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UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA - A

Wj 34, l l-12.15-17; 1 Kor 15, 20-26. 28; Mt 25, 31-46

Chrystus – Król

	 Na	procesie	Jezusa,	Piłat	zapytał	Go,	czy	Ty	jesteś	królem?	Jezus	odpowiedział:	
Tak,	jestem	królem...	ale	moje	królestwo	nie	jest	z	tego	świata.	A	więc	jakie	jest	to	Jego	
królestwo?	Jakim	Królem	jest	Jezus?
	 Czy	 tak	wygląda	prawdziwy	król,	w	cierniowej	koronie	na	głowie,	ociekający	
krwią	po	straszliwej	 torturze,	 jaką	było	biczowanie,	który	stał	się	 igraszką	rzymskich	
żołnierzy,	 który	 identyfikuje	 się	 z	 głodnymi,	 spragnionymi,	 bezdomnymi,	 chorymi,	
więźniami?	Tacy	nie	byli	ziemscy	królowie,	których	znamy	z	historii.	Takim	Królem	
jest	tylko	Jezus	Chrystus.	Ziemscy	królowie	i	władcy	unikają	głodnych,	bezdomnych,	
więźniów.	Otaczają	się	ludźmi	możnymi,	ludźmi	sukcesu,	którzy	zrobili	karierę,	którzy	
mają	bogactwo	i	pieniądze.	Władcy	tego	świata	zmuszają	poddanych,	żeby	za	nich	umie- 
rali.	Jezus	przeciwnie,	umiera	za	innych,	aby	dać	im	życie.	Jest	to	Król	nie	z	tego	świata	i	
Jego	Królestwo	też	nie	jest	z	tego	świata.	Dlatego	nie	jest	podobne	do	żadnego	królestwa	
ziemskiego.
	 Chrystus	stojący	przed	Piłatem,	pozornie	bezsilny,	zmiażdżony	potęgą	władzy	i	
zła	odnosi	wciąż	nowe	zwycięstwa.	Zwycięża	ludzkie	serca	potęgą	prawdy,	sprawiedli-
wości	i	miłości.	Ten	Chrystus	bezsilny	słabością	człowieka,	mocą	Bożą,	jako	Syn	Boży	
zwyciężył	największego	wroga	ludzkości	-	śmierć.	I	dlatego,	że	pokonał	śmierć	i	odnowił	
życie,	takie	wartości	jak	prawda,	sprawiedliwość	i	miłość	mają	sens.	Są	w	stanie	nadać	
życiu	nowy	wymiar.
	 Te	wartości	same	się	nie	obronią.	Potrzebują	człowieka	ukształtowanego	w	duchu	
Chrystusowym,	który	poświęci	im	swoje	życie.	Chrystus	jest	Królem	nowego	świata	-	
odrodzonej	ludzkości,	gdzie	prawda,	sprawiedliwość	i	miłość	są	w	stanie	przeciwstawić	
się	potędze	zła	opartej	na	nienawiści.
	 Dzisiejsza	Uroczystość	Chrystusa	-	Króla	Wszechświata	zachęca	nas,	abyśmy	wo-
bec	siebie	byli	szczerzy	i	odpowiedzi	sobie	na	pytanie,	czy	dostrzegamy	Boga	w	drugim	
człowieku,	który	jest	obok	nas,	czy	uczyniliśmy	wszystko,	aby	pomagać	najbiedniejszym,	
potrzebującym,	z	którymi	On	się	identyfikuje.
	 Bądźmy	uczciwi	wobec	siebie	 i	wobec	Boga.	Przyznajmy,	że	bałagan	w	świe-
cie,	w	którym	żyjemy,	jest	następstwem	rozluźnienia	więzi	z	Chrystusem.	Współcześni	
chrześcijanie	 zbyt	 często	 stwarzają	 tylko	 “pozory”	więzi	 z	Chrystusem.	 Jakże	 często	
powierzchowna	i	pozorna	jest	ich	modlitwa,	przeżywanie	Mszy	św.,	wypełnianie	Bożych	
przykazań	i	w	ogóle	całe	nasze	chrześcijaństwo.	Czy	nie	zakrawa	to	na	ironię,	że	tak	
wielu	wśród	nas	jest	wierzących,	a	tak	mało	dobrych	owoców	naszej	wiary?
	 Zamiast	budować	tu	na	ziemi	Chrystusowe	Królestwo,	tworzymy	świat,	w	którym	
sąsiad	nie	zna	sąsiada,	a	jeśli	go	zna,	to	tylko	z	tej	najgorszej	strony.	Gdzie	wielka	jest	
obojętność	i	nieczułość	na	krzywdę	innych?	Gdzie	słowo	“cnota”	i	“czystość”	wywołują	
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rumieniec	wstydu,	a	nierząd,	cudzołóstwo,	wyuzdanie	nazywa	się	miłością,	a	wykorzy-
stywanie	drugiego	człowieka	traktowane	jest,	jako	zaradność,	spryt,	sposób	na	urządzenie	
sobie	wygodnego	życia.
	 W	 tych	 trudnych	czasach	upadku	obyczajów,	 jakże	bardzo	potrzebny	 jest	nam	
“Prawdziwy	Król”,	który	wymaga	od	nas	walki	z	egoizmem	i	otwarcia	się	na	potrzeby	
innych.	Niewybaczalna	obraza	Boga	może	być	poprzez	krzywdy	wyrządzone	naszym	
bliźnim	 i	odwrotnie,	usprawiedli-wienie	przyjdzie	przez	 świadczenie	 im	dobra.	 Jezus	
-	Król	objawia	się	nam	w	osobie	drugiego	człowieka,	pod	postacią	biednego,	więźnia,	
pokrzyw-dzonego,	 chorego...	 Jeżeli	 opowiadamy	 się	 za	 tym	 Królem,	 jeżeli	 chcemy	
należeć	do	Jego	Królestwa	i	ze	spokojem	oczekiwać	Jego	sądu,	to	musimy	miłować	Boga	
w	bliźnich	i	bliźniego	w	Bogu.	Od	tego	będzie	zależeć,	czy	w	dniu	sądu	ostatecznego	
usłyszymy	słowa	nagrody:	„Pójdźcie,	błogosławieni	Ojca	mego,	i	posiądźcie	Królestwo	
zgotowane	wam	od	założenia	świata”,	czy	słowa	potępienia:	Idźcie	precz	ode	mnie…	 
	 Ci	muszą	odejść,	bo	gdy	był	wśród	nich,	usiłowali	Go	nie	dostrzegać.	Mijali	Go,	
jakby	nie	istniał,	nic	ich	nie	obchodziły	potrzeby	innych.	Jakże	mogli	je	dostrzec,	skoro	
nie	widzieli	człowieka	głodnego,	nagiego,	opuszczonego	i	bezradnego.
	 Ci	muszą	odejść	precz,	dla	nich	nie	ma	miejsca	w	Królestwie	Bożym.	A	więc	pod-
porządkowanie	się	królewskiej	władzy	Chrystusa	owocuje	błogosławionymi	skutkami	
zarówno	w	tym	ziemskim	życiu,	 jak	i	w	wieczności.	Człowiek	może	zniszczyć	wiele	
wartości	materialnych	i	moralnych,	ale	nie	może	zniszczyć	swej	nieśmiertelności.	Amen.

Msza św. radiowa, OL 2017

CHRYSTUS NASZ KRÓL!

   “Zaprawdę powiadam wam: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili “. /Mt 25, 40/

	 Królewicz	 i	 żebrak”	 to	 tytuł	 przepięknej	 książki,	 którą	 napisał	 Mark	 Twain.	
Opisuje	on	w	niej	historię	dwu	chłopców,	którzy	żyli	prawie	trzysta	lat	temu	w	Anglii.	
Chłopcy	ci	byli	nie	tylko	dobrymi	przyjaciółmi,	ale	także	byli	tak	do	siebie	z	wyglądu	
podobni,	że	wyglądali	jak	para	bliźniaków.	Jednym	z	tych	chłopców	był	następca	tronu	
Edward,	księżę	Walii,	a	drugim	biedny	chłopiec	Tomek	Canty.
	 Pewnego	 dnia,	 dla	 zabawy,	 chłopcy	 postanowili	 zamienić	 się	 rolami.	 Edward	
przebrał	się	w	ubogie	szaty	Tomka,	a	Tomek	przywdział	bogate	szaty	książęce	swego	
przyjaciela.	 Przebrany	 w	 szaty	 biednego	 chłopca	 Edward	 zaczął	 błąkać	 się	 wśród	
londyńskiej	biedoty,	żebrząc	o	kawałek	chleba.	W	tym	samym	czasie	Tomek	zażywał	
wszystkich	przyjemności	 związanych	z	życiem	księcia.	Po	pewnym	czasie	chłopcom	
znudziła	się	ta	zabawa	i	to	udawanie,	lecz	powrót	do	pierwotnego	stanu	nie	był	wcale	
łatwy.	Kiedy	ubrany	w	łachmany	Edward	oznajmił	strażom	miejskim,	że	jest	księciem,	
żołnierze	 roześmiali	 mu	 się	 w	 nos	 i	 zamknęli	 go	 do	 więzienia.	 Historia	 kończy	 się	
jednak	 pomyślnie.	 Po	 wielu	 kłopotach	 Edwardowi	 udaje	 się	 przekonać	 dostojników	
państwowych,	że	to	on	jest	prawdziwym	księciem.
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	 Kiedy	 Edward	 został	 koronowany	 na	 króla	 Anglii,	 stał	 się	 dzięki	 tym	
doświadczeniom	sprawiedliwym	prawodawcą	i	miłosiernym	królem.
	 Powyższa	historia	przypomina	inną,	o	wiele	ważniejszą	historię,	która	dokonała	
się	prawie	dwa	tysiące	lat	temu.	Chrystus,	Jednorodzony	Syn	Boży,	zamienił	się	z	nami	
ludźmi,	rolami.	Narodził	się	na	ziemi.	Stał	się	człowiekiem.	Przywdział	nasze	ubogie	
ludzkie	ciało.	Przyszedł	na	świat	po	to,	aby	podzielić	się	z	nami	swoim	boskim	życiem,	
przyodziać	nas	w	królewską	szatę	łaski	uświęcającej.
	 Dzięki	 temu,	 że	 Chrystus	 Syn	 Boży	 stał	 się	 człowiekiem,	 poznał	 wszystkie	
tajemnice	naszej	niełatwej	ludzkiej	egzystencji.	Stał	się	solidarny	i	współczujący	z	tymi	
wszystkimi,	którzy	cierpią.	Chrystus,	Syn	Boży,	doświadczył	co	to	znaczy	być	głodnym,	
spragnionym.	Co	znaczy	odczuwać	zimno.	Poznał	gorzki	smak	ludzkich	łez.	Cierpiał	tu	
na	ziemi,	tak	jak	każdy	z	nas.	A	nawet	więcej	niż	każdy	z	nas,	ponieważ	nikt	z	nas	nie	
musiał	urodzić	się	w	stajni	i	leżeć	w	nędznym	żłobie.	Nikt	z	nas	nie	został	tak	jak	On	
powieszony	na	drzewie	hańby,	na	krzyżu.	Tak	jak	królewicz	z	tego	opowiadania,	Pan	
Jezus	nauczył	się	rozumieć	i	kochać	tych,	którzy	cierpią	i	potrzebują	ludzkiej	pomocy.
	 Nie	powinna	nas	zatem	dziwić	dzisiejsza	Ewangelia,	w	której	Chrystus	mówi:	
“Cokolwiek	 uczyniliście	 jednemu	 z	 tych	 najmniejszych,	Mnieście	 uczynili”.	 “Byłem	
głodny...	spragniony,	chory,	w	więzieniu...”.	Co	uczyniliśmy,	albo	czego	nie	uczyniliśmy	-	
jednemu	z	tych	najmniejszych	-	uczyniliśmy,	albo	nie	uczyniliśmy	samemu	Chrystusowi.	
W	ten	sposób	utożsamia	się	Chrystus	z	każdym	biednym	i	potrzebującym.
	 Nasz	król	 jest	biedny,	głodny,	 spragniony!	Co	czynimy,	 aby	Mu	ulżyć?	Kiedy	
ostatnio	nakarmiliśmy	głodnego?	Kiedy	ostatnio	zaopatrzyliśmy	w	odzież	człowieka,	
któremu	 tej	 odzieży	 brakowało?	 Kiedy	 ostatnio	 odwiedziliśmy	 kogoś	 w	 szpitalu,	 w	
więzieniu?	Nie	myślmy	tu	tylko	o	kimś	za	kratkami.	Pomyślmy	o	tych	wszystkich	lud-
ziach,	którzy	oddzieleni	są	od	nas	kratami	samotności,	smutku,	niezrozumienia,	rozpaczy.	
Czy	staramy	się	czynić	cokolwiek	dla	tych,	którzy	są	przez	innych	zranieni	duchowo,	
odrzuconych,	niechcianych,	nierozumianych,	niekochanych?	Jeżeli	nie	czynimy	nic,	albo	
bardzo	mało,	to	możemy	kiedyś	usłyszeć	przerażające	słowa	Chrystusa:	“Idźcie	przeklęci	
w	ogień	wieczny	przygotowany	diabłu	i	jego	aniołom”.
	 Zakończmy	nasze	rozważanie	modlitwą	do	Chrystusa,	Króla	Wszechświata:
	 "Chryste,	otwórz	nasze	oczy,	abyśmy	dostrzegali	Twoje	oblicze	w	twarzach	ludzi	
biednych	i	potrzebujących.	Otwórz	nasze	serca,	abyśmy	mogli	nakarmić	Ciebie,	kiedy	
jesteś	 głodny;	 przyodziać	 Ciebie,	 kiedy	 jesteś	 nagi;	 przygarnąć	 Ciebie,	 kiedy	 jesteś	
bezdomny.	A	 kiedy	 nasze	 życie	 się	 skończy	 i	 staniemy	 przed	Tobą	 twarzą	w	 twarz,	
wyciągniesz	 do	 nas	 Twoje	 dłonie	 i	 powiesz:	 “Pójdźcie,	 biogosławieni	 Ojca	mojego,	
weźmijcie	w	posiadanie	królestwo,	przygotowane	wam	od	założenia	świata	“.	

ks. Marian Bendyk, Żyć Ewangelią; SiL-2002
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Uroczystość Chrystusa Króla

