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Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu
szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest
Mesjaszem, Bożym Wybrańcem». Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do
Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim,
wybaw sam siebie». Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i
hebrajskim: «To jest Król żydowski». Jeden ze złoczyńców, których tam
powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie
i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę
samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem
słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu,
wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu
odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju».
Królestwo Jezusa jest królestwem paradoksów; i to w każdym swoim wymiarze. Ot choćby
samo określenie „dobry łotr” – czyż nie jest swoistym paradoksem? Łotr nie może być dobry.
Łotrem nazywa się właśnie kogoś dlatego, że jest zły. Tymczasem tradycja chrześcijańska od
wieków mówi o dobry łotrze. Ten człowiek był naprawdę zły. Sam się do tego przyznaje: „My
przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki”. Dlaczego więc
nazywa się go dobrym i czemu to właśnie on jako pierwszy wchodzi do Jezusowego
królestwa? Nasze dzielenie ludzi na dobrych i złych w oczach Bożych jest niesprawiedliwością.
Słowo Boże wielokrotnie ostrzega nas przed sądzeniem bliźnich. My zawsze sądzimy
z pozorów: na podstawie tego, co słyszymy i widzimy. Co więcej, patrząc na ludzi przede
wszystkim dostrzegamy zło. A Jezus widzi dobro i wyzwala je. To właśnie uczynił Jezus ze
swoim współtowarzyszem ukrzyżowania. Wydobył z niego to dobro, którego już nikt nie
widział, wszyscy go potępili, być może z nim samym włącznie. W ostatniej chwili jego życia
Jezus ze złego uczynił go dobrym i tak już zostało na wieki. Miłość ukrzyżowana wyzwoliła
w nim te resztkę dobra, która eksplodowała świętością. Ten do niedawna zły łotr w ostatniej
chwili odrzucił swe dotychczasowe życie, przyjął w sensie najbardziej dosłownym swój krzyż,
zobaczył w tej straszliwej sytuacji miłość Boga do siebie i poszedł za Jezusem do raju.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy Jezus jest moim Królem – to znaczy Kimś najważniejszym, jedynie
koniecznym, rozstrzygającym o moim życiu? Czy nie zagubiłem się w spekulacjach,
zamiast słuchać tego, co mi ma do powiedzenia Jezus?
Do wykonania: Będę codziennie robił rachunek sumienia, czy w swoim życiu respektuję
prawo królestwa Jezusowgo?
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

25.11 (poniedziałek) Wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, męczennicy
Według tradycji Katarzyna urodziła się w Aleksandrii w Egipcie. Odznaczała się
wrodzoną bystrością umysłu i mądrością oraz silnym charakterem. Podczas

prześladowania próbowano zmusić ją do wyparcia się wiary w Chrystusa. Gdy odmówiła,
cesarz Maksencjusz (+ 312) zarządził dysputę między nią a tamtejszymi filozofami.
Katarzyna udowodniła im prawdziwość chrześcijaństwa. Rozgniewany cesarz skazał ją na
liczne tortury. Zmarła śmiercią męczeńską ma początki IV w. mając ok. 18 lat. Jej
doczesne szczątki czczone są w klasztorze na Górze Synaj.
30.11 (sobota) Święto św. Andrzeja Apostoła.
Andrzej apostoł pochodził z Betsaidy. Najpierw był uczniem Jana Chrzciciela,
a następnie poszedł za Chrystusem, do którego przyprowadził swego brata, Piotra.
Razem z Filipem przedstawił Chrystusowi pogan pragnących Go poznać. On teŜ
wskazał chłopca roznoszącego ryby i chleby (J 6,8-9). Po Zesłaniu Ducha Świętego
głosił Ewangelię w róŜnych krajach. Zgodnie z przekazem tradycji został
ukrzyŜowany w Achai.
WARTO WIEDZIEĆ
OKRES ADWENTU - ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do
uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze
przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez
wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu
Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów adwent jest
okresem pobożnego i radosnego oczekiwania. (…) Dni powszednie od dnia 17
do 24 grudnia włącznie są przeznaczone na bezpośrednie przygotowanie do
uroczystości Narodzenia Pańskiego (Kalendarz Rzymski, 39-42).
RORATY - pot. msza roratnia, czyli pierwsza msza o wschodzie słońca
w okresie adwentu. Jest to msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie. Nazwa
mszy pochodzi od jej introitu (antyfony na wejście), który zaczyna się od słów
„rorate cæli desuper” („spuśćcie rosę niebiosa”). Charakterystycznym
elementem rorat jest zapalanie świecy, zwanej roratką (świecą roratną).
Świeca ta umieszczana jest w pobliżu ołtarza jedynie w adwencie. Symbolizuje
Najświętszą Maryję Pannę. Współcześnie z uwagi na udział dzieci i młodzieży
roraty odprawia się często wieczorem. W niektórych parafiach dzieci
przychodzą na msze roratne z zaświeconymi lampionami.
PIELGRZYMKA - zapraszamy na wspólny wyjazd / pielgrzymkę do krajów
nadbałtyckich. Termin: 25-30 Maja 2020 r. Odwiedzimy następujące kraje:
Estonia (Tallin, Tartu, Parnawa), Łotwa (Ryga, Jurmała), Litwa (Kiejdany,
Szawla, Wilno, Antokol). Cena: £ 690.00-£ 790.00 – cena uzależniona od ilości
chętnych. Noclegi w hotelach, pokoje dwuosobowe - istnieje możliwość pokoju
jednoosobowego (dodatkowa opłata). Wyżywienie dwa razy dziennie.
Ubezpieczenie KL i NNW. Szczegółowy program wyłożony został na stolikach
pod chorem. Szczegóły pielgrzymki również dostępne są na naszej stronie
internetowej w sekcji OGLOSZENIA lub na głównej stronie parafialnej.
Zgłoszenia: Agata, 07903138343. UWAGA: przy zgłoszeniu należy wpłacić
£ 200.00 wpisowego (kwota bezzwrotna) - można to zrobić na konto parafialne
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