odpowiednim czasie
w naszym Informatorze.
Uwaga:
Obraz na czas od 24 grudnia do
2 stycznia może wrócić do Kościoła.
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OKIEM PROBOSZCZA
Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus!
Drodzy moi.
Uroczystością Chrystusa Króla
kończymy Rok Liturgiczny. Dziękujmy Bogu za wszystkie łaski od
Niego otrzymane.
W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Nowy Rok Liturgiczny pod
hasłem „ Być solą ziemi” (por . Mt
5, 13-16), co sugeruje, że będzie
on związany z misyjnym wymiarem Kościoła. Każdy chrześcijanin
zobowiązany jest "być solą ziemi",
czyli świadczyć o Bogu w różnych sytuacjach codziennego życia. Często jednak o tym zapominamy i nasze bycie "idących za
Chrystusem" kończy się udziałem
w niedzielnej Mszy św. .
Życzę każdemu z nas, by ten
Nowy Rok Liturgiczny był owocny. Niech dokona się w nas prawdziwa odnowa życia chrześcijańskiego. Zapraszam Was do
przeżywania tegorocznych spotkań adwentowych oraz owocnego przeżywanych sakramentów
świętych.
W tych dniach adwentowych
Panie z grup modlitewnych będą
roznosiły poświęcone opłatki na
stół wigilijny. Proszę Was o godne
przyjęcie tego daru.
strona 10

Rok 2012

Zachęcam również do wsparcia
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przez nabycie świec Caritas.
W imieniu organizatorów zapraszam na „Wigilię pod Tolkmickim niebem”, które tradycyjnie
odbędzie się na rynku naszego
miasta 16 grudnia o godz. 15:00.
Wyrażam jeszcze raz wdzięczność za wszelką pomoc i serdecznie polecam się waszej dobroczynności. Wierzę, że wspólnymi
siłami uda się nam dokonać renowacji witraży i okien w kościele,
co w przyszłości pozwoli nam
ocieplić kościół. Polecam się waszej hojności. Niech ten Rok Wiary nas do tego mobilizuje.
Drodzy moi.
Caritas Parafialna cieszy się, że
może służyć parafianom starszym, chorym, czy potrzebującym. Zasmuca jednak fakt, że
zgłaszają się też osoby, które na
taką pomoc może nie zasługują!
Ich zaangażowanie we wspólnotę
jest żadne! Nie widać ich w kościele na Mszy św., nie przychodzą sprzątać kościoła raz w roku!
Nie są to osoby niedołężne. Po
prostu,
brak
chrześcijańskiej
wdzięczności. Zapominają, ze pomoc trzeba zorganizować, przywieźć, przygotować i wydać. To
są bardzo duże pieniądze i ludzka
praca. Warto o tym kochani pamiętać.
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Przepraszam za te, może gorzkie słowa, ale czasami trzeba głośno to powiedzieć.
Drodzy Parafianie. Zbliża się
adwent. Zachęcam Was do licznego udziału w Mszach św. roratnich oraz rekolekcjach adwentowych od 16 grudnia. Zachęcajcie
rodzinę i znajomych do wspólnej
modlitwy. Niech to będzie czas
radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa.
Z modlitwą,
Ks. Proboszcz
Sławomir Szczodrowski

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA
CHRYSTUSA KRÓLA
WSZECHŚWIATA
25.11.2012 r.
Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem
całego stworzenia - wszechświata.
Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z
wywalczenia tej godności. On jest
Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko
stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa
jest czymś zupełnie innym od
wszystkich królestw ziemskich.
Dotyczy ono wszystkich narodów,
wszystkich miejsc i wszystkich
czasów.

Ono już istnieje w Kościele,
choć jeszcze nie zostało do końca
wypełnione. Dlatego właśnie w
codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją:
Przyjdź królestwo Twoje!
Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na
tronie królewskim, tytuł Króla
najzupełniej Mu się należy i to w
zakresie, jakim nie dysponował
żaden władca świata.Chrystus jest
ponadto Synem Bożym, naturą
równy Bogu, drugą Osobą Trójcy
Przenajświętszej. Jako taki jest Panem nieba i ziemi, Panem najwyższym i absolutnym, wobec którego wszelkie królestwa ziemskie są
nieporównywalne. Aby to powszechne władztwo Jezusa podkreślić, liturgia dodała do tytułu
"Król"dopełniacz "Wszechświata".
www.brewiarz.katolik.pl
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