	 Królestwo	Chrystusowe	“nie	jest	z	tego	świata”,	ale	na	tym	świecie.	“Królestwo	
Boże	w	was	jest”,	zapewnia	nas	Chrystus.
	 Miłość	 i	prawda	wytyczają	granice	tego	Królestwa.	Sięga	ono	tak	daleko	-	 jak	
sięga	jej	odbicie	w	naszym	sercu.	Każdy,	kto	szuka	prawdy,	kto	przeniknięty	jest	prawdą,	
kto	broni	prawdy,	kto	głosi	prawdę,	kto	żyje	prawdą	-	należy	do	Chrystusa.
	 Królestwo	boże	w	nas	jest.	W	nas	się	rozwija	i	dojrzewa	albo	też	się	opóźnia,	w	
zależności	od	tego,	jak	miłość	i	prawda	kształtują	moje	życie,	moją	postawę	wobec	Boga,	
siebie	samego,	wobec	drugiego	człowieka.
	 Gdyby	 Chrystusowe	 Królestwo	 było	 podobne	 do	 królestw	 z	 tego	 świata,	
przeminęłoby,	jak	przemija	wszystko	na	tym	świecie.	Słyszy	się	czasem	zarzut	o	rze-
komo	małej	skuteczności	nauki	Kościoła	w	codziennym	życiu.	Częściowo	może	jest	to	
i	prawda.	Chrystus	wie	najlepiej,	co	jest	w	człowieku,	który	tak	często	jest	zagubiony.	
Tylko	w	Chrystusie	można	odnaleźć	siebie.
	 Królestwo	Chrystusowe	nie	jest	z	tego	świata,	ale	żyje	i	rozwija	się	na	tym	świecie.	
Kościół	nie	jest	potęgą	polityczną,	i	nie	zamierza	nią	być.	Nie	ma	żadnych	tzw.	bogatych	
środków,	nie	opiera	się	ani	o	państwo,	ani	o	jakąkolwiek	świecką	strukturę	polityczną.
	 Królestwo	Boże	w	was	jest”.	Kościół	jest	silny	zakorzenieniem	się	w	społeczności.	
W	jaki	sposób?	Swoją	niezmienną	wolą	głoszenia	zawsze	tych	samych	zasad	ewangel-
icznych,	 swoją	gotowością	poniesienia	ofiary,	 czego	dał	dowód	właśnie	wspomniany	
kardynał	Wyszyński,	 i	 swoim	 realizmem	wobec	obiektywnych	warunków,	w	których	
przychodzi	pełnić	Kościołowi	swoją	misję.
	 Angelo	 Giuseppe	 Roncalli,	 późniejszy	 papież	 Jan	 XXIII,	 jako	 22-letni	 alumn	
Seminarium	Rzymskiego	zanotował	w	swoim	Dzienniku	duszy	pod	datą	20	lutego	1903	
następujące	słowa:
	 “Dziś	 jest	wielki	 dzień:	 dwudziestopięciolecie	 pontyfikatu	Ojca	 świętego	 (Le-
ona	XIII).	Świat	katolicki	składa	u	jego	stóp	życzenia	i	hołdy	z	powodu	tak	radosnej	
uroczystości,	która	tylko	dwa	razy	w	ciągu	dziewiętnastu	wieków	mogła	być	obchod-
zona	(25-lecie	pontyfikatu	Piusa	IX	i	Leona	XIII).	Fakt	ten	budzi	wielkie	zdumienie	i	
jest	widomym	dowodem	Bożej	opieki	nad	Kościołem	w	tych	czasach,	przenikniętych	
sceptycyzmem,	zwłaszcza,	że	dotyczy	papieża,	który	już	w	chwili	gdy	nakładał	 tiarę,	
uważał	się	za	bliskiego	śmierci,	z	przecież	przetrwał	dwadzieścia	pięć	lat	i	rozsławił	na	
cały	świat	swoje	imię,	gdy	jego	prześladowcy	przeminęli	i	roztrzaskawszy	głowy	o	Skałę	
Piotrową	zeszli	jeden	po	drugim	do	grobu.	Papież	przeżył	wszystkich	i	zachował	iście	
cudowną	młodzieńczość	w	dziewięćdziesiątym	roku	życia,	by	móc	głosić	zdumionym	
narodom	dzieła	Boże.
	 W	burzliwych	oklaskach,	jakimi	pielgrzymi	lombardzcy,	godni	swoich	tradycji,	
uczcili	dzisiaj	dostojnego	starca,	w	dziękczynnym	hymnie	ambrozjańskim	(Te	Deum),	
wznoszącym	 się	 majestatycznie	 pod	 kopułą	 Michała	Anioła,	 można	 było	 naprawdę	
odczuć	wybuch	 entuzjazmu	narodów,	bicie	 serc	 całej	 ludzkości,	 szczęśliwej	 radością	
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tego	dawno	oczekiwanego	dnia.	Dołączyłem	swój	głos	do	głosu	całego	świata	i	wraz	z	
tłumem	modliłem	się	także	za	wielkiego	papieża	u	grobu	św.	Piotra.
	 	 O	 Leonie,	 Leonie!	 Niech	 dosięgną	 nieba	 moje	 skromne	 modlitwy	 o	
błogosławieństwo,	pomyślność	i	zwycięstwo	dla	Ciebie,	dla	Twego	dzieła;	niech	dojdzie	
do	Ciebie	wraz	z	powszechnym	hołdem	pokorne,	lecz	gorące	życzenie	młodzieńczego	
serca,	którego	Ty	nie	znasz,	lecz	które	Cię	czci,	kocha	miłością	synowską	i	ślubuję	Ci	
niezmienne	przywiązanie	i	niezłomną	wierność.	Niech	Cię	Bóg	zachowa,	o	Leonie,	dla	
dobra	Kościoła	i	ojczyzny,	dla	chwały	i	zwycięstwa	Chrystusa	w	Jego	narodzie;	niech	nie	
przestaje	wlewać	w	Twą	wątłą	postać	potężnego	nurtu	życia	Bożego,	niech	odsłoni	przed	
naszymi	 duszami	 spragnionymi	 szczęścia	 jasne	 horyzonty	 sprawiedliwości	 i	 miłości	
ewangelicznej;	niech	Cię	uczyni	szczęśliwym	na	ziemi,	byś	się	mógł	cieszyć	miłością	
twych	synów,	poszanowaniem	Stolicy	Apostolskiej,	owocną	działalnością	Kościoła;	niech	
oddali	od	Ciebie	nieprzyjaciół	Jego	i	Twoich	i	sprawi,	byś	przynajmniej	z	daleka	mógł	
ujrzeć	jutrzenkę	tego	wielkiego	dnia	pokoju,	kiedy	zwycięzcy	i	zwyciężeni	po	walce,	
toczącej	się	na	tym	świecie	o	triumf	prawdy	i	miłości,	padną	sobie	w	objęcia,	jak	bracia,	
przed	tronem	ojca	raczej	niż	władcy,	a	Ty	wzniesiesz	drżącą	rękę,	by	ich	pobłogosławić.	
Ty	jesteś	Piotr,	Ty	jesteś	Chrystus”.

o. Placyd Paweł Ogórek OCD, SiL - 1993

MOC NIEMOCY

	 1.	Dzisiejsza	 uroczystość	Chrystusa	Króla	 zamyka	 obchód	 roku	 liturgicznego.	
Liturgia	słowa	streszcza	naukę	o	tajemnicy	Chrystusowego	Królestwa	ukazując	kolej-
no	Jezusa	jako	Króla-pasterza,	który	troszczy	się	o	swoje	owce,	jako	Króla-zwycięzcę	
wrogich	 sił,	 który	 każe	 im	uczestniczyć	w	 swoim	 zwycięstwie,	 jako	Króla-sędziego,	
który	rozpoznaje	tych,	co	uznali	Jego	królestwo	i	wreszcie	jako	Króla	sługę,	który	oddaje	
panowanie	swemu	Ojcu.	Te	różne	aspekty	Chrystusowego	królowania	wydobywają	na	
plan	pierwszy	Bożą	moc	ludzkiej	niemocy,	która	ujawniła	się	w	Jezusie	Chrystusie.
	 Któż	z	nas	nie	doświadczył	bezmiaru	niemocy	wobec	zła,	które	w	różnej	formie	
próbuje	nas	obezwładnić	i	nami	zawładnąć.	Uczucie	bezsilności	w	stosunku	do	szeregu	
problemów,	których	me	jesteśmy	w	stanie	rozwiązać	rodzi	w	nas	poczucie	zagrożenia	
i	 lęku,	 a	 czasem	 przeradza	 się	 w	 cynizm.	 Doświadczamy	 bezsilności,	 kiedy	 dotyka	
nas	 choroba,	 nieszczęśliwy	 los,	 kiedy	 mimo	 najszczerszej	 woli	 nie	 jesteśmy	 w	 sta-
nie	dopomóc	naszym	bliskim	umierającym	powoli	na	naszych	oczach.	Jesteśmy	nawet	
bezsilni	wobec	procesu	dewastacji	środowiska	naturalnego.	Wydaje	się	czasem,	że	świat,	
w	którym	żyjemy,	 rządzony	 jest	 złymi	mocami.	Mimo	woli,	w	 tym	poczuciu	bezsiły	
szukamy	sprzymierzeńców.
	 2.	A	tu	Kościół	proponuje	Chrystusa-Króla,	po	ludzku	sądząc,	tak	jak	my	bezsil-
nego.	 Scena,	w	 której	 Jezus	 na	 pytanie	 Piłata:	 “Czy	Ty	 jesteś	Królem?”	 odpowiada:	
“tak,	Ja	jestem	Królem”	zakrawa	na	groteskę.	Człowiek	w	cierniowej	koronie	na	głowie,	
ociekający	krwią	po	straszliwej	 torturze	 jaką	było	biczowanie	u	Rzymian,	stający	się	
igraszką	żołnierzy,	jest	Królem?
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	 Dzisiejsza	Ewangelia	wzmacnia	to	wrażenie,	iż	Jezus	jest	Królem	ludzkiej	nie-
mocy,	kiedy	Jezus	identyfikuje	się	z	głodnymi,	spragnionymi,	bezdomnymi,	chorymi	i	
więźniami.	Scena	Sądu	Ostatecznego	jest	ostrzeżeniem	dla	wszystkich,	którzy	chcieliby	
Chrystusa	zamknąć	w	wymiarach	ziemskiego	królowania.
	 Ziemscy	królowie	i	władcy	unikają	głodnych,	bezdomnych,	więźniów.	Otaczają	
się	 ludźmi	możnymi,	 ludźmi	 sukcesu,	 którzy	 zrobili	 karierę,	 którzy	mają	bogactwo	 i	
pieniądze.	Władcy	tego	świata	zmuszają	władnych,	żeby	za	nich	umierali.	Jezus	umiera	za	
innych,	by	dać	im	życie.	Cóż	pozostało	z	potęgi	i	przepychu	władców	Egiptu,	Rzymu	czy	
Bizancjum?	Ich	potęga	oparta	na	sile	oręża	znaczona	krwią	niewinnie	przelaną,	gwałtami	
i	krzywdą	już	dawno	upadła.	Mylą	się	ci,	którzy	z	pominięciem	prawdy,	sprawiedliwości	
i	miłości	próbują	rozwiązywać	nabrzmiałe	problemy	społeczno-polityczne.
	 Chrystus	stojący	przed	Piłatem,	pozornie	bezsilny,	zmiażdżony	potęgą	władzy	i	zła	
odnosi	wciąż	nowe	zwycięstwa.	Zwycięża	ludzkie	serca	potęgą	prawdy,	sprawiedliwości	i	
miłości.	Ten	Chrystus	bezsilny	słabością	człowieka,	mocą	Bożą	jako	Syn	Boży	zwyciężył	
największego	wroga	ludzkości	-	śmierć.	I	dlatego,	że	pokonał	śmierć	i	odnowił	życie,	
takie	wartości	jak	prawda,	sprawiedliwość	i	miłość	mają	sens.	Są	w	stanie	nadać	życiu	
nowy	wymiar.
	 3.	Czy	my	dzisiaj,	 żyjący	w	 epoce	 posttotalitarystycznej,	wierzymy	 jeszcze	w	
potęgę	 prawdy,	 sprawiedliwości	 i	 miłości?	 Przecież	 te	 słowa	 w	 socjalistycznej	 no-
womowie	miały	inny	sens.	Brzmiały	tak	samo,	a	miały	inny	ładunek	wartości.	Prawda,	
sprawiedliwość	 i	miłość	same	się	nie	obronią.	Potrzebują	człowieka	ukształtowanego	
w	 duchu	 Chrystusowym,	 który	 poświęci	 im	 swoje	 życie,	 by	 wypowiadane	 mogły	
zwiastować	 ludziom	 nowy	 świat.	 Chrystus	 jest	Królem	 nowego	 świata	 -	 odrodzonej	
ludzkości,	 gdzie	 prawda,	 sprawiedliwość	 i	 miłość	 będą	 w	 stanie	 przeciwstawić	 się	
potędze	zła	opartej	na	nienawiści.
	 Wyznać,	że	Jezus	Chrystus	jest	naszym	Królem	-	znaczy	budować	swoje	życie	na	
prawdzie,	sprawiedliwości	i	miłości	oraz	wierzyć,	iż	Boża	Wszechmoc	przejawiająca	się	
w	ludzkiej	niemocy	jest	silniejsza	od	wszystkich	przemijających	potęg	tego	świata.

Bp Gerard Kusz; SiL-2002

KRÓLESTWO, W KTÓRYM KRÓLUJE MIŁOŚĆ

	 W	 życiu	 spotykamy	 się	 często	 z	 ludźmi	 chorymi,	 samotnymi	 i	 opuszczonymi	
przez	najbliższych.	Na	naszych	ulicach	możemy	spotkać	młodzież	poszukującą	sensu	
życia,	 ludzi	 spragnionych	miłości,	 przyjaźni,	 dobrego	 słowa.	Wszystkie	 te	 spotkania	
z	pewnością	rodzą	w	nas	pytania:	czy	trzeba	pomóc	takim	ludziom?	Kto	ma	zaradzić	
tym	potrzebom?	Czy	ja	mam	obowiązek	dzielić	z	ludźmi	swój	czas,	pieniądze,	wiedzę,	
umiejętności.
	 Dzisiejsza	Uroczystość	Jezusa	Chrystusa	-	Króla	Wszechświata	daje	odpowiedź	na	
nurtujące	nas	pytania.	Chrystus	zachęca	nas,	abyśmy	wobec	siebie	byli	życzliwi,	bowiem	
“Wszystko,	co	uczyniliście	jednemu	z	tych	braci	moich	najmniejszych,	Mnieście	uczyni-
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li”	(Mt	25,	40).	Czy	słowa	dzisiejszej	ewangelii	nie	wzbudziły	w	tobie	niepokoju?	Czy	
będziesz	mógł	powiedzieć	Chrystusowi,	że	zawsze	spotkanych	głodnych	-	nakarmiłeś,	
spragnionych	-	napoiłeś,	więźniom	-	pomogłeś?
	 Król	Wszechświata	pragnie,	abyśmy	we	własnym	środowisku	dostrzegli	i	pomo-
gli	tym,	którzy	żyją	z	zasiłków	lub	niskich	pensji,	którzy	mają	liczne	rodziny,	a	czynsze	
wysokie,	którzy	aby	przeżyć	następny	miesiąc,	muszą	zrezygnować	z	wielu	rzeczy	pier-
wszej	potrzeby,	którzy	sterani	przeciwnościami	losu,	ukradkiem	ronią	łzy.
	 Może	 już	najwyższy	czas	wziąć	się	za	konkretną	pracę	w	 tych	dziedzinach,	w	
których	można	czegoś	dokonać.	Bądźmy	uczciwi	wobec	siebie	i	wobec	Boga.	Przyznaj-
my,	że	bałagan,	w	którym	żyjemy,	jest	następstwem	rozluźnienia	więzi	z	Chrystusem.	
Współcześni	 chrześcijanie	 zbyt	 często	 stwarzają	 “pozory”	 więzi	 z	 Chrystusem.	 Po-
zorna	 jest	nasza	modlitwa.	Pozorne	 jest	nasze	przeżywanie	Mszy.	Pozorne	 jest	nasze	
realizowanie	przykazań	Bożych	i	w	ogóle	pozorne	jest	nasze	chrześcijaństwo.	Czy	nie	
zakrawa	to	na	ironię,	że	tak	wielu	wśród	nas	wierzących,	a	tak	mało	owoców	wiary.
	 Chrześcijanie	 zamiast	 budować	 tu	 na	 ziemi	 Królestwo,	 w	 którym	 królowałby	
Chrystus,	niejednokrotnie	opowiadają	się	za	świeckim	modelem	życia.	I	tworzą	“królest-
wo”,	gdzie	sąsiad	nie	zna	sąsiada,	a	jeśli	go	zna,	to	tylko	z	tej	najgorszej	strony.	Gdzie	
obojętność	ludzka	i	nieczułość	na	krzywdę,	na	potrzeby	bliźniego	osiąga	apogeum.	Gdzie	
słowo	“cnota”	i	“czystość”	wywołują	rumieniec	wstydu,	a	nierząd,	cudzołóstwo,	wyuz-
danie	nazywa	się	miłością.	Gdzie	okradanie	drugiego	człowieka	nazywa	się	zaradnością.	
W	tym	“królestwie”	pijackie	śpiewy	nie	ustają	nawet	w	Adwencie.
	 W	tych	czasach	upadku	obyczajów	jakże	bardzo	potrzebny	jest	nam	“Prawdziwy	
Król”,	który	przywoła	nas	do	porządku.	Chrześcijaństwo	nie	jest	łatwizną.	Wybór	Chrys-
tusa	wymaga	od	chrześcijanina	walki	z	egoizmem	i	otwarcia	się	na	potrzeby	bliźniego.	
Do	tego	potrzebna	jest	odwaga.	Dziś	coraz	bardziej	odczuwa	się	potrzebę	ludzi,	którzy	
mają	odwagę	walczyć	w	obronie	prawdy	i	sprawiedliwości.	Kościołowi	potrzebni	są,	
jak	niegdyś	tak	i	teraz,	ludzie	święci,	którzy	własnym	przykładem	będą	pokazywali,	jak	
realizować	Bożą	naukę	w	życiu.	Dlatego	Ojciec	Święty	Jan	Paweł	II	tak	często	pokazuje	
nam	ludzi	świętych,	ludzi,	którzy	tu	pośród	nas	“dojrzeli”	do	Królestwa,	w	którym	króluje	
Miłość	-	Jezus	Chrystus.	“Czyż	święci	są	po	to,	ażeby	zawstydzać?	Tak.	Mogą	być	po	to.	
Czasem	konieczny	jest	taki	zbawczy	wstyd,	ażeby	zobaczyć	człowieka	w	całej	prawdzie.	
Potrzebny	jest,	ażeby	odkryć,	lub	odkryć	na	nowo	właściwą	hierarchię	wartości.	Potrze-
bny	jest	nam	wszystkim	starym	i	młodym”	(Tarnów	VI	1987).

J. K., Ateneum Kapłańskie; SiL-2005
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Królować - w świetle dzisiejszej uroczystości

	 Legenda	o	św.	Krzysztofie	opowiada,	że	dwieście	 lat	po	narodzeniu	Chrystusa	
żył	w	Samon	człowiek,	olbrzym,	który	nigdy	nic	nie	słyszał	o	Chrystusie.	Miał	 takie	
pragnienie,	aby	spotkać	kogoś	silniejszego	od	siebie	i	być	mu	poddanym.	Pewnego	dnia	
wyruszył	na	poszukiwanie	tego	silniejszego,	pytał,	gdzie	może	znaleźć	takiego	człow-
ieka?	Wszyscy	dawali	mu	tę	samą	odpowiedź:	Król.	Przybył	więc	do	miasta,	w	którym	
żył	ów	król,	a	kiedy	dostał	się	do	pałacu,	zobaczył	władcę	w	całym	jego	przepychu.	Król	
zapytał,	czego	od	niego	oczekiwał.	Wtedy	Krzysztof	powiedział:	“bądź	moim	panem,	
chcę	ci	służyć	i	wszędzie	towarzyszyć”.	I	tak	się	stało.	Król	był	zadowolony	ze	swego	
sługi,	gdyż	żaden	władca	nie	mógł	się	poszczycić	tak	silnym	i	gorliwym	towarzyszem.
	 Pewnego	 dnia	 idąc	 przez	 miasto	 usłyszeli,	 jak	 kłócili	 się	 dwaj	 mężczyźni	 i	
jeden	z	nich	życzył	drugiemu,	aby	go	diabeł	porwał.	Na	te	słowa	król	przestraszył	się	
i	przeżegnał.	Krzysztof	zrozumiał,	że	 jest	ktoś	silniejszy	od	króla.	Odszedł	więc,	aby	
poszukać	diabła	i	jemu	służyć.	Mówi	legenda,	że	znalazł	go	na	prostej	drodze.	Diabeł	
zgodził	się,	aby	mu	służył.	Kiedy	szli	tą	drogą,	w	pewnym	momencie	diabeł	zatrzymał	się	
i	powiedział:	“musimy	iść	inną	drogą”.	Dlaczego?	-	zapytał	Krzysztof.	Szatan	wskazał	na	
prosty	drewniany	krzyż,	który	stał	przy	drodze.	Krzysztof	spojrzał	i	nie	dostrzegł	w	nim	
nic	przerażającego.	Była	na	nim	postać	biednego	człowieka	bez	odzienia.	Kiedy	chciał	
zapytać	diabła,	co	w	tym	człowieku	jest	tak	przerażającego,	diabła	już	nie	było.	Zauważył	
też,	że	postać	na	krzyżu	ma	koronę.	Chciał	służyć	temu	człowiekowi,	ale	jak	go	odnaleźć?	
W	jaki	sposób	Krzysztof	odnalazł	Boga,	można	dowiedzieć	się	z	książki	L.	Borosa	pt.	
Doświadczenie	Boga,	 a	my	 teraz	 skoncentrujemy	 się	nad	pytaniem,	 jakiemu	bogu	 ja	
służę?	Odpowiedź	na	to	pytanie	nie	jest	łatwa.	Wymaga	koncentracji	i	wysiłku,	bo	można	
przez	pewien	czas	służyć	fałszywemu	bogu,	nie	wiedząc	o	tym,	tak	jak	to	miało	miejsce	
u	Krzysztofa.	Możesz	nie	zdawać	sobie	sprawy	z	tego,	że	służysz	pieniądzom,	karierze	
czy	też	jako	chrześcijanin	tylko	człowiekowi.	Nieraz	potrzeba	czasu,	aby	przekonać	się	
o	tym.
	 Jak	odnaleźć	prawdziwego	Króla?	Chrześcijanin	jest	w	tej	szczęśliwej	sytuacji,	
że	jego	Król	-	Chrystus,	sam	go	szuka.	Dziwny	to	Król,	którego	ukazuje	pierwsze	czyta-
nie	jako	pasterza,	skutecznie	szukającego	zabłąkanych	owieczek.	Ale	jest	to	Król,	który	
jako	pierwszy	powstał	z	martwych,	a	więc	mający	taką	władzę	i	siłę	jak	żaden	dotąd.	
W	Nim	wszyscy	mamy	szansę	być	ożywieni	(por.	drugie	czytanie).	Droga	do	wejścia	w	
doświadczenie	zmartwychwstania	-	w	prawdzie	królowania,	ukazuje	dzisiejsza	ewangelia.	
Tą	drogą	jest	służba	konkretnemu	człowiekowi.

Ateneum Kapłańskie; SiL-2002

“PAN MYM PASTERZEM, NIE BRAK MI NICZEGO”

	 1.	Dziwny	Król	 -	bez	berła	 i	korony.	Cierpliwie	znosi	upokorzenia,	przyjmuje	
policzki	od	podwładnych.	Zamiast	berła	dano	Mu	trzcinę,	zamiast	korony	-	cierń.	Uczeń	
Go	zdradza	pocałunkiem	a	On	 traktuje	go	 jak	przyjaciela:	“Przyjacielu,	pocałunkiem	
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zdradzasz	Syna	Człowieczego?”	Zamiast	złorzeczyć,	prosi	za	oprawcami:	“Ojcze,	odpuść	
im,	bo	nie	wiedzą	co	czynią”.	Do	końca	myśli	o	podwładnych	a	nie	o	sobie	-	“Jeszcze	
dzisiaj	będziesz	ze	Mną	w	raju”.	Na	przemoc,	gwoździe,	włócznię	odpowiada	miłością.
	 Król	bez	pałacu,	wojsk,	służby	bezpieczeństwa,	bez	donosicieli.	Zamiast	wymagać	
służby	On	sam	służy,	poświęca	wszystko	dla	swych	poddanych.	A	tych,	których	powołał	
do	współpracy	także	zobowiązuje	do	służby.	Powołaniem	Jego	uczniów	jest	służba:	“wy	
dajcie	im	jeść...”.	Ten	Król	nazywa	siebie	Dobrym	Pasterzem	i	nim	jest.	Szuka	rozpro-
szone	i	gromadzi	w	jedną	owczarnię.	O	każdą	owcę	troszczy	się	z	osobna,	skaleczoną	
opatrzy,	chorą	umocni,	zdrową	będzie	chronił	przed	niebezpieczeństwem	i	przemocą.	
Przebacza	zabłąkanym,	czeka	na	powrót	zbuntowanych,	cieszy	się	z	każdej	odzyskanej	
owcy...
	 2.	 Dziwny	 Król,	 prawie	 jak	 z	 baśni,	 w	 tym	 świecie	 przemocy,	 wyzysku	 i	
niesprawiedliwości.	Wprost	niewyobrażalny	gdy	patrzymy	na	“wielkich	tego	świata”,	
którzy	 tak	często	nazywali	 i	nazywają	siebie	wybawicielami	 ludu	a	w	rzeczywistości	
stawali	się	tyranami,	tyle,	że	może	w	“białych	rękawiczkach”.
	 Królowie	 tego	 świata	 przybierali	 różne	 tytuły:	 Wielki,	 Pobożny,	 Sprawiedli-
wy,	 Śmiały...	Ten	 dziwny	Król	 -	 Pasterz	 jest	Królem,	 któremu	 na	 imię	Miłość.	 Jego	
królowanie	oparte	jest	na	fundamencie	miłości.	A	skoro	On	“umiłował	aż	do	końca”,	to	
i	Jego	poddani	mają	się	wzajemnie	miłować.	A	istotą	miłości	jest	dawanie	wszystkiego,	
nawet	własnego	życia.	Brat,	bliźni,	drugi	człowiek	 jest	drogą	do	Jego	Królestwa.	On	
Król	powraca	do	nas	pod	postacią	drugiego	człowieka,	pod	postacią	biednego,	więźnia,	
pokrzywdzonego,	chorego...	Podstawą	tego	utożsamienia	Boga	z	człowiekiem	jest	fakt	
Wcielenia:	“Słowo	ciałem	się	stało	i	zamieszkało	między	nami”	i	dlatego	Bóg	mówi:	“co-
kolwiek	uczyniliście	jednemu	z	tych	braci	moich	najmniejszych,	Mnieście	uczynili”.
	 3.	Scena	sądu	tego	Dziwnego	Króla	może	wprawić	nas	w	zakłopotanie.	On	nie	
pyta	o	przykazania,	nawet	o	cześć	Mu	oddawaną,	odmówione	czy	nie	odmówione	pacie- 
rze...	Upomina	się	o	ludzi,	o	ludzkie	krzywdy	i	ludzkie	dobro.	Niewybaczalna	obraza	
Boga	może	być	właśnie	w	krzywdach	wyrządzonych	bratu	i	przeciwnie	-	usprawiedli-
wienie	przyjdzie	przez	świadczenie	dobra	innym.
	 Sprawdzianem	więc	miłości	do	Boga,	naszego	Króla	ma	być	miłość	bliźniego.	
Jeżeli	mówię,	że	kocham	Boga,	ponieważ	jestem	w	każdą	niedzielę	na	Mszy	świętej,	
odmawiam	pacierze,	przyjmuję	Komunię	a	jednocześnie	nie	potrafię	przebaczyć	komuś,	
kto	mi	wszedł	w	drogę,	zatruwam	życie	innym	plotkami	i	oszczerstwami,	przechodzę	
obojętnie	wobec	potrzebującego	człowieka,	nie	interesuję	się	starym	ojcem	czy	matką,	
nie	mam	czasu	dla	swych	dzieci...	jestem	tylko	kłamcą,	nie	ma	we	mnie	miłości.	Tymi	
czynami	skazuję	siebie	na	odłączenie	od	Króla	i	wspólnoty.
	 Jeżeli	opowiadam	się	za	tym	Królem,	jeżeli	chcę	należeć	do	Jego	Królestwa	i	ze	
spokojem	oczekiwać	Jego	sądu,	to	muszę	miłować	Boga	w	bliźnim	i	bliźniego	w	Bogu.

Ateneum Kapłańskie, SiL-1999
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Chrystus - Król

	 Zdarza	się,	że	ludzie	wymawiają	to	samo	słowo,	a	podkładają	pod	nie	zupełnie	
odmienne	treści.	Wówczas	porozumienie	pomiędzy	ludźmi	staje	się	trudne	czy	też	wręcz	
niemożliwe.
	 Tak	się	właśnie	zdarzyło	w	czasie	procesu	Chrystusa.	Piłat	postawił	Mu	urzędowe	
pytanie:	Czy	Ty	jesteś	królem?	-	Chrystus	odpowiada:	Tak,	jestem	królem...,	ale	królest-
wo	moje	nie	jest	z	tego	świata.
	 Królestwo	z	tego	świata,	o	którym	mówi	Piłat,	i	to	Chrystusowe	Królestwo,	które	
nie	jest	z	tego	świata,	posiadają	-	poza	identycznością	słowną	-	bardzo	mało	wspólnych	
treści.	Każde	królestwo	z	tego	świata	rodzi	się	z	historycznych	zdarzeń	i	ginie	również	
z	powodu	przypadkowych	faktów	historycznych.	Królestwo	Boże	natomiast	i	związane	
z	nim	królowanie	Chrystusa	rodzi	się	z	faktów	pozaziemskich,	które	w	swym	początku	
i	trwaniu	nie	podlegają	przypadkom	historii.
	 Jeden	 z	 tych	 podstawowych	 faktów	 pozaziemskich	 przekazał	 nam	 św.	 Jan	 w	
Apokalipsie:	Jam	jest	Alfa	i	Omega	-	początek	i	koniec.	Ewangelia	mówi	dosadnie,	że	
Chrystus	ma	pierwsze	i	ostatnie	słowo	w	tym	wszystkim,	co	dotyczy	świata	i	człowieka.	
On	rozpoczyna	dzieje	świata:	„Na	początku	było	Słowo,	przez	które	wszystko	się	stało...	
Ono	stało	się	Ciałem	i	zamieszkało	między	nami”.	„W	Nim	było	życie...”	-	Wszystko,	
co	w	świecie	jest	życiem,	jest	z	Niego	i	dzięki	Niemu.	Wszystko,	co	w	nas,	ludziach,	jest	
życiem,	jest	z	Niego.	Poza	Nim	jest	tylko	nicość	i	śmierć.
	 On	jest	„Światłością	prawdziwą”.	Wszystko,	co	w	nas,	ludziach,	jest	światłem	-	w	
naszym	rozumie	i	w	naszej	woli,	i	w	sercu	-	jest	z	Niego.	Poza	Nim	jest	ciemność.	„Ja	
jestem	światłością.	Póki	światłość	macie,	chodźcie	w	światłości,	aby	was	ciemności	nie	
ogarnęły	.	On	jest	„pełen	łaski	i	prawdy”.	„Ja	jestem	Prawda”.	-	Wszystko,	co	na	tym	
świecie	jest	prawdziwe,	jest	z	Niego.	Poza	Nim	jest	tylko	kłamstwo	i	fałsz.
	 Tak	 więc	 u	 początku	 wszystkiego	 jest	 Słowo	 -	 Syn	 Boży,	 równy	 Ojcu	 w	
doskonałości,	 potędze	 i	 majestacie.	 On	 jest	 u	 początku	 życia,	 u	 początku	 wszelk-
iej	 prawdy,	 u	 początku	 światła,	 i	 jako	Syn	Boży	 panuje	 nad	wszystkim.	 Jest	 obecny	
we	wszystkim,	 co	 jest	 i	 co	 się	 dzieje	 przez	wieki.	Również	 i	w	naszym	osobistym	 i	
społecznym	życiu.
	 On	też	jest	jedynym,	który	ma	ostatnie	słowo	-	słowo	kończące	i	zamykające	losy	
świata	 i	 człowieka.	Wypowie	 to	ostatnie	 słowo	 również	 i	nad	naszym	 jednostkowym	
życiem.	On	bowiem	jest	prawdziwym	panem	naszego	losu,	mimo	że	ludziom	wydaje	się	
czasem,	że	to	oni,	i	tylko	oni,	są	jedynymi	panami	swego	życia.	Uporczywie	utwierdzają	
w	 tym	przekonaniu	 siebie	 i	 innych.	Mimo	 to	 jednak	w	pełnej	mocy	pozostają	 słowa	
Chrystusowe	zapowiadające,	że	przyjdzie	czas,	kiedy	nas	wszystkich	wezwie	i	zgromadzi	
przed	swoim	sędziowskim	trybunałem	i	wypowie	nad	nami	ostateczne	słowa	swej	potęgi	
i	mocy.	Od	tych	słów	będzie	zależała	nasza	przyszłość.
	 Objawi	jednak	swoją	królewską	moc	i	potęgę	w	najbardziej	zaskakujący	sposób:	
Byłem	miedzy	wami	nagi.	Byłem	między	wami	głodny	i	spragniony.	Byłem	chory	i	w	
więzieniu.	Byłem	w	 tych	 sytuacjach	miedzy	wami	w	 braciach	waszych,	w	 ludziach,	
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których	 spotykaliście	 co	 dnia,	 o	 których	 ocieraliście	 się	 ramię	w	 ramię	 -	w	 ludziach	
nagich	i	spragnionych,	głodnych	i	chorych,	w	ludziach	opuszczonych.	Potrzebowałem	
ubrania,	czekałem:	na	chleb,	na	lekarstwo,	choćby	na	szklankę	czystej	chłodnej	wody.	
Czekałem	na	was	ludzi,	moich	braci,	na	wasze	współczujące	i	rozumiejące	spojrzenie.	
Czekałem	z	niecierpliwością,	żebyście	mnie	dostrzegli	 i	przyszli	mi	z	pomocą.	Wielu	
z	was	spełniło	moje	oczekiwanie	i	przyszli	do	mnie	z	chlebem,	wodą	czy	z	odzieniem,	
z	dobrym	słowem	i	współczuciem.	Tym	braciom	moim	w	człowieczeństwie	chcę	teraz	
oddać	miarą	„obfitującą	i	otrzęsioną”:	„Pójdźcie,	błogosławieni	Ojca	mego,	i	posiądźcie	
Królestwo	zgotowane	wam	od	założenia	świata”.
	 Niektórzy	z	was	jednak	usiłowali	mnie	nie	dostrzegać.	Mijali	mnie	tak,	jakbym	
nie	istniał,	i	nic	ich	nie	obchodziły	moje	krzyczące	potrzeby.	Jakże	mieli	dostrzec,	skoro	
nie	widzieli	i	nie	chcieli	widzieć	człowieka	głodnego,	nagiego,	opuszczonego	i	bezrad-
nego?
	 Ci	muszą	odejść	precz,	dla	nich	nie	ma	miejsca	w	Królestwie	Bożym.	A	jednak	
muszą	istnieć	-	nie	mogą	przestać	istnieć.	Człowiek	może	zniszczyć	wiele	wartości	ma-
terialnych	i	moralnych,	ale	nie	może	zniszczyć	swej	nieśmiertelności.	Może	zniszczyć	
życie	doczesne,	ale	nie	może	przeszkodzić	zmartwychwstaniu.	Istnieje	granica,	poza	którą	
kończy	się	jego	władza,	a	objawia	w	całej	pełni	władza	Chrystusa	Króla	wszechrzeczy.
	 Tak	wiec	królewska	władza	i	godność	Chrystusa	nie	ujawnia	się	w	przemocy	i	
wysuwaniu	swojej	jedynie	Osoby	na	pierwszy	plan.	Na	pierwszym	planie	jest	zarówno	
Chrystus,	jak	i	człowiek-brat...	Człowiek	w	potrzebie,	człowiek	zagrożony,	skrzywdzony	
przez	ludzi	i	los,	zda	się	nawet	być	niejednokrotnie	wysunięty	na	pierwszy	plan.	Jakby	
na	pierwszym	planie	jest	właśnie	troska	o	niego,	o	to,	co	się	z	nim	stanie.	Co	życie	z	nim	
zrobi	i	co	zrobi	z	niego	nędza	i	głód,	poniewierka	i	opuszczenie,	niedostrzeganie	jego	
elementarnych	praw,	potrzeb	i	zagrożeń.
	 Tak	więc	splatają	się	ze	sobą	przedziwnie	i	nierozerwalnie	dwa	pozornie	odległe	
od	siebie	elementy:	potęga	i	władza	Syna	Bożego	nad	światem	i	nad	człowiekiem	z	jednej	
strony	-	a	z	drugiej	pokorne	utożsamienie	się	Chrystusa	z	ludźmi	najbardziej	zagrożonymi	
i	potrzebującymi.	
	 Podporządkowanie	 się	 więc	 królewskiej	 władzy	 Chrystusa	 owocuje	 błogosła- 
wionymi	skutkami	w	samym	człowieku,	i	to	właśnie	tam,	gdzie	te	owoce	są	najbardziej	
potrzebne	i	nieraz	z	ostateczną	niecierpliwością	oczekiwane	jako	wybawienie	od	złego.	
Od	wszelkiego	złego.
	 Groźne	słowa	Chrystusa	sprawującego	sąd	nad	światem:	Idźcie	ode	mnie	precz	
-	zamykają	w	sobie	najpoważniejszą	przestrogę	dla	tych	wszystkich,	którzy	nie	zadali	so-
bie	trudu,	by	przemyśleć	do	głębi	charakter	Chrystusowej	władzy,	a	wypowiadają	swoje	
pochopne	sądy	o	Bogu	żądnym	czci	i	ofiar	dla	siebie,	a	obojętnym	na	losy	człowieka.	Z	
drugiej	strony	zarówno	te	słowa,	które	są	skierowane	do	zbawionych,	jak	i	te,	skierowane	
do	 odrzuconych,	 rozwiewają	 wszelkie	 złudzenie,	 jakoby	 sam	 człowiek	 był	 panem	
życia	i	swojego	losu.	Okazuje	się,	że	tym,	który	będzie	ostatecznie	decydował,	jest	sam	
Chrystus.	Nasze	 decyzje	 natomiast,	 nasze	 inicjatywy	 i	 postawy	 są	 tylko	 tworzywem	
przygotowującym	ostatnią	nieodwracalną	decyzję	Chrystusa.
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	 Królewska	 władza	 Chrystusa	 nie	 pozbawia	 nas	 właściwej	 nam	 przestrzeni	
wolności,	zostawia	nam	szerokie	pole	inicjatyw	własnych.	Na	początku	jest	Jego	twórcze	
Słowo	i	na	końcu	Jego	podsumowujące	Słowa/Pomiędzy	tymi	dwoma	jakby	klamrami	
obejmującymi	naszą	doczesność	jest	miejsce	na	słowo	człowieka,	na	niezliczone	inic-
jatywy,	decyzje	i	działania	nasze.	Życie	i	Chrystus	czekają	na	naszą	wolność,	na	naszą	
decyzję,	na	nasz	wybór	i	na	naszą	miłość,	której	model	i	drogi	realizacji	pokazał	i	odsłonił	
nam	Chrystus	swoim	słowem	i	swoim	życiem.
	 Nie	można	tu	stawiać	zarzutu,	że	pod	tym	panowaniem	człowiek	praktycznie	traci	
wolność,	bo	 jest	zdeterminowany	 tym	modelem	życia,	wskazaniami	 i	przykazaniami.	
Można	się	zgodzić,	że	człowiek	jest	rzeczywiście	w	sensie	moralnym	zobowiązany	do	
czynienia	tylko	tego,	co	dobre,	i	tego,	co	prawdziwe,	ale	pozostaje	na	pewno	wolny	w	de-
cyzji	i	wyborze	najprzeróżniejszych	form	i	postaci	dobra	i	prawdy,	w	jakie	może	i	powi- 
nien	się	angażować	spełniając	Boże	przykazania.	Prawa	Królestwa	Bożego	nie	zamykają	
mechanicznie	człowiekowi	drogi	do	zła	moralnego.	Człowiek	posiada	możność	faktycz- 
nego	czynienia	zła,	nie	jest	więc	absolutnie	zdeterminowany	do	dobra.	Jest	natomiast	kie- 
rowany	ku	dobru	przez	życzliwą	miłość,	którą	powinien	przyjąć	jako	miłość,	a	nie	jako	
niewolę	i	ograniczenie.	Poszczególne	przykazanie	bowiem	nie	jest	barierą	zacieśniającą	
mu	świat,	ale	wskazówką	wykreślającą	mu	przestrzeń	wolności	w	dziedzinie	dobra,	które	
jest	dla	niego	dostępne.
	 Jest	 rzeczą	 zrozumiałą,	 że	 w	 granicach	 wolnego	 działania	 człowiek	 powinien	
przede	wszystkim	decydować	się	na	te	postacie	dobra	i	prawdy,	o	które	aktualnie	woła	
życie	i	żywy	człowiek,	bo	wówczas	ma	pewność,	że	odpowiadając	na	te	wołania,	spotka	
Chrystusa	w	potrzebach	drugiego	człowieka.

Bp Jan Pietraszko; SiL-2005

Coście uczynili...

	 A	oto	kolejne	pouczenie	na	temat	tego,	w	jaki	sposób	Bóg	patrzy	na	nasze	życie.	
Jak	 nas	 będzie	 sądził?	Odpowiedź	 zawarta	w	 dzisiejszym	 tekście	ma	 dla	 nas	 funda-
mentalne	 znaczenie.	 Chodzi	 o	 końcowy	 bilans	 wszystkich	 istnień:	 Sąd	 ostateczny.	
Jak	Bóg	postąpi	wobec	 tego	olbrzymiego	ludzkiego	tłumu?	Czy	jak	komputer	będzie	
w	 nieskończoność	 analizował	 te	 wszystkie	 epopeje,	 dramaty,	 powieści?	 Czy	 będzie	
przeprowadzał	 długie	 procesy,	 aby	 rozważyć	wszystkie	 za	 i	 przeciw?	 Jezus	mówi	 o	
czymś	zupełnie	innym	i	być	może	zaskoczeni	będziemy	szybkością	dokonania	podziału,	
jednoznacznością	motywów	wyroku	i	prostotą	orzeczenia:	“Byłem	głodny,	dałeś	mi	jeść,	
wejdź	do	radości”.
	 Spójrzmy	najpierw	na	kontekst	sceny:	jest	to	ostatnie	nauczanie	Jezusa	i	Jego	os-
tatnia	próba	postawienia	nas	wobec	tego,	co	najistotniejsze.	Ileż	razy	zwracał	uwagę	na	
niebezpieczeństwo	bycia	człowiekiem	niezdecydowanym,	w	wyobraźni	rozkoszującym	
się	pięknymi	czynami,	których	dokona...	i	których	nie	dokonuje.
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	 Jezus	zna	naszą	skłonność	do	unikania	konkretnych	wymagań	miłości	i	uciekania	
w	długie	dysputy	i	piękne	ideały:	“Wystarczy	kochać...	Żyć	miłością...	Jak	spotkać	Boga	
w	naszych	braciach...	Jak	dostrzec	Chrystusa	w	najuboższych...”.	Świetnie,	doskonale.	
Ale	przyjdzie	dzień,	kiedy	nadzy,	bez	okrycia	słów,	staniemy	wobec	naszych	czynów.	
Czy	uczyniłeś	coś,	czy	nie,	kiedy	człowiek	albo	jakaś	społeczność	potrzebowali	twojej	
pomocy?	 Oto	 linia	 podziału	 między	 błogosławionymi	 i	 przeklętymi,	 oto	 prawdziwy	
ciężar	ludzkiego	życia	i	jego	sąd	na	wieczność.
	 Ty	chwytałeś	każdą	okazję,	żeby	pomóc:	wejdź	do	królestwa...	A	ty	uchylałeś	się	
od	czynów:	odejdź	ode	Mnie.	Ależ	Panie,	ja	naprawdę	chciałem	Ciebie	spotkać,	żyć	z	
Tobą,	żyć	Tobą.	Co	uczyniłeś	dla	moich	braci?		Przysięgam	Ci,	że	gdybym	wiedział,	że...		
Co	uczyniłeś?
	 Ilekroć	marzymy	o	 tym,	żeby	spotkać	Jezusa,	przed	naszymi	oczyma	powinny	
rozbłysnąć,	niczym	świetlna	reklama,	słowa	Mateusza,	w	których	rozgrywa	się	nasze	
życie:	“Wszystko,	co	uczyniliście	jednemu	z	tych	braci	moich	najmniejszych,	Mnieście	
uczynili”.
	 Wspaniałość	opisu	tego	Sądu	powinna	nam	uświadomić	wartość	najmniejszego	
nawet	gestu	miłości.	Na	końcu	liczyć	się	będzie	tylko	jedno:	to,	co	naprawdę	uczyniliśmy,	
aby	 przyjść	 z	 pomocą	 ludzkiemu	 nieszczęściu.	 Klasyczna	 lista	 przedstawiona	 przez	
Jezusa	 stale	 się	 wydłuża:	 “Byłem	 analfabetą,	 a	 nauczyłeś	 mnie	 czytać...	 Byłem	
niepełnosprawny,	 a	 ty	 jako	 architekt	 pomyślałeś	 o	 dostępnych	 dla	mnie	 pomieszcze-
niach...	Byłem	uchodźcą,	a	ty	mnie	przyjąłeś”.
	 To	są	jedyne	drogi,	na	których	możemy	spotkać	Chrystusa	Króla.	Jego	Królestwo	
jest	światem	ludzi	potrzebujących	pomocy	i	ludzi	pomoc	niosących.	Ilekroć	pomagamy,	
wybieramy	Jezusa	królem.

ANDRÉ SOVE, Homilie niedzielne; SiL-2008

Uroczystość Chrystusa Króla

	 Przed	150	laty	do	parlamentu	francuskiego	wszedł	po	raz	pierwszy,	jako	poseł,	
największy	mówca	owych	czasów,	Lacordaire.	Siedział	tam	również	jego	dawny	przyja-
ciel,	a	następnie	kapłan-odstępca,	Lamen-nais.	Ten	właśnie	spojrzał	na	swego	dawnego	
przyjaciela,	 ale	 szybko	 odwrócił	 oczy,	 żeby	 nie	 patrzeć	 na	Lacordaire’a.	 Jego	 sąsiad	
powiedział	mu:	„Zobacz,	kto	przyszedł!”	Lamennais	milczał	jak	grób,	jak	gdyby	wcale	
nie	słyszał	tych	słów.	„No,	popatrz	przyszedł	Lacordaire!	—	powtórzył	uparty	sąsiad.	
Wówczas	Lamennais	cicho	odpowiedział:	„Na	miłość	Boską,	zostaw	mnie	w	spokoju!	
Czy	nie	pojmujesz,	że	ten	człowiek	przygniata	mnie	jak	straszny	ciężar?”	Oczy	biednego	
odstępcy	nie	mogły	patrzeć	na	dawnego	wielkiego	przyjaciela	i	brata	w	Chrystusie.	Jak	
gdyby	widział	na	nim	swoją	zdradę,	swoje	potępienie	i	swój	los.
	 Dzisiejsza	Ewangelia	przypomina	nam,	że	każdy	z	nas,	jak	Lamennais,	pewnego	
dnia	będzie	musiał	 spotkać	 swojego	największego	przyjaciela,	 spojrzeć	Mu	w	oczy	 i	
usłyszeć	 z	 Jego	ust:	 «Pójdźcie,	 błogosławieni	Ojca	mojego!»	 (Mt	25,34)	 lub	«Idźcie	



