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EWANGELIA (Mt 25, 31-46) 
 

 

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z 

Nim, 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 Ojca mojego, 

weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam 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? 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, 

Mnieście uczynili. 

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 
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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, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, 

sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. 

 

KOMENTARZ 
 

W dzisiejszej ewangelii słyszymy przypowieść o Sądzie Ostatecznym. 

Jezus posługuje się obrazem pasterza oddzielającego owce od kozłów. 

Owce, jako figury sprawiedliwych, pełniących uczynki miłosierdzia 

względem maluczkich, postawione są po stronie zbawionych; ci zaś, z 

sercami zamkniętymi na pełnienie czynów miłosierdzia, przedstawieni 

są, jako kozły i zostają przeznaczeni na potępienie. 

Zadaniem perykopy jest uwrażliwić nas w dążeniu do celu, jakim jest 

nasze zbawienie. Każdy z czynów, które wymienia dziś Jezus, przez 

katechizm zostały uznane, jako uczynki miłosierdzia względem ciała. 

Rzecz nie polega na tym, by gromadzić je w myśl zasady „im więcej, tym 

lepiej”. Grozi nam wtedy pokusa tworzenia z nich swego rodzaju 

kolekcji, która miałaby stać się kartą przetargową w sprawie zbawienia. 

W takim przypadku można by było ograniczyć naukę Chrystusa tylko do 

dobroczynności. Przychodzą tu na myśl inne słowa Jezusa: czyż i poganie 

tego nie czynią? Natomiast Pan chce, byśmy kroczyli drogą 

doskonałości. Trzeba nam spełniać dzieła miłosierdzia względem 

bliźnich, bo w każdym z nich jest Chrystus. On chce pomóc nam, 

odkrywać pokłady dobra złożonego w naszych sercach, abyśmy poprzez 

czynione dobro uświęcali się.  

Drugą istotną nauką, płynącą z dzisiejszej Ewangelii, jest prawda o 

Chrystusie, jako Sędzi i Królu wszelkiego stworzenia. Często dziś 

zapominamy, że tak samo, jak prawdziwa jest perspektywa zbawienia, 

tak samo realna jest perspektywa potępienia. Dzisiejszy świat lubi łudzić 

człowieka, że bez względu na to w co wierzy, co robi i kim jest i tak czeka 

go wieczne szczęście, gdyż Bożym obowiązkiem jest spełnić to 

oczekiwanie. Już w starożytności chrześcijańskiej, stanowisko takie, 

wysunięte przez Orygenesa, nazwane apokatastazą, zostało uznane za 

błędne. Pogląd ten mówił, że całe stworzenie ostatecznie zostanie 

zbawione. Jezus natomiast, chce nam, raz jeszcze mocno uświadomić, 
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abyśmy zdawali sobie sprawę z obu tych rzeczywistości (zbawienia i 

potępienia) i żyli niezachwianą nadzieją nieba poprzez wiarę i czyny. 

Owca, nawet ta, która często odłącza się od stada, zawsze może wrócić 

do swego pasterza, gdyż Jego głos nie milknie w jej sercu.  

Niech naszą dzisiejszą modlitwą, będą słowa jednej ze zwrotek hymnu 

Dies irae: Między owce Twe wliczony, a od kozłów odłączony, daj, niech 

z prawej stanę strony. 

dk. Szymon 
 

Królestwo nie z tego świata 
 

W tę niedzielę - ostatnią niedzielę roku liturgicznego - Kościół obchodzi 

uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, która została 

ustanowiona przez papieża Piusa XI 11 grudnia 1925. 

Obchodzimy tę uroczystość na zakończenie roku liturgicznego, aby 

podkreślić, że w Jezusie Chrystusie znajduje się początek i chwalebny 

koniec wszystkiego, co rodzaj ludzki w porządku nadprzyrodzonym i 

przyrodzonym posiada i czego się spodziewa. 

Przed swoją śmiercią Jezus zwraca się do Piłata: «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». 

Święty Jan Paweł II powiedział - Europa i świat próbuje żyć tak, jakby 

Bóg nie istniał i nie obowiązywały Jego prawa? Komuś tak bardzo zależy 

na tym, aby Chrystus nie miał najważniejszego miejsca w życiu 

społecznym. Współczesny świat bardzo oddalił się od ideału Królestwa 

Chrystusowego.  

Jezus jest Królem i gorąco pragnie królować w naszych sercach. Jednak 

nie na sposób ludzki. Chrystus nie dominuje, ani nie chce się narzucać, 

ponieważ nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć. Jego królestwo 

- to pokój, radość, sprawiedliwość. Chrystus, nasz Król, nie oczekuje od 

nas pustych słów, lecz czynów, ponieważ nie każdy, który Mi mówi: 

„Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia 

wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 
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„A więc jesteś królem”... - Tak, Chrystus jest Królem, który pragnie 

miłości i oczekuje otwartości naszych serc na Jego różnorodną obecność 

wśród nas, a zwłaszcza oczekuje w Tabernakulum.  

 

Kilka słów od Prymasa Tysiąclecia 
 

Chociaż czasy są materialistyczne, jednak wiemy, że nie materia jest 

bogiem, bo gdy materia stanie się bogiem, my będziemy niewolnikami. 

Nadal jest jeden, wieczny i wszechmogący Bóg i On to mówi przez Syna 

Swojego o prawie miłości Boga i ludzi.  

Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty 

korzystasz z pracy drugich. 

Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński 
 

 

 

Ogłoszenia 
 

- Dziś w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata kończymy rok 

liturgiczny i zapraszamy na nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla 

połączone z Nieszporami o godz. 17.45.  
 

- W środę, 25 listopada  przypada wspomnienie bł. Alojzego i Marii 

Quattrocchich. Z tej okazji zapraszamy małżeństwa z naszej parafii na 

Mszę św. o godz. 18.30, aby za wstawiennictwem tej pierwszej 

beatyfikowanej pary małżeńskiej prosić o umocnienie na wspólnej 

drodze do świętości. Podczas tej Eucharystii zostanie odmówiona 

modlitwa w intencji małżeństw.  
 

- W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Adwent, czas radosnego 

przygotowania na spotkanie z Panem. 
 

- Za tydzień ofiary złożone na tacę będą na Seminarium Duchowne w 

Warszawie. 
 

- Z racji trwającej pandemii, od dziś, aż do odwołania, wprowadzamy w 

niedzielę dodatkową Mszę św. o godz. 15.00 poprzedzoną Koronką do 

Bożego Miłosierdzia. 
 

- W związku z epidemią, w tym roku, pan organista nie przyniesie do 

domu, jak w latach ubiegłych, opłatków na stół wigilijny. Opłatki będzie 

można otrzymać w kościele w późniejszym czasie. 


