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Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?» Jezus
odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci
o Mnie?» Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani
wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?» Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje
nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy
moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje
nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?»
Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to
przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z
prawdy, słucha mojego głosu».
Jezus miał problem z odpowiedzią na pytanie czy jest królem. Nie dlatego, że nim nie
jest, albo że nie chciał się do tego przyznać, ale dlatego, że ludzie (w tym Piłat) nie
rozumieją co znaczy być królem. My mamy dziwne pojęcie o królowaniu. Polega ono na
okazywaniu wyższości i na wymaganiu, by ją respektowano. Tymczasem królowanie
(panowanie) w oczach Boga to coś zupełnie innego - to troska o poddanych. Zresztą
termin "poddany" nie oznacza "uległy", "zależny", czy coś w tym rodzaju. Oznacza
"poddany opiece". Jeśli nie poddamy się Bogu, On nie będzie mógł troszczyć się o nas.
Jeśli chcemy czuć się bezpieczni, uznajmy Chrystusa za swojego króla i słuchajmy Jego
głosu. „Królestwo Chrystusa nie jest ze świata złości, przemocy, nienawiści. Jest
wszędzie obok nas, tam, gdzie jest miłość, dobroć, przebaczenie” (ks. Jan Twardowski).
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy jestem świadomy tego, iż ja jestem jednym z tych, którzy skazywali
Chrystusa na śmierć? Jak często neguję zasadność Jego wymagań i praw?
Do wykonania: Dokonam rozrachunku z sobą, na ile w swoim życiu respektuję prawa
Bożego Królestwa.
WARTO WIEDZIEĆ
ODPUSTY – na mocy Dekretu Penitencjarii Apostolskiej w Rzymie z dnia 22 października
2020 r. odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad!
Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną w dniu Wszystkich Świętych i w Dzień
Zaduszny i w każdym dniu tego miesiąca mogą dostąpić łaski odpustu zupełnego. Może on
być ofiarowany za zmarłych. Odpust można zyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie
nawiedzenia świątyni należy odmówić "Ojcze nasz" i "Wierzę" oraz wypełnić inne warunki, jak
spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa według intencjach Ojca Świętego. Wierni,
którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują
odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące.
Adwent – rozpoczyna się w następną niedzielę. 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. I
niedziela adwentu przypomina nam o obietnicy powtórnego przyjścia Jezusa, II i III (zwana
także Gaudete) przywołuje postać św. Jana Chrzciciela, bezpośredniego poprzednika Jezusa.
Ostatnia, IV niedziela adwentu skupia naszą uwagę na osobie Maryi - Matki Boga. W czasie
adwentu przypada jedna uroczystość - 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Kalendarz Rzymski, 39-42).
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

22.1 (poniedziałek) Wsp. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
Według tradycji Cecylia, mieszkanka Rzymu, ślubowała dziewictwo z miłości ku
Chrystusowi i poniosła śmierć za wiarę. W V wieku wzniesiono w Rzymie bazylikę ku jej
czci. Św. Cecylia jest patronką muzyki kościelnej.
23.11 (wtorek) 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 (środa) Wsp. św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera
Tak naprawdę, choć w większości przypadków wspomina się jego osobę, trzeba
wiedzieć, ze towarzyszyła mu znaczna grupa męczenników, chociaż pośród nich Andrzej
był najbardziej gorliwy. Towarzyszy. 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 Dũng-Luc (ok. 1795-1839) był
pierwszym wietnamskim księdzem. Zginął śmiercią męczeńską w Hanoi 21 grudnia 1839
roku. Dnia 19 czerwca 1988 papież Jan Paweł II kanonizował 119 męczenników
wietnamskich, wśród nich 8 biskupów, 37 kapłanów wietnamskich i 59 świeckich
Wietnamczyków.
25.11 (czwartek) Wsp. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i 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.
25.11 (czwartek) Wsp.bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, dziewicy
Bł. Maria (Franciszka Siedliska) urodziła się w Roszkowej Woli w roku 1842. Od lat
dziecięcych odczuwała pragnienie poświęcenia się Bogu. Założyła Zgromadzenie Sióstr
Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Odznaczała się wielką miłością Boga i bliźniego. Zmarła
w Rzymie 21 listopada 1902 roku. W roku 1989 Papież Jan Paweł II zaliczył ją w poczet
błogosławionych. Jest patronką Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