14 ROK - A

precz	ode	mnie,	 przeklęci!»	 (Mt	25,41).	Każdy	będzie	musiał	 się	 spotkać	 z	 Jezusem	
Chrystusem	Królem,	nieprzekupnym	świadkiem	swojego	życia,	sprawiedliwym	sędzią	
swoich	czynów.	Czy	będziemy	mogli	z	radością	patrzeć	na	tego	Przyjaciela,	czy	też	Jego	
widok	będzie	dla	nas	strasznym	ciężarem?
	 W	dzisiejszej	Ewangelii,	przez	porównanie	wzięte	z	pasterskiego	życia,	opisuje	
Jezus	to	wielkie	spotkanie,	ostatni	dzień	ludzkiej	historii,	a	pierwszy	dzień	wieczności	
i	 pełni	królestwa	Bożego.	 Jezus	mówi	wyraźnie.	Pewnego	dnia	 zaświta	ostatni	dzień	
życia	ludzkości	i	zostanie	napisana	ostatnia	stronica	naszej	historii.	Po	tym	nastąpi	Boży	
sąd	nad	tą	historią	i	nad	całą	ludzkością,	a	następnie	pozostanie	tylko	Bóg	i	wieczność	z	
Bogiem	albo	bez	Boga.	Jeżeli	bez	Boga,	to	i	bez	miłości.
	 W	 ten	 ostateczny	 dzień	 Chrystus	 Król	 wypowie	 ostatnie	 i	 decydujące	 słowa	
błogosławieństwa	lub	przekleństwa	do	wszystkich	ludzi.	Za	co	błogosławieństwo?	Za	
co	przekleństwo?	Zostało	 to	wyraźnie	powiedziane:	Wszystko,	co	uczyniliście	 jedne-
mu	z	 tych	braci	moich	najmniejszych,	Mnieście	uczynili	 (Mt	25,40).	Co	uczyniliśmy	
człowiekowi,	uczyniliśmy	Bogu.	Jedni	za	to	będą	błogosławieni	i	zaproszeni	do	królestwa	
Bożej	miłości,	drudzy	zaś	będą	„przeklęci”,	czyli	wykluczeni	z	Bożej	społeczności	i	z	
Jego	miłości	za	to,	że	byli	samolubni,	niemiłosierni,	kamiennego	serca.	«Zaprawdę,	powi-
adam	wam:	Wszystko,	czego	nie	uczyniliście	jednemu	z	tych	najmniejszych,	tegoście	i	
Mnie	nie	uczynili»	(Mt	25,45).	Jakże	często	chrześcijanie	o	tym	zapominają.
	 «Człowiek	jest	świętością	dla	człowieka”	—	napisał	szlachetny	filozof	Seneka.	
Jak	gdyby	przepisał	to	z	Ewangelii.	Po	Bogu	człowiek	jest	najwyższą	świętością.	Tak	
powinnno	przynajmniej	być.	Czy	tak	jest?	Można	po	prostu	ogłuchnąć	od	powtarzania	
licznych	słów	o	humanizmie,	o	tym	że	trzeba	szanować	człowieka,	jego	osobę	i	godność,	
nienaruszalność	 jego	 sumienia,	 życia,	 rodziny	 i	 domu.	Tak	 powinno	 być,	 ale	 bardzo	
często	jest	to	tylko	puste	gadanie,	a	w	rzeczywistości	depcze	się	bez	litości	człowieka	
i	 jego	 prawa.	 Jak	 dotychczas,	 prawdziwy	 humanizm	 znajduje	 się	 jedynie	 na	 kartach	
Ewangelii.	Jedynie	Chrystus	Król	broni	człowieka,	jego	praw	i	godności	swoją	własną	
osobą,	identyfikując	się	z	każdym	człowiekiem.	„Mnie	uczyniliście	to,	co	uczyniliście	
jednemu	z	 tych	moich	najmniejszych	braci”.	 Jest	 to	poważne	wezwanie	do	 rachunku	
sumienia,	 jaka	jest	nasza	postawa	i	postępowanie	w	stosunku	do	drugiego	człowieka.	
Bogu	nie	możemy	nic	dać	ani	nic	uczynić.	Obok	nas	 jest	 jednak	człowiek,	 i	co	daje-
my	 lub	 czynimy	 człowiekowi,	 dajemy	 i	 czynimy	Bogu,	 chociażby	 to	 była	 jedna	 łza	
współczucia	i	jedno	słowo	pociechy	i	miłości.	Jakiekolwiek	dobro	lub	zło	wyświadczone	
przez	nas	człowiekowi	Bóg	poczytuje	jako	wyświadczone	Jemu	samemu.	Nie	możemy	
deptać	człowieka,	nie	depcząc	jednocześnie	Boga.	Nie	możemy	pominąć	człowieka,	nie	
pomijając	tym	samym	Boga.	Każdy	pocisk	wymierzony	w	człowieka	trafia	w	Boga.	Czy	
zdajemy	sobie	z	tego	sprawę?
	 „Mnie	uczyniliście	to,	co	uczyniliśmy	jednemu	z	tych	moich	najmniejszych	braci”.	
Jezus,	Chrystus	Król	jest	w	szczególny	sposób	obecny	zawsze	między	nami	i	możemy	
Go	 spotkać	w	 osobie	 drugiego	 człowieka.	 Spotykamy	Go	 każdego	 dnia	w	 ludziach,	
których	spotykamy	i	którym	świadczymy	dobro	lub	zło.	Szczególnie	chodzi	tu	o	tych	
„najmniejszych”,	którzy	od	życia	i	od	społeczeństwa	najmniej	otrzymali.



15ROK - A

	 Bracia	 i	 siostry!	Może	 się	 nieraz	 zastanawiamy,	w	 jaki	 sposc	 zapewnić	 sobie	
zbawienie.	Oto	Jezus	daje	nam	receptę.	Nas:	 szczęśliwa	 lub	nieszczęśliwa	wieczność	
zależy	od	naszego	postępów	nią	względem	tych,	których	spotykamy	na	wszystkich	dro-
gach	nasz	go	życia.	Czy	jesteśmy	świadomi	naszej	wielkiej	odpowiedzialnej	wobec	Boga	
i	ludzi?	Czy	szanujemy	człowieka?	Czy	staramy	się	czyr	mu	chociaż	trochę	dobrego,	a	
nic	złego?	Od	tego	zależy	nas	wieczność.

Ivo Bagarić OFM, Dziesięć minut na ambonie; SiL-2008

Niech przyjdzie Twoje Królestwo! 

	 Spróbujmy	przez	chwilę	zamknąć	oczy	dla	wykonania	pewnego	eksperymentu,	
a	 właściwie	 dla	 przeprowadzenia	 swego	 rodzaju	 sondy.	 Pomyślmy:	 Chrystus	 Król.	
Jaki	obraz	pojawia	się	w	naszej	wyobraźni?	Najczęściej	będzie	to	chyba	Jezus	w	sza-
tach	 królewskich	 i	 koronie,	 przypominający	 wyglądem	 władców	 świeckich	 znanych	
nam	z	historycznych	portretów.	Moim	pierwszym	skojarzeniem	jest	postać	Chrystusa	
Kapłana	w	szatach	 liturgicznych	 i	koronie,	królująca	z	krzyża	w	kaplicy	 seminarium	
duchownego,	w	którym	przygotowywałem	się	do	przyjęcia	 święceń.	 Jeśli	posuniemy	
się	głębiej	w	przesłanie	Ewangelii,	dotrzemy	także	do	obrazu	Chrystusa	w	innej	koronie	
–	tej	cierniowej;	poznamy	Króla	Ofiary.	Wszystkie	te	obrazy,	jakie	łączą	się	z	dzisiejszą	
uroczystością,	można	by	zamknąć	w	 jednym	spostrzeżeniu	wynikającym	 już	z	 samej	
idei	 królowania.	Mianowicie,	 król	 to	 osoba,	 która	 stoi	 na	 czele	 wspólnoty	 państwa.	
Król	 jest	 (a	przynajmniej	powinien	być)	zawsze	pierwszy	nie	 tylko	w	godności,	ale	 i	
w	odpowiedzialności	i	prawości	życia,	z	których	to	godność	królewska	wynika.	Nasz	
Monarcha	jest	także	pierwszy.	Liturgia	słowa	dzisiejszej	niedzieli	prezentuje	trzy	obrazy	
Boskiego	Króla	–	pierwszego	w	pasterskiej	trosce	o	swój	lud,	pierwszego	w	zmartwych-
wstaniu,	pierwszego	w	miłości.	
	 Wizja	Ezechiela	przywołuje	Boga	jako	Pasterza	swojego	ludu.	Idea	króla-pasterza	
jest	 znana	w	Starym	Testamencie,	 zwłaszcza	w	pismach	prorockich.	Bóg	Najwyższy	
Wszechmogący	 i	w	 jakiś	 sposób	 nieosiągalny	 staje	 się	 bliski	 człowiekowi	w	 swoim	
pochyleniu	nad	nim.	On	szuka	zagubionych,	zbłąkanych	sprowadza	z	powrotem,	opa-
truje	nasze	rany,	umacnia	chorych	i	ochrania	mocnych	(por.	Ez	34,16).	Bóg	Pasterz	jest	
bliski	każdej	owcy	swego	pastwiska,	każdemu	człowiekowi.	W	sposób	szczególny	to	
sprawiedliwe	pasterzowanie	Boga	widziane	właśnie	z	perspektywy	człowieka	wyraża	
psalm	23.	On	jest	moim	pasterzem,	dlatego	nic	więcej	mi	nie	potrzeba;	odpoczywam	
na	zielonych	łąkach	i	przy	orzeźwiających	wodach;	On	też	zastawia	dla	mnie	stół	i	na-
maszcza	mi	głowę	olejkiem	radości.	Bóg	Pasterz	jest	zatem	Bogiem	bliskim	człowiekowi,	
Bogiem	oddającym	się	mu	na	służbę!	Chrystus	jest	właśnie	najpierw	Królem-Pasterzem,	
który	zagubioną	owcę	niesie	na	ramionach	do	bezpiecznej	owczarni.	
	 Chrystus	Król	prowadzi	nas	po	ścieżkach	czasu,	ku	otwierającej	się	perspektywie	
życia	po	śmierci.	Pastwiska,	na	które	nas	prowadzi,	wody	przy	których	odpoczywamy	
są	miejscem	szczęścia	rozciągającego	się	na	całą	wieczność.	On	zastawia	dla	nas	stół	
uczty	swoich	godów	w	królestwie	Ojca.	On	jest	pierwszym,	który	zmartwychwstał.	Jego	
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zwycięstwo	nad	mocami	śmierci	 jest	zadatkiem	naszego	zwycięstwa;	“jak	w	Adamie	
wszyscy	umierają,	tak	też	w	Chrystusie	wszyscy	będą	ożywieni”	(1Kor	15,22).	Chrystus	
uwielbiony	jest	Królem,	w	którym	zjednoczą	się	wszyscy,	aby	uwielbiać	Ojca.	W	Nim	
wszystko,	co	istnieje	osiąga	swoją	pełnię.	On	rzeczywiście	jest	Pantokratorem,	Władcą	
Wszechświata!	
	 Trzeci	obraz	królewskiej	godności	Chrystusa,	ten	przedstawiony	w	dzisiejszym	
fragmencie	Ewangelii,	powraca	do	idei	wyrażonej	w	proroctwie	Ezechiela,	a	właściwie	
ją	przekracza.	Oto	nasz	Król	zmartwychwstały	i	uwielbiony,	Władca	i	Centrum	wszech- 
świata	 nie	 tylko	 pochyla	 się	 z	 pasterską	 troską	 nad	 człowiekiem,	 ale	 jeszcze	więcej,	
wprost	utożsamia	się	z	każdym,	zwłaszcza	tym	najmniej	poważanym,	najmniejszym	ze	
swoich	braci	(por.	Mt	25,40.45).	On	jest	Królem,	który	jest	pierwszym	w	miłości.	Można	
powiedzieć,	że	Jego	królestwo	przychodzi	drogą	miłości	wyrażającej	się	w	służbie	bra-
ciom.	To	dlatego	właśnie	miłość	będzie	kryterium	naszej	przynależności	do	Chrystusa.	
To	nasza	służba	braciom	zadecyduje	o	tym,	czy	jesteśmy	w	stanie	wziąć	w	posiadanie	
królestwo	przygotowane	nam	od	założenia	świata	(por.	Mt	25,34).	
	 Naszego	Króla	nie	czczą	klejnoty	i	drogie	szaty,	ani	nasze	hymny	pochwalne.	On	
przecież	 jest	Królem	 zmartwychwstania;	 każda	 “Zwierzchność,	Władza	 i	Moc”	 (por.	
1Kor	15,24)	już	do	Niego	należy.	Do	Jego	chwały	nic	nie	możemy	dodać.	Jeśli	naszego	
Króla	czcimy	hymnem	i	kadzidłem,	czynimy	to,	abyśmy	potrafili	uczcić	Go	w	każdym	
człowieku,	w	codzienności	naszego	życia.	Modlimy	się,	abyśmy	byli	w	stanie	dostrzec	
Króla	miłości	w	głodnym,	abyśmy	Mu	dali	 jeść,	w	spragnionym	miłości,	abyśmy	Go	
pokochali,	w	obcym,	w	różniącym	się	od	nas,	abyśmy	Go	przyjęli,	w	odartym	z	godności,	
abyśmy	Go	przyodziali,	w	chorym,	abyśmy	Go	odwiedzili,	w	więźniu	swoich	słabości,	
abyśmy	 do	 Niego	 przyszli.	Wtedy	 niepostrzeżenie	 przyjdzie	 do	 nas	 Jego	 królestwo	
miłości.	

ks. Jacek Kacprzak - Rzym

DWA KRÓLEWSKIE ZWYCIĘSTWA

	 Nad	cmentarzem	w	Pelplinie	na	Pomorzu	wznosi	się	potężnych	rozmiarów	kru-
cyfiks,	a	na	nim	bardzo	oryginalna,	jedyna	w	swoim	rodzaju	sylwetka	Chrystusa.	Silny,	
muskularny,	atletycznej	budowy	Chrystus	jakby	uśmiecha	się	nad	lasem	grobów,	które	
ścielą	 się	 pod	 Jego	 stopami.	Odnosi	 się	wrażenie,	 że	 to	 nie	 krzyż	 podtrzymuje	 ciało	
Chrystusa,	lecz	Chrystus,	w	triumfalnym	geście	zwycięstwa	podnosi	ów	krzyż	wysoko,	
ku	górze.	Przypominają	się	strofy	Norwida:
  “Mistrzu,	Królu,	Boże-Synu,
	 	 Wielkie	TWOJE	jest	zwycięstwo	-
	 	 Takie	wielkie	-	że	wawrzynu
	 	 Nie	ma	-	takie,	że	męczeństwo
	 	 Już	wytrzymać	nie	umiało
	 	 I	zmieniło	się	aż	w	radość...
	 	 Takie	wielkie,	że	aż	ciało
	 	 Zmartwychwstało	-	głód	i	bladość
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	 	 Zmieniły	się	w	wesele
	 	 I	w	rumieniec	...	I	zostało
	 	 Wiele...
	 	 Chociaż	wszystko	tam	-	...
	 	 Mistrzu,	Królu,	sprawuj	nam”.
	 To	jest	pomnik	jedynego	w	swym	rodzaju	zwycięstwa,	które	może	być	rozważane	
w	wielu	aspektach,	z	czego	dwa	mają	tu	znaczenie	szczególne:	zwycięstwo	życia	nad	
śmiercią	i	zwycięstwo	dobra	nad	złem.
	 Oto	nad	światem,	co	jest	“cmentarzem	z	łez,	ze	krwi	i	błota”	(Z.	Krasiński)	staje	
Chrystus	Król,	który	zmartwychwstał	 jako	pierwszy	spośród	 tych,	co	pomarli”.	Staje	
nad	grobami	ludzi,	których	dotąd	zwyciężyła	śmierć.	Wszyscy	oni	w	Chrystusie	będą	
ożywieni,	 lecz	każdy	według	własnej	kolejności”.	Kiedy	jednak	stajemy	nad	grobami	
naszych	bliskich,	to	Chrystusowe	zwycięstwo	nad	śmiercią	wydaje	się	tylko	pozorne.	
Śmierć	nie	została	wyparta	z	kręgu	najbardziej	ludzkich	doświadczeń,	a	trwoga	umierania	
ogarnia	każdego	z	nas.	Czy	więc	śmierć	istotnie	została	zwyciężona?
	 Stawiając	 tę	 kwestię,	 musimy	 sobie	 jasno	 uświadomić,	 że	 pomiędzy	 aktem	
zwycięstwa	życia	nad	śmiercią,	dokonanym	w	osobie	Jezusa	Chrystusa,	a	jego	pełnym	
urzeczywistnieniem	 w	 całej	 ludzkiej	 wspólnocie,	 istnieje	 pewna	 miara	 czasu	 uwa-
runkowana	niejako	potrzebą	innych	jeszcze	zwycięstw:	“Trzeba	bowiem,	ażeby	królował	
aż	położy	wszystkich	nieprzyjaciół	pod	swoje	stopy.	Jako	ostatni	wróg	zostanie	pokonana	
śmierć”.	Dlaczego	śmierć	ma	zostać	wyeliminowana	z	kręgu	naszych	egzystencjalnych	
doświadczeń	dopiero	na	końcu,	jako	ostatni	wróg”?	A	może	właśnie	dlatego,	że	na	obec-
nym	etapie	dziejów,	 śmierć,	 choć	 jest	niewątpliwie	wrogiem	człowieka,	mimowolnie	
służy	ludzkiej	sprawie,	ułatwiając	zwycięstwo	na	froncie	walki	dobra	ze	złem?	A	może	
śmierć,	rozpatrywana	w	perspektywie	Chrystusowego	zmartwychwstania,	to	rzeczywiście	
-	jak	chce	E.	Bryll	-	“życia	pomnożenie”?		W	staropolskiej	pieśni	pasyjnej	śpiewamy:
  “Króla	wznoszą	się	znamiona,
	 	 Tajemnica	krzyża	błyska;
	 	 Na	nim	życie	śmiercią	kona,
	 	 Lecz	z	tej	śmierci	życie	tryska.”
	 Szczytowe	 zwycięstwo	 na	 polu	 walki	 nie	 polega	 na	 tym,	 aby	 całkowicie	
zniszczyć	 siły	wroga.	Najwyższe	 zwycięstwo	odnosi	wódz,	 który	 potrafi	 zmusić	 siły	
wroga	do	 realizacji	określonych	celów	strategicznych	 tak,	że	wróg	mimowolnie	staje	
się	 sprzymierzeńcem.	 Takie	 właśnie	 zwycięstwo	 nad	 śmiercią	 odniósł	 Chrystus;	 nie	
unicestwił	jej,	lecz	sprawił,	że	odtąd	śmierć	służy	życiu.	I	będzie	mu	służyć	tak	długo,	aż	
“wszystko	zostanie	Mu	poddane”.
	 Zwycięstwo	dobra	nad	złem.	Jedno	warunkuje	drugie.	Wydaje	się	przynajmniej	
z	psychicznego	punktu	widzenia,	że	zwycięstwo	dobra	nad	złem	staje	się	możliwe	tylko	
tam,	gdzie	śmierć	została	zwyciężona	ale	nadal	stanowi	zagrożenie.	Gdyby	wszystko	
miało	się	kończyć	śmiercią	gdyby	śmierć	miała	być	absolutnym	kresem	naszego	życia,	
prawdopodobnie	wola	 nasza	 nie	miałaby	wystarczającej	motywacji	 do	 opowiedzenia	
się	po	stronie	dobra.	Wszak,	niezależnie	od	stylu	życia,	koniec	złoczyńcy	i	człowieka	
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prawego	byłby	taki	sam.	I	odwrotnie.	Gdyby	przed	człowiekiem	nie	otwierała	się	pers-
pektywa	śmierci,	gdyby	każdy	z	nas	miał	gwarancję,	że	nigdy	nie	będzie	musiał	umierać,	
ziemia	prawdopodobnie	stałaby	się	piekłem.	Możliwość	czynienia	dobra	i	związana	z	tym	
konieczność	wysiłku,	ofiary	i	wyrzeczeń	odsuwalibyśmy	ciągle	“na	jutro”,	w	przyszłość.	
To	właśnie	świadomość,	że	dni	mojego	życia	są	policzone	i	że	kiedyś	trzeba	się	będzie	
z	 nich	 rozliczyć,	mobilizuje	mnie	 do	 traktowania	 na	 serio	 każdego	wezwania,	 które	
kieruje	 do	mnie	Bóg.	Krótka	 formuła	 katechizmowa	przypomina	mi:	 “Postanowiono	
człowiekowi	raz	umrzeć,	a	potem	sąd.	Gdy	Syn	Człowieczy	przyjdzie	w	swej	chwale	i	
wszyscy	aniołowie	z	Nim,	wtedy	zasiądzie	na	swoim	tronie...”
	 W	 tym	 kontekście	 podstawowe	 pragnienie	 człowieka,	 by	 przetrwać	 nie	 może	
być	jedynym	przedmiotem	zatroskania.	W	jakimś	sensie	ten	problem	już	dawno	został	
rozwiązany	i	to	bez	naszego	udziału.	Do	nieśmiertelności	duszy,	wynikającej	z	jej	du-
chowej	natury,	Chrystus	dodał	gwarancję	zmartwychwstania	ciała.	Pewne	jest	więc,	że	
na	mojej	duszy,	ani	memu	ciału	nie	grozi	unicestwienie.	Pewne	jest,	że	jako	człowiek	
przetrwam,	że	mam	zagwarantowany	udział	w	wieczności.	Nie	jest	natomiast	pewne,	jaki	
będzie	dla	mnie	kształt	owej	wieczności,	jaki	będzie	mój	los	po	śmierci:	“I	zgromadzą	się	
przed	Nim	wszystkie	narody,	a	On	oddzieli	jednych	od	drugich,	jak	pasterz	oddziela	owce	
od	kozłów.	Owce	postawi	po	prawej,	a	kozły	po	swej	lewej	stronie”.		Jedni	“wezmą	w	
posiadanie	królestwo”	jako	błogosławieni,	drudzy	zaś,	jako	przeklęci,	zostaną	odrzuceni	
precz	w	ogień	wieczny,	przygotowany	diabłu	i	jego	aniołom”.	Ten	przejmujący	obraz	nie	
może	być	interpretowany	w	sensie	wyłącznie	metaforycznym.	Zbyt	często	i	zbyt	kon- 
kretnie	mówił	Chrystus	o	piekle,	by	tę	ewentualność	zlekceważyć.	Ostatecznie	to	właśnie	
ode	mnie	zależy,	po	której	stanę	stronie.
	 Pisarz	starochrześcijański,	św.	Grzegorz	z	Nazjanzu	wyznał:	“przeraża	mnie	owa	
lewa	strona,	i	kozły,	i	wyrzuty	ze	strony	Tego,	który	(potępionych)	tam	postawił	skazując	
nie	dlatego,	że	rabowali	lub	łupili	świątynię,	że	cudzołożyli	lub	robili	inne	rzeczy	niedoz-
wolone,	ale	dlatego,	że	nie	otoczyli	opieką	Chrystusa	w	osobie	potrzebujących”.	I	zaraz	
dodaje:	“póki	jeszcze	czas	odwiedzajmy	Chrystusa,	pielęgnujmy	Chrystusa,	podajmy	po-
karm	Chrystusowi,	odziewajmy	Chrystusa,	zapraszajmy	Chrystusa,	czcijmy	Chrystusa!”	
Ten	piękny	tekst	wyjaśnia	nam	właściwie	wszystko.	Chrystus	pozostawił	nam	zupełnie	
jasne	kryterium,	pozwalające	odróżnić,	co	-	będąc	dobrem	-	służy	zbawieniu,	a	co	-	będąc	
złem	-	wiedzie	ku	potępieniu.	Istota	sprawy	leży	oczywiście	w	ustosunkowaniu	się	do	
osoby	Chrystusa	i	to	w	sferze	czynów,	a	nie	tylko	słownych	deklaracji.	W	konkretyzacji	
tego	wezwania	Chrystus	poszedł	tak	daleko,	że	sprawdzianem	stosunku	człowieka	do	
Boga	uczynił	stosunek	do	drugiego	człowieka:	“Wszystko,	co	uczyniliście	jednemu	z	
tych	braci	moich	najmniejszych,	Mnieśćie	uczynili	(...)	Wszystko,	czego	nie	uczyniliście	
jednemu	z	tych	najmniejszych,	tegoście	i	Mnie	nie	uczynili”.
	 W	całej	okazałości	jawi	się	tutaj	wielkość	Chrystusa	jako	Króla,	bardziej	zaint-
eresowanego	losem	swych	“najmniejszych”	poddanych,	aniżeli	własną	chwałą.	Ta	wizja	
rodzi	uzasadnioną	nadzieję,	że	kiedyś	wreszcie	i	dobro	i	zło	zostaną	oszacowane	z	per-
spektywy	losu	tych	najbardziej	potrzebujących,	cierpiących,	więzionych,	bo	to	właśnie	
po	ich	stronie	stanie	Chrystus,	Król	Wszechświata.

Ks. Antoni Dunajski
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Demokracja, anarchia, monarchia

	 “Bo	wie	ksiądz,	za	komuny	to	człowiek	przynajmniej	do	komitetu	poszedł.	A	teraz,	
jak	przyszła	ta	demokracja,	to	koniec	świata...”.	Ręce	opadają,	gdy	słyszę	coś	takiego.	A	
słyszę	nieraz.	Dlatego	pytam,	gdzie	zaczyna	się	demokracja?	I	odpowiadam:	Tam,	gdzie	
mieszkańcy	kraju	zaczynają	być	obywatelami.	Kto	jest	obywatelem?	-	Ten,	kto	czuje	się	
odpowiedzialnym	za	kraj.	Czuje	się	-	i	wedle	tego	poczucia	postępuje.	A	jeśli	postępuje	
wedle	zasad	“moje	na	wierzchu”	i	“nie	daj	się	złapać”?	Wtedy	jest	anarchia.	Źle,	jeśli	
jest	to	postawa	części	mieszkańców	kraju.	Katastrofa,	gdy	zanarchizowaniu	ulegają	całe	
obszary	życia	narodu.	Greckie	słowo	anarchia	znaczy	tyle,	co	“bez	zasad”	lub	“bezład”.	
Zasady	 bez	 zasad?	 Sprzeczność?	 Tak.	 Dlatego	 zanarchizowane	 społeczności	 prędzej	
czy	później	ulegają	paraliżowi,	bo	u	ich	podstaw	stoją	sprzeczności	etyczne	i	moralne.	
Ale	także	prawne.	Jaka	jest	Polska	naszych	dni?	Demokratyczna	czy	anarchiczna?	Nie	
ogłaszam	jakichkolwiek	wyroków.	Ja	tylko	pytam.	Pytam	nie	sam.	Ludzi	myślących	i	
zatroskanych	jest	bardzo	wielu.	Dziś	Kościół	obchodzi	uroczystość	Chrystusa	Króla.	A	
On	sam	w	ewangelicznej	wizji	końca	czasów	wskazuje	na	siebie,	jako	na	sędziego.	Kim	
jest	sędzia?	Stróżem	ładu.	Funkcja	sądzenia	była	jednym	z	ważniejszych	przywilejów	
króla.	I	 już	nie	pytam:	demokracja	czy	anarchia.	Wskazuję	na	inne	przeciwstawienie:	
anarchia	czy	monarchia.	Monarcha,	czyli	król...	Rządzący	roztropnie,	a	przede	wszystkim	
zaprowadzający	ład	wśród	obywateli.	Zaprowadzający	ład	mądrego	prawa.	Byłem	głod-
ny,	a	daliście	mi	jeść...	-	mądre	prawo?	To	mało,	by	było	mądre.	Prawo	musi	być	dobre.	
Musi	nie	tylko	szanować	ramy	ładu	moralnego.	Prawo	musi	moralny	ład	budować.	Musi	
uczyć	współdziałania	w	dobrym,	nie	tylko	karać	zło.	Nie	bez	powodu	odwieczna	tradycja	
chrześcijańska	nazywa	Jezusa	królem.	Głosząc	Ewangelię	dobroci,	miłości,	miłosierd-
zia,	Jezus	porządkuje	świat	ludzkich	wartości.	Sprowadza	je	do	zasad	najprostszych,	co	
nie	znaczy	łatwych.	Królestwo	Chrystusa	nie	jest	polityczną	czy	imperialną	siłą.	Jest	po	
prostu	ładem.	Ładem	Bożym	i	dlatego	głęboko	ludzkim.	Idźcie	precz	ode	mnie,	przeklę-
ci,	w	ogień	wieczny...	-	kara?	Tak.	I	to	najwyższa,	ostateczna.	Bo	ludzka	społeczność,	
jakakolwiek,	nie	może	istnieć	bez	ładu	wartości.	 I	 tylko	sprawą	czasu	jest	 jej	koniec.	
Dlatego	 padały	 i	 padają	 imperia.	 Bo	 ich	 ład	 nie	 jest	 ładem	 wartości,	 lecz	 narzuca- 
nych	siłą	reguł.	Kara?	Nie,	to	nieuchronne	następstwo.	Dlatego	społeczeństwo,	w	którym	
anarchia	 staje	 się	 codziennym	 zjawiskiem,	 nie	 może	 mieć	 nadziei	 rozwoju.	 Jeszcze	
gorzej,	 jeśli	 prawo	 stanowione	 w	 państwie	 jest	 prawem	 anarchizującym,	 co	 znaczy:	
burzącym	ład.	Tak	rodzi	się	zło	instytucjonalne.	To	zaś,	prędzej	czy	później,	spowoduje	
katastrofę.	A	nasz	kraj?	A	Polska?	Jeśli	dalej	będzie	brnęła	w	anarchię...	Strach	myśleć.	
Czy	jest	wyjście	i	czy	mamy	szanse?	Mamy.	Dzisiejsze	święto	obchodzone	przez	mil-
iony	Polaków	jest	napomnieniem	do	poddania	się	Chrystusowi	i	Ewangelii	dobroci.	Do	
odbudowy	ładu	-	najpierw	moralnego,	a	więc	do	porządkowania	wszystkiego	nie	wedle	
kryterium	korzyści	i	uciechy,	zysku	i	wygody.	Ale	wedle	kryterium	dobra	i	zła.	Krzyż	
wiszący	w	Sejmie	powinien	to	przypominać	prawodawcom.	Krzyże,	którymi	znaczone	
są	nasze	drogi,	wioski	i	miasta,	powinny	to	samo	przypominać	obywatelom,	wszystkim	
Polakom.	Ład	moralny	zakorzeniony	w	sumieniach	obywateli	musi	znaleźć	odbicie	w	
zasadach	 prawnych.	 Od	 posłów	 i	 senatorów	 oczekujemy	 prawa	 budującego	 ład,	 nie	
chaos.	Od	rządu	-	poszanowania	tego	prawa	w	państwie.	Od	siebie	musimy	wymagać	
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poszanowania	prawa	w	szarej	codzienności	społecznego	życia.	Wszak	obchodzimy	dziś	
uroczystość	Chrystusa	Króla.	To	On	nas	kiedyś	zapyta,	czy	stosowaliśmy	się	do	każdego	
prawa	skierowanego	ku	dobru.	Nie	wolno	udawać,	że	o	tym	nie	wiemy.

Ks. Tomasz Horak, Gość Niedzielny

Chrystusa Króla

	 W	ostatnią	niedzielę	roku	liturgicznego	Kościół	celebruje	uroczystość	Chrystusa	
Króla,	Króla	Wszechświata.	Uroczystość	ta	bierze	swój	początek	od	papieża	Piusa	XI,	
który	w	1925	roku	ustanowił	to	święto	dla	Kościoła	Katolickiego.	Warto	w	tym	miejscu	
podkreślić	 czasy	 i	 sytuację	 polityczną	 świata.	W	 tych	 latach	 zrzucano	monarchów	 z	
tronów,	wielu	brutalnie	zamordowano	jak	przykładowo	cara	w	Rosji.	Cała	atmosfera	była	
anty	monarchiczna.	Niektórzy	krytykowali	papieża	za	jego	decyzję	ustanowienia	tego	
święta	Chrystusa	Króla.	Dlaczego	właśnie	taka	decyzja	i	w	tym	czasie	?	
	 Musimy	 odczytywać	Chrystusa	w	 innych	 kategoriach	 niż	w	 kategoriach	 tylko	
ziemskich.	Chrystus	był	Bogiem	i	człowiekiem.	Nie	był	tylko	człowiekiem	i	wcale	nie	
pragnął	królestwa	ziemskiego.	Chrystus	przede	wszystkim	był	Królem	dusz	ludzkich	i	
takim	przedstawia	go	Pismo	Święte.	Słyszeliśmy	przed	chwilą	słowa	Chrystusa,	który	
odpowiada	Piłatowi	na	przesłuchaniu:	“	Królestwo	moje	nie	jest	z	tego	świata...	Królest-
wo	moje	nie	jest	stąd...	tak	jestem	Królem.	Ja	się	na	to	narodziłem	i	na	to	przyszedłem	
na	świat,	aby	dać	świadectwo	prawdzie.”	
	 Wszystkie	cztery	ewangelie	ukazują	życie	i	działalność	ziemską	Chrystusa.	Każda	
ewangelia	trochę	inaczej	chociaż	podobnie.	Święty	Jan	jako	jedyny,	w	swojej	czwartej	
ewangelii	ukazuje	Chrystusa	jako	Króla.	Od	samego	początku	do	końca	widoczny	jest	
wielki,	królewski	majestat	Zbawiciela.	Gdy	przychodzą	aresztować	go	w	Ogrójcu,	wszys-
cy	padają	na	 twarze,	aby	oddać	Chrystusowi	cześć	królewską.	Żołnierze	rzymscy	dla	
pośmiewiska	ubierają	Chrystusa	w	purpurową	szatę	i	wkładają	mu	na	głowę	cierniową	
koronę.	Potem	podchodzą	do	niego	i	mówią:	”	Witaj	Królu	Żydowski.	”	Piłat	aby	do-
kuczyć	Żydom,	którzy	zmusili	go	do	wydania	wyroku	śmierci,	każe	umieścić	na	krzyżu	
tablicę	z	napisem:	”	Jezus	Nazareński,	Król	Żydowski.	”	Za	Żydami	powtarzają	obelgi	
żołnierze:	”	Jeśli	ty	jesteś	królem	żydowskim,	wybaw	sam	siebie.	”	Widzimy	wyraźnie,	
że	Chrystus	choć	umęczony	i	upokorzony,	zawieszony	na	krzyżu,	króluje	z	wysokoś-
ci	 krzyża.	 Jest	 to	 Król,	 który	 proponuje	 Królestwo	 Boże,	 Królestwo	 innego	 świata.	
Pamiętamy	 jeden	z	ukrzyżowanych	obok	Chrystusa	mówi:	”	 Jezu	wspomnij	na	mnie	
gdy	przyjdziesz	do	swego	królestwa.	”	Jezus	mu	odpowiada:	”	Zaprawdę	powiadam	ci:	
Dziś	ze	mną	będziesz	w	raju.	”	Słowa	dobrego	łotra	świadczą,	że	on	właściwie	zrozumiał	
prawdę,	że	Królestwo	Chrystusa	nie	jest	z	tego	świata,	że	nie	opiera	się	ono	na	silnej	
armii	 czy	 bogatym	 skarbie.	 Otrzymał	 łaskę	 zbawienia,	 łaskę	wielkiego	miłosierdzia.	
Mikołaj	Kopernik	kazał	na	swoim	grobie	napisać	słowa.:	”	Nie	łaskę	daną	Pawłowi,	nie	
przebaczenie	udzielone	Piotrowi,	ale	okaż	mi	miłosierdzie,	które	okazałeś	grzesznikowi	
na	krzyżu.	”	



21ROK - A

	 Wiele	się	dzisiaj	mówi	w	czasie	strasznego	terroryzmu,	na	tematy	polityki	świa-
towej	i	sposobu	zarządzania	poszczególnymi	państwami,	czy	światem.	Czytałem	ostatnio	
wywiad	z	prof.	Roszkowskim,	który	jest	historykiem,	a	który	wypowiedział	się	na	temat	
ostatnich	wydarzeń	terrorystycznych.	Mówi	on	w	ten	sposób:	”	Jednym	z	dokumentów	
jakie	ostatnio	czytałem,	są	notatki	Mahamada	Atty,	który	nie	tylko	spisał	szczegółowe	
instrukcje	dla	porywaczy,	 ale	 także	wznosił	modły	do	Boga,	który	miał	mu	 rzekomo	
błogosławić	w	ludobójczej	akcji.	Wziął	najwyraźniej	Stwórcę	za	herszta	bandy	terrorys-
tów.	”	
	 Możemy	jedynie	zastanawiać	się	do	czego	dochodzi	człowiek,	który	powodowany	
nienawiścią	zasłania	się	samym	Bogiem.	Bóg,	który	jest	największą	Miłością	stawiany	
jest	w	pozycji	nienawiści.	 Jest	 to	zaiste	 szatańskie.	Królestwo	szatana	uczyniło	sobie	
miejsce	w	sercach	tych	ludzi.	Jak	można	pogodzić	to	z	Królestwem,	o	którym	mówił	
Chrystus	?	Jego	Królestwo	to	Królestwo:	prawdy	i	życia,	świętości	i	łaski,	sprawiedli-
wości,	miłości	i	pokoju.	Czy	ludzie	którzy	mają	nienawiść	w	swoim	sercu	mogą	należeć	
do	Królestwa	Bożego,	do	Królestwa	miłości,	prawdy	i	pokoju	?	
	 Chrześcijański	 pisarz	 Papini	 w	 swojej	 książce	 Historia	 Chrystusa	 pisze:	 ”	
Wyrzuciliśmy	Ciebie	Chryste	z	naszych	serc,	bo	jesteś	za	święty	-	ukrzyżowaliśmy	Cie-
bie,	bo	potępiasz	nasze	grzechy,	a	teraz	dręczy	nas	niepokój.	”	
Chrystus	królował	z	wysokości	krzyża	i	dalej	z	niego	króluje.	Króluje	ciągle	cierpiąc	bo	
my	jego	wyznawcy	przystwarzamy	mu	cierpień.	Blais	Pascal	napisał:	”	Agonia	Chrystusa	
będzie	trwała	aż	do	końca	świata.	”	
	 Teologia	katolicka	uczy	nas,	że	Chrystus	nie	cierpi	już	w	swym	uwielbionym	ciele,	
cierpi	 jednak	w	swym	ciele	mistycznym	czyli	w	Kościele.	Cierpi	w	każdym	chorym,	
prześladowanym,	ranionym	lub	zabijanym	człowieku.	Jako	uczniowie	Chrystusa	Króla	
możemy	ulżyć	jego	cierpieniu	w	braciach.	To	co	czynimy	jednemu	z	najmniejszych	jego	
braci,	czynimy	jemu	samemu.	
	 Dzisiaj	pragniemy	wszyscy	w	tę	uroczystość	Chrystusa	Króla	stać	się	dobrymi	
obywatelami	Królestwa	Chrystusa.	Świadomi	jednak	jesteśmy,	że	życie	wielu	z	nas	nie	
jest	doskonałe,	podobne	jest	do	życia	dobrego	łotra,	który	prosił	o	przebaczenie.	Biskup	
Salzburga	Waitz	napisał	na	ten	temat	piękną	modlitwę:	”	Panie,	gdy	będę	kiedyś	umierał,	
powiedz	do	mnie	jak	do	dobrego	łotra	po	twojej	prawicy:	Dziś	jeszcze	będziesz	ze	mną	
w	raju.”	Amen!	

ks.Tadeusz Przybylak SChr



22 ROK - A

CHRYSTUS KRÓL WSZECHŚWIATA

	 Czy	często	myślimy	o	Jezusie	jako	o	Królu?	Co	myślimy	o	Jezusie	jako	o	Królu?	
Jak	sobie	wyobrażamy	to	królowanie	wraz	z	Chrystusem?	Tymi	pytaniami	chciałbym	
rozpocząć	dzisiejsze	słowo.	Kiedy	–	Siostry	i	Bracia	–	patrzymy	na	tych,	którzy	chodzili	
za	Jezusem:	Maryja,	Apostołowie,	niewiasty,	celnicy,	chorzy	to	trochę	jakbyśmy	na	nich	
patrzyli	z	zazdrością.	Bo	mieli	to	szczęście	widzieć,	słuchać,	przebywać,	towarzyszyć	
Temu,	Którego	dziś,	nazywamy	Królem	całego	Wszechświata	–	On	jest	Obrazem	Boga	
niewidzialnego,	 Pierworodnym	wobec	 całego	 stworzenia,	 bo	w	Nim	 zostało	wszyst-
ko	 stworzone	 i	On	 jest	 przed	wszystkim	 i	wszystko	ma	w	Nim	 istnienie.	Ale	wśród	
„towarzyszących”	Jezusowi	znaleźli	się	i	tacy,	dla	których	On	nie	był	Mistrzem,	Panem	
i	Królem.	Mamy	przedstawione	w	Ewangelii	różne	kategorie	ludzi,	popatrzmy	na	ich	
reakcje,	zachowanie:	Kim	dla	nich	był	Jezus,	Jego	posługa	i	nauczanie.	Po	ukrzyżowaniu	
–	wywyższeniu	 Jezusa,	 znaleźli	 się	 tacy	 (członkowie	Wysokiej	Rady),	 którzy	drwili:	
„Innych	wybawiał,	 niechże	 teraz	 siebie	 wybawi,	 jeśli	 jest	Mesjaszem	 –	Wybrańcem	
Bożym”,	podobnie	stojący	nieopodal	żołnierze:	„Jeśli	jesteś	królem	żydowskim,	wybaw	
sam	siebie”,	jeszcze	ten,	który	razem	z	Jezusem	był	ukrzyżowany	naigrywał	się:	„Czy	
Ty	nie	jesteś	Mesjaszem	–	wybaw	siebie	i	nas”	
	 Siostry	 i	Bracia	–	kogo	oni	wszyscy	widzieli	w	Jezusie,	 jak	na	Niego	patrzyli.	
Może	sobie	wyobrażali,	że	to	Jezus	miałby	spełniać	ich	oczekiwania,	może	chcieli	go	
„dopasować”	do	własnych	wyobrażeń,	wstawić	w	ramki	 już	ułożonej	religii	 judaisty-
cznej.	 Popatrzcie	 jak	 można	 nienawidzić,	 popatrzcie	 do	 czego	 zdolny	 jest	 człowiek	
powodowany	gniewem,	nienawiścią	i	chciwością.	Czego	się	bali,	że	Jezus	poprowadzi	
ludzi	do	buntu	przeciw	Wysokiej	Radzie,	może	bali	się,	że	Jezus	zmieni	ustrój	państwa,	
zacznie	zajmować	się	polityką	i	ekonomią,	co	spowoduje	ich	upadek,	albo	upadek	ich	
interesów.	Może	ci	co	szydzą	nie	wiedzą,	nie	znają	słów	Jezusa,	które	wypowiedział	
przed	sędzią	Piłatem:	„Królestwo	moje	nie	jest	z	tego	świata	–	Ja	się	na	to	narodziłem	i	
na	to	przyszedłem	na	świat,	aby	dać	świadectwo	Prawdzie”,	o	Bogu,	który	będzie	sądził	
żywych	i	umarłych.	To	znaczy	Chrystus	kieruje	nas	do	Prawdy	ostatecznej,	nadaje	przez	
to	 jakiś	 sensowny	 kierunek	 naszemu	 życiu,	 nadaje	 naszemu	 życiu	 sens.	 Pragnie	 On	
nadać	 ten	prawdziwy	kierunek	każdemu	człowiekowi,	pokazać	mi	 i	Tobie	najgłębszą	
prawdę	naszego	życia.	Pokazać	nam,	jak	można	prawdziwie	żyć,	by	nie	żyć	złudzeniami	
i	rozczarowaniami.	Wróćmy	więc	kończąc	ten	kolejny	Rok	liturgiczny	do	pierwszych	
pytań,	które	są	najważniejsze	dla	naszego	życia:	Czy	często	myślimy	o	Jezusie	jako	o	
Królu?	Co	myślimy	o	Jezusie	jako	o	Królu?	Jak	sobie	wyobrażamy	to	Królowanie	wraz	
z	Chrystusem?	
	 Jak	słyszeliśmy	w	komentarzu	do	Mszy	Św.:	nic	nie	wymyka	się	spod	Jezusowej	
kontroli	i	władzy,	a	kiedyś	przyjdzie	dzień,	kiedy	powróci	On	na	ziemię,	by	położyć	kres	
wszelkiemu	złu,	by	zaprowadzić	pokój	i	sprawiedliwość.	My	jesteśmy	spadkobiercami	
tej	obietnicy	Chrystusa.	Czyż	może	być	piękniejsza	obietnica	niż	ta?	
	 Siostry	 i	Bracia	–	 łatwo	jest	wierzyć	w	panowanie	Chrystusa	i	ufać	Mu,	kiedy	
wszystko	w	naszym	życiu	układa	się	pomyślnie.	Kiedy	w	domu	rodzinnym,	w	pracy,	w	
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szkole	wszystko	się	układa.	Kiedy	jednak	przychodzą	trudne	doświadczenia,	albo	nawet	
chwile	wielkiego	szczęścia	–	nie	jest	łatwo	pamiętać	o	Nim	–	utrzymać	Jezusa	na	tronie	
naszych	serc.	
	 Dobry	łotr	z	dzisiejszej	Ewangelii-	„ten	jedyny	wierny	Jezusowi”-	wiedział,	że	jest	
grzesznikiem	i	że	zasłużył	na	surową	karę.	Inni	tego	nie	potrafili	dostrzec.	On	zamiast	
poddać	się	rozpaczy,	powierzył	swój	los	Jezusowi,	mówiąc:	„Jezu	wspomnij	na	mnie,	
gdy	przyjdziesz	do	swego	Królestwa”.	W	konsekwencji	umarł	pojednany	z	Bogiem	i	nie	
musiał	się	martwić	o	swoją	wieczność.	Oddanie	się	pod	panowanie	Jezusa	–	nawet	w	os-
tatniej	godzinie	–	przynosi	radość	i	pokój.	Już	niedługo	do	rodzin	naszej	parafii	wyruszy	
Jezus	Miłosierny,	będzie	to	spotkanie	z	Jezusem,	będą	pytania,	modlitwy,	zawierzenia,	
może	nawrócenia	–	już	teraz	módlmy	się,	by	Chrystus	był	Panem	i	Królem	każdego	serca	
ludzkiego	w	naszej	Wspólnocie	parafialnej.	Wielką	moc	ma	wytrwała	modlitw-	czyni	
cuda!!!	
	 To	stało,	się	kilka	lat	po	ślubie.	Opętał	mnie	duch	nieczystości.	Zaczęło	się	od	pi-
kantnych	dowcipów	z	koleżankami	z	pracy,	z	pozoru	niewinnych	flirtów,	aż	nastąpili	pier-
wsza	zdrada.	Z	pomocą	alkoholu,	który	usuwał	wstyd	i	skrupuły,	brnąłem	w	nieczystość.	
Na	 szczęście	Bóg	nie	odebrał	mi	 .światła	 sumienia.	Wiedziałem,	że	 to,	 co	 robię,	 jest	
podłe,	ale	następnego	dnia,	mimo	mocnych	postanowień,	kolejną	panią	 trzymałem	w	
ramionach.	
	 Jestem	katolikiem,	spowiadałem	się	i	chciałem	przerwać	to	pasmo	grzechu.	Nie	
potrafiłem.	Aż	przy	jednej	spowiedzi	ksiądz	powiedział	krótko:	„Bracie,	obrazek	Jezusa	
Miłosiernego	do	portfela	i	codziennie	koronka	do	Miłosierdzia	Bożego.	A	obrazka	nie	
zapomnij	zawsze	ucałować”.	Po	raz	pierwszy	myślałem,	że	się	na	spowiedzi	zdenerwuję.	
Miałem	jeszcze	nadzieję,	że	mi	jakieś	rekolekcje	pomogą,	jakaś	specjalna	pokuta,	a	tu	
spowiednik	każe	mi	paciorki	przesuwać	i	obrazeczki	święte	całować.	Ale	w	tej	rozpaczy	
byłem	gotowy	na	wszystko.	Obrazek	kupiłem,	różaniec	po	cichu	wyciągnąłem	ze	szkatuł-
ki	stojącej	na	regale.	A	potem	ja,	człowiek	z	wyższym	wykształceniem,	zamykałem	się	w	
łazience	i	po	kryjomu,	ze	ściągawką	w	ręku,	odmawiałem	koronkę.	Obrazek	całowałem	w	
windzie,	w	garażu,	w	łazience.	I	po	miesiącu	stal	się	cud!!!.	Dosłownie	CUD!	Patrzyłem	
na	te	same	kobiety,	które	kiedyś	tak	mnie	rozpalały	i	nic.	Nie	pragnąłem	ich.	No,	może	
czasem,	ale	to	już	nie	było	to.	Byłem	inny!	Byłem	szczęśliwy!	Jestem	szczęśliwy!	
	 Szatan	ze	mnie	nie	zrezygnował.	I	już	po	tamtym	zwycięstwie	też	były	miłe	wpad-
ki,	ale	ocalałem.	I	wierzę,	że	choć	walka	nie	jest	jeszcze	skończona,	Jezus	mnie	z	ręki	nie	
wypuści.	Przecież	mi	to	obiecał.	
(fragment	z	książki	ks.	Pawlukiewicza	–	Bóg	dobry	aż	tak?)	

 ks. Paweł Biedrzycki
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Niedziela Chrystusa Króla

	 Bracia	i	Siostry!	
	 „Królestwo	Boże	jest	pośród	was”	–	to	jedno	z	kilkunastu	zdań	na	temat	Królest-
wa,	które	wypowiedział	Jezus	do	swoich	uczniów	–	a	więc	i	do	nas.	Czy	rzeczywiście	
dziś	jest	to	nadal	aktualne?	Patrząc	na	to,	co	nas	otacza	–	zwłaszcza	na	różne	przejawy	
zła	nawet	w	naszym	otoczeniu	(nie	szukając	nawet	daleko	gdzieś	tam	w	świecie,	ale	na	
naszym	podwórku)	możemy	mieć	wątpliwości.	Możemy	pytać,	gdzie	jest	Bóg	i	dlaczego	
nic	nie	czyni,	dlaczego	nie	zaprowadzi	sprawiedliwości?	Może	budzić	się	w	nas	zwątpie- 
nie	i	brak	wiary.	Możemy	jak	Piłat,	który	nie	zobaczył	w	Jezusie	Boga,	pytać:	„Czy	Ty	
jesteś	Królem?”	Czy	Ty	rzeczywiście	jeszcze	jesteś	władcą?	Czy	Bóg	panuje	jeszcze	na	
sytuacją	na	świecie,	czy	też	ktoś	przejął	już	ster	świata	i	prowadzi	go	w	swoim	kierunku?	
	 Dzisiejsza	uroczystość	pomimo	naszych	pytań	czy	wątpliwości	głosi,	 że	 Jezus	
jest	Królem.	I	Jego	Królestwo	jest	rzeczywiście	pośród	nas.	Problem	w	tym,	że	może	
czasem	rozumiemy	to	Królestwo	w	kategoriach	czysto	ludzkich:	kojarzy	się	nam	ono	z	
silną	władzą,	najczęściej	zaprowadzaną	i	utrzymywaną	mieczem.	W	naszym	myśleniu	
takie	sprawowanie	władzy	budzi	z	pewnością	od	razu	negatywne	odczucia.	Na	pewno	
lepiej	kojarzy	się	nam	słowo	„demokracja”	z	jej	wspaniałą	zasadą,	że	każdy	ma	coś	do	
powiedzenia,	każdy	ma	wpływ	na	rządzenie	państwem.	„Królestwo	Boże	nie	jest	z	tego	
świata”	–	mówił	 Jezus	 tym,	którzy	spodziewali	 się	po	Nim	politycznego	przewrotu	 i	
wprowadzenia	twardych	zasad	nowego	Królestwa.	Nie	możemy	naszych	wyobrażeń	o	
królestwie	ziemskim	przykładać	do	Królestwa	Boga.	Bracia	i	Siostry!	Nie	ograniczajmy	
prawdy	o	Królestwie	Chrystusowym	do	naszych	ciasnych	wyobrażeń	i	myśli...	Staraj-
my	się	zrozumieć,	co	to	jest	Królestwo	Boże,	czym	ono	jest...	Wsłuchajmy	się	tylko	w	
dzisiejsze	Słowo,	które	Bóg	kieruje	do	nas...	
	 Liturgia	Słowa	odsłania	nam	tajemnice	tego	Królestwa.	Św.	Paweł	głosi,	że	tyl-
ko	Jezus	jest	Panem	życia	i	śmierci.	I	nawet	jeśli	na	co	dzień,	bardziej	krzykliwe	zło	i	
grzech,	to	jednak	ostatnie	sowo	należy	do	Jezusa.	To	On,	gdy	nadejdzie	pełnia	czasu,	
pokona	wszelką	władzę	i	każdego	wroga.	
	 Możemy	pytać,	dlaczego	więc	 teraz	Bóg	 tego	nie	dokona?	Dlaczego	dziś	Bóg	
milczy	 wobec	 grzechu,	 zła	 i	 niesprawiedliwości?	 Może	 najlepszą	 odpowiedzią	 jest	
przypowieść,	którą	Jezus	opowiedział	kiedyś	uczniom	o	chwaście	posianym	przez	złych	
ludzi	pośród	dobrego	ziarna.	Gdy	wraz	z	kłosami	wyrosły	z	ziemi	chwasty,	niecierpliwi	
słudzy	chcieli	oczyścić	zboże,	na	co	właściciel	pola	nie	zezwolił,	obawiając	się,	by	wraz	
z	chwastem	nie	zniszczyć	tego	co	dobre.	Ale	wszystko	ma	swój	czas...	
	 Inną	ważną	cechę	Królestwa	Chrystusowego	podaje	nam	I	czytanie	–	widzimy	
tu	Króla,	który	nie	jest	surowym	monarchą	czy	hegemonem,	ale	troskliwym	Pasterzem.	
Pasterzem,	który	sam	poszukuje	zagubionych	owiec,	sprowadza	zabłąkanych	na	dobrą	
drogę,	skaleczonych	opatruje...	Przepiękny	obraz	troskliwej	miłości	Boga,	który	nigdy	
nie	rezygnuje	z	żadnego	człowieka,	którego	już	niejeden	z	nas	przekreśliłby	na	wieki	
wieków...	„Królestwo	Boże	nie	jest	z	tego	świata”...	
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	 Czy	jednak	jest	na	tym	świecie?	Jezus	mówi,	że	tak:	„Królestwo	Boże	jest	pośród	
was”.	W	„Ojcze	nasz”	natomiast	modlimy	się	każdego	dnia:	„przyjdź	Królestwo	Twoje”.	
To	jak	jest	z	tym	Królestwem	–	jest	pośród	nas,	czy	jeszcze	nie?	
	 Królestwo	Boże	jest	pośród	nas,	bo	zapoczątkował	to	Królestwo	Jezus	Chrystus,	
gdy	przyszedł	na	świat	jako	człowiek.	Jezus	nikogo	jednak	siłą	nie	przyciąga	do	tego	
Królestwa...	Jezus	nie	chce	być	Królem	„na	siłę”,	z	przymusu...	Jeśli	ktoś	wybiera	in-
nego	króla,	odrzuca	Jezusa...	Jeśli	dla	kogoś	najważniejszy	staje	się	pieniądz,	kariera,	
towarzystwo	itd.	–	Jezus	schodzi	na	plan	dalszy...	Jezus	nie	może	być	Królem	tam,	gdzie	
Go	nie	chcą...	Jezus	jest	Królem	tam,	gdzie	ludzie	kierują	się	miłością.	Tam	gdzie	jest	
miłość	 –	 jest	 Jego	Królestwo...	Kierować	 się	miłością	 –	 to	 karmić	 głodnych,	 napoić	
spragnionych,	 odwiedzać	 chorych,	 przyjmować	 przybyszów,	 odziewać	 nagich...	 Kto	
jest	dla	mnie	tym	głodnym,	którego	trzeba	nakarmić	–	może	nie	tylko	ten	spragniony	
chleba,	ale	może	ten,	kto	jest	głodny	dobrego	słowa,	uśmiechu...	Spragniony	to	może	
nie	tylko	ten,	komu	chce	się	pić,	ale	może	ktoś	pragnący	zainteresowania	się	jego	osobą,	
cierpliwego	wysłuchania	jego	problemów...	Przybysz,	którego	mam	przyjąć,	to	może	nie	
tylko	jakiś	zabłąkany	wędrowiec	–	dziś	już	mało	takich,	ale	to	może	ktoś,	na	kogo	się	
gniewasz,	kogo	odpychasz,	dla	kogo	Twoje	serce	wciąż	pozostaje	zamknięte...	Nagi,	to	
może	nie	tyle	ktoś	bez	ubrania,	ale	może	ktoś	odarty	z	godności	–	ktoś,	kogo	oczerniają,	
obmawiają,	z	kogo	się	śmieją	–	ktoś,	kto	czeka	na	odzianie	twoim	współczuciem...	
	 Bracia	i	Siostry!	Od	naszego	życia	–	od	naszych	czynów	i	naszych	słów	zależy,	
czy	Królestwo	Boże	jest	rzeczywiście	pośród	nas.	

ks. Krystian

Król ludzkich serc

	 Nie	ma	wątpliwości,	 czekają	nas	wielkie	niespodzianki.	Nie	myślę	 tu	o	fizyce	
atomowej	i	biogenetyce.	Staje	mi	przed	oczami	dzień	Sądu	Ostatecznego,	wypełnienie	
się	dziejów	ludzkości.	Jezus	mówi	o	dotyczącym	wszystkich	ludzi	rachunku	osobistego	
życia.	Znajdziemy	 się	w	 jednej	 z	 dwóch	grup:	 albo	 z	 błogosławionymi	 i	wybranymi	
do	 życia	 w	Królestwie	 Bożym,	 albo	 wśród	 potępionych	 na	 zawsze.	 Kluczem,	 który	
otwiera	bramę	Wieczności,	 jest	wypełnienie	orędzia	Ewangelii,	miłość	i	miłosierdzie.	
To,	co	każdy	człowiek,	co	ty	i	ja	–	my	wszyscy	razem	–	uczyniliśmy	albo	nie:	biednym,	
potrzebującym,	 skrzywdzonym	 przez	 los.	W	 nich	 bowiem	możemy	 spotkać	 samego	
Chrystusa,	Króla	ludzkich	serc.	On	–	solidarny	z	ludzkim	nieszczęściem	–	ukazuje	w	
ofierze	Krzyża,	że	każdy	człowiek	zasługuje	na	szacunek,	posiada	swoją	godność,	nawet	
wtedy	gdy	możni	tego	świata	chcieliby	inaczej.	Wszyscy	jesteśmy	w	oczach	Zbawiciela	
potrzebni	i	stanowimy	dla	Niego	nieprzemijającą	wartość.	
	 Każdy	z	nas,	o	ile	jest	uczciwy,	odkrywa	ten	nadmiar	miłości	w	sposób	konkretny	
i	nieunikniony,	gdy	zgrzeszy.	Ostatecznie	każdy	z	nas	zrozumie	tę	tajemnicę	miłosierdzia	
dopiero	w	Dniu	Sądu,	w	którym	sam	będzie	musiał	odpowiedzieć	na	pytanie:	„Czy	będę	
miał	do	czynienia	z	Bogiem	sprawiedliwym,	czy	Bogiem	miłosierdzia”?	Potrzeba	czasu,	
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wiele	czasu,	by	dostrzec,	jak	Chrystus	może	rzeczywiście	„przeżywać	czyjąś	duchową	
nędzę”,	jak	Bóg	sam	jest	miłosierdziem,	gdyż	tylko	On	wie	i	kocha	w	sposób	absolutny.	
Tylko	On	w	pełni	liczy	się	z	człowiekiem	i	może	zaradzić	złu,	szukając	jedynie	dobra	
tego,	kogo	kocha.	
	 Król	o	kochającym	sercu,	w	cierniowej	koronie,	opuszczony	przez	wszystkich,	
wyszydzony	 przez	 tłum.	 Rzeczywiście	 szedł	 szczególnym	 „traktem	 królewskim”	 od	
Betlejemskiej	stajni	do	Krzyża	Golgoty.	Król,	który	wciąż	na	nowo	obdarza	nadzieją.	
Jeśli	czcimy	Chrystusa	jako	naszego	Pana,	nie	zapominajmy,	że	„On	lituje	się	nad	bied-
nymi	i	słabymi”.	
	 „On	 ratuje	 życie	 nieszczęśliwym”	 (Ps	 72).	Król	wieków	 stał	 się	 człowiekiem,	
naszym	 bratem.	 Syn	 Boży	 przyszedł	 na	 Ziemię,	 aby	 dać	 początek	 Królestwu	
sprawiedliwości,	miłości	 i	pokoju.	Mówił	z	mocą	wyznania	wiary,	że	 jesteśmy	 jedną	
wielką	rodziną,	Kościołem,	gdzie	wszyscy	znajdą	bezpieczne	schronienie.	Nadał	sens	
ludzkiej	 egzystencji,	 wlał	 w	 omdlałe	 serca	 ducha	 nadziei.	 Przypomniał,	 że	 jesteśmy	
dziećmi	Boga	–	Miłości.	
	 Nie!	Król	mojego	serca	nie	może	być	nigdy	więcej	utożsamiany	z	tyranem,	anoni-
mowym	Absolutem	obojętnym	na	losy	świata.	On	jest	Emmanuelem,	Bogiem	z	ludźmi,	
który	czeka	na	nas	w	swoim	Kościele.	Uczyńmy	Kościół	tym,	czym	być	powinien	–	da-
rem	dla	wszystkich	ludzi	dobrej	woli.	Zapytajmy	siebie	samych,	samokrytycznie:	Czy	
jesteśmy	wystarczająco	cierpliwi	wobec	tych,	którzy	inaczej	myślą,	czują.	Czy	mówimy	
tym	samym	językiem	zrozumiałym	dla	wszystkich	–	językiem	miłości?	
	 Kościół	jest	dla	uczniów	Chrystusa	nie	tylko	darem,	ale	i	zadaniem.	Brzmi	ono:	
spróbujmy	każdego	dnia	na	nowo	żyć	wiarą,	nadzieją	i	miłością.	Pomóżmy	sobie	wza-
jemnie	w	szukaniu	Boga	i	sensu	życia.	Nie	poddawajmy	się	złu.	Jesteśmy	wspólnotą,	
także	dla	tych,	„co	stoją	na	zewnątrz”,	aby	odkryli	bogactwo	Ewangelii.	Król	ludzkich	
serc	ma	dość	miejsca	w	swoim	Królestwie.	Dla	każdego.	On	jest	bramą	do	wiecznego	
szczęścia.	Powołuje	i	przeznacza	człowieka	do	życia	w	chwale	Nieba.	
	 Żywa	księga	wieków	zostawiła	nam	historię	króla	Ryszarda	Lwie	Serce,	który	
miał	niezwykłej	wartości	diament.	Pewnego	dnia	na	klejnocie	powstała	głęboka	rysa.	
Król	 zwołał	 najlepszych	 specjalistów,	 aby	 diamentowi	 przywrócili	 dawny	 blask.	 Na	
nic	zdały	się	ich	wysiłki.	Wreszcie	przyjechał	szlifierz,	geniusz	w	swoim	zawodzie.	Z	
podziwu	godną	cierpliwością	i	wrodzonym	talentem	wyciął	z	drogocennego	kamienia	
cudowną	różę,	a	był	przy	tym	tak	zręczny,	że	z	rysy	zrobił	łodygę	i	diament	wyglądał	
jeszcze	piękniej	niż	przedtem.	
	 Czy	dokładnie	tego	samego	nie	czyni	Król	ludzkich	serc.	Wziął	naturę	człowieka	
wraz	z	wszystkimi	jej	ograniczeniami,	skazami,	trudnościami.	Od	tej	chwili	nie	możemy	
już	mówić	o	przeciwnościach,	tak	jakby	one	były	ograniczeniami	lub	zmartwieniami.	
Nabrały	 one	 bowiem	 nowego	 znaczenia.	 Znamy	 dobrze	 ciasne	 ramy	 naszej	 dobroci,	
wspólnego	 życia,	 solidarności.	Nie	 zapominajmy	 nigdy,	 że	 zdradzamy	 to,	 co	w	 nich	
najlepszego,	 jeżeli	pamiętać	będziemy	 jedynie	o	sobie.	Chrystus	wzywa	nas,	abyśmy	
nie	igrali	z	tą	nadzieją.	Nasza	słabość,	zmęczenie,	więzy	z	otoczeniem	nie	są	już	dla	nas	
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piekłem.	Tę	pewność	musimy	żywić	nie	tylko	w	ukryciu.	Od	nas	zależy,	czy	skaza	stanie	
się	łodygą	róży.	
	 W	uroczystość	Chrystusa	Króla	Wszechświata	Kościół	słowami	Ewangelii	wzywa	
nas,	abyśmy	oczyma	wiary	odkrywali	w	sobie	człowieczeństwo,	byśmy	razem	ze	Zba-
wicielem	dzielili	spojrzenie	łagodnego	sędziego.	Róża	także	jest	po	to,	by	złagodzić	nasze	
spojrzenie	i	zachwycić	je.	Radość	Chrystusa	patrzącego	na	winnicę	po	winobraniu,	radość	
Boga	widzącego	wszystkich	ludzi	poprzez	Kościół,	może	być	również	naszą	radością.	
Słowa	Króla	ludzkich	serc	„Zaprawdę	powiadam	ci,	dziś	jeszcze	będziesz	ze	mną	w	raju”	
–	odnoszą	się	i	do	nas.	
	 W	 końcu	 odkrywamy,	 że	mamy	moc	 przemienić	 wszelką	 pokusę	 rozpaczy	w	
obliczu	przyszłości,	wszelką	rozpacz	ludzką,	dzięki	ofierze	Zbawiciela,	w	modlitwę	i	w	
nadzieję,	które	nie	mogą	przeminąć.	Uczymy	się	postawy	nadziei:	oparcia	się	na	Tym,	
który	nie	może	nas	zawieść,	gdyż	jest	Bogiem.	
	 Nasza	teraźniejszość