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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».
Cokolwiek robimy powinniśmy wpierw patrzeć jaki będzie tego koniec. Powinniśmy
zawsze wypatrywać do czego doprowadzi nas taka, a nie inna decyzja. Wszystko
bowiem co robimy będzie miało zawsze jakieś konsekwencje. Wiele oczywiście zależy –
jak to często mówimy – nie od nas, bo „takie jest życie”, ale to my powinniśmy zawsze
dawać z siebie wszystko, aby mieć pewność pełnego zaangażowania się w to, co daje
„tu i teraz” sam Bóg… Jezus wykorzystywał każdy moment swojego życia, aby czynić
dobro. Wszystko wobec zasady, że dobro rozwija dobro, a zło może uczynić tylko zło.
Stąd każdy czyn Jezusa był przemyślany i wynikał z dobra, które w sobie miał. To dawało
pewność, że wszystko co robi i daje innym ludziom będzie zawsze dobre. Nie może
bowiem powstać zło tam, gdzie nie było miejsca, aby się rozwijało…
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy rozumiem tytuł Chrystusa jako Króla przede wszystkim ubogich

i potrzebujących? Czy jestem świadomy, że Chrystus będzie mnie rozliczał również
z mojego stosunku do ludzi głodnych, opuszczonych i bezradnych?
Do wykonania: Lepiej wykorzystam możliwość działania na rzecz ludzi ubogich
i zagubionych.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

23.11 (poniedziałek) Wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika

Klemens rządził Kościołem rzymskim pod koniec I wieku jako trzeci następca Piotra
Apostoła. Napisał list do Koryntian, w którym wzywa ich do zgody i jedności.
24.11 (wtorek) Wsp. św. Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i towarzyszy męczenników

Praca misjonarzy katolickich na ziemiach dzisiejszego Wietnamu rozpoczęła się w XVI
wieku. W następnych wiekach wielokrotnie wybuchały okrutne prześladowania, w czasie
których ponieśli śmierć za wiarę misjonarze przybyli z Europy i liczni Wietnamczycy. Św.
Andrzej Dung-Lac (ok. 1795-1839) był pierwszym wietnamskim księdzem. Zginął
śmiercią męczeńską w Hanoi 21 grudnia 1839 roku. Dnia 19 czerwca 1988 papieŜ Jan
Paweł II kanonizował 119 męczenników wietnamskich, wśród nich 8 biskupów, 37
kapłanów wietnamskich i 59 świeckich Wietnamczyków.
25.11 (środa) Wspomnienie bł. Franciszki Siedliskiej, zakonnicy.

Bł. Maria (Franciszka Siedliska) urodziła się w Roszkowej Woli w roku 1842. Od lat
dziecięcych odczuwała pragnienie poświęcenia się Bogu. ZałoŜyła Zgromadzenie Sióstr
Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Odznaczała się wielką miłością Boga i bliźniego.
Zmarła w Rzymie 21 listopada 1902 roku. W roku 1989 PapieŜ Jan Paweł II zaliczył ją
w poczet błogosławionych. Jest patronką Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.
26.11 (czwartek) Wspomnienie św. Leonarda z Porto Maurizio, prezbitera

Leonard (Paweł Hieronim Casanuova) urodził się w 1676 roku. Studiował w Rzymie,
a następnie wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Po otrzymaniu święceń kapłańskich
przewędrował niemal całą Italię głosząc z wielkim powodzeniem kazania do ludu.
Pozostawił po sobie wiele dzieł z zakresu kaznodziejstwa i duszpasterstwa. Zmarł
w Rzymie w 1751 roku.
27.11 (piątek) Wspomnienie św. Wirgiliusza z Salzburga, biskupa

Wirgiliusz z Salzburga, równieŜ Wergiliusz, celt. Fergal (ur. ok. 700, zm. 27 listopada 784)
– irlandzki misjonarz celtyckiego pochodzenia, benedyktyński opat klasztoru św. Piotra,
ordynariusz i biskup diecezji Salzburga, apostoł Karyntii, uczony (teolog, astronom,
filozof), ewangelizator. Kanonizowany przez papieŜa Grzegorza IX w 1232 r.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Rekolekcje Adwentowe – niezależnie od utrudnień związanych z lockdown’em,
chcemy zachęcić wszystkich parafian i przyjaciół do wzięcia udziału w
rekolekcjach, których celem będzie przygotowanie nas na Świąt Bożego
Narodzenia. Temat: Maranatha! Przyjdź Jezu, Panie!”. Rekolekcjonistą będzie
ks. Witold Kapuściński, proboszcz parafii św. O. Pio w Londynie. Program
zamieszczony na naszej stronie w sekcji B.O.P.>OGŁOSZENIA. W obydwie
niedziele wysłuchamy homilii rekolekcyjnych, a w tygodniu zapraszamy na
spotkania eucharystyczne z homilią i konferencje..

