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CHRYSTUSA, KRÓLA
WSZECHŚWIATA

JEZUS CHRYSTUS KRÓLEM WSZECHŚWIATA
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
„Chrystus jest Królem Wszechświata”, taki jest tytuł dzisiejszej uroczystości, która
kończy rok liturgiczny. Uroczystość podkreśla prawdę, że wszystko stworzenie
ma swoje źródło i cel w Bogu. Również po grzechu stworzenie dzięki Chrystusowemu zmartwychwstaniu, powraca do swego pierwotnego źródła: „Jak w Adamie
wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według
własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa,
w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu
Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc”. Tak Chrystus będzie
królować pokonując wszystkich nieprzyjaciół; wreszcie, na końcu zostanie pokonana śmierć. Tak wszystko podda pod panowanie Boga Ojca, aby „Bóg był wszystkim we wszystkich”. Zgadza się to z logiką czytania ze Starego Testamentu, które
mówi, że Bóg zadba o wszystkie swe owce. Te zabłąkane, które „rozproszyły się
w dni ciemne i mroczne”, jak i te mocne i tłuste, które trwały przy swoim pasterzu. Z perspektywy zbawczej męki i zmartwychwstania Chrystusa wiemy, że
właśnie taki był zamysł Pana Boga, by przez ofiarę swego Syna wszystkich sprowadzić do Boskiego źródła, pokonując wszelkie trudności i złe moce, nawet
śmierć. Jednak dzisiejsza Ewangelia przypomina nam również prawdę, że Pan
Bóg zbawia wszystkich, choć nie automatycznie, nie bez udziału każdego z nas.
Przypowieść Chrystusowa mówi o otrzymaniu nagrody życia w Bogu lub jej braku
w zależności od dobrych czynów względem bliźnich, szczególnie tych w potrzebie.
Okazuje się, że Bóg będzie rozpoznawał każdego z nas po naszej wrażliwości na
biedę i potrzeby tych bliźnich, którzy byli przybyszami, w więzieniu, chorzy, głodni, spragnieni itd. Otóż na końcu świata, choć wszyscy byli przeznaczeni do zbawienia, z powodu braku wrażliwości i działania względem tych ludzi w potrzebie,
nie wszyscy doświadczą Jego zbawienia. Dla tych jest przygotowana „męka wieczna”, dla tamtych „życie wieczne”. Pamiętajmy o tym w konkretnych, codziennych
sytuacjach naszego życia.

WCZYTAJMY SIĘ W SŁOWA DZISIEJSZEJ LITURGII:
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela (Ez 34, 11-12. 15-17)
Tak mówi Pan Bóg: «Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował
nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się
wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię
je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ja sam
będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisku» – mówi Pan Bóg. «Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą
umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie». Do was zaś,
owce moje, tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły».
Psalm responsoryjny:
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć *
na zielonych pastwiskach.
Refren…
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Refren…
Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.
Refren…
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ
bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy

będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności: Chrystus jako pierwociny,
potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec,
gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę
i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, «aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod
swoje stopy». Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko
zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi
poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
Aklamacja: Alleluja… Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi. Alleluja…
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 25, 31-46)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.
I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od
drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły
po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca
mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem
przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory,
a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię
chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: „Zaprawdę,
powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci,
w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym,
albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy
Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”. I pójdą
ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

POPROŚ BOGA O PRAGNIENIE SŁUCHANIA JEGO SŁOWA,
O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO.
ZASTANÓW SIĘ:
CO BÓG MÓWI O SOBIE W TYM TEKŚCIE?
CO BÓG CHCE CI POWIEDZIEĆ O TOBIE?
JAK BOGU ODPOWIESZ NA JEGO SŁOWO?
WYBIERZ CHOĆ JEDNO ZDANIE, KTÓRE ZATRZYMYWAŁO TWOJĄ UWAGĘ
I CZĘSTO JE POWTARZAJ, PRZYPOMINAJ JE SOBIE PODCZAS CAŁEGO TYGODNIA

Modlitwa do Jezusa Chrystusa, naszego Króla i Pana
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić
w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed
Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie
poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za
wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy
o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować
za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych
zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam
porządkować nasze życie i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby
nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo
prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości
i pokoju, teraz i na wieki wieków. Amen.
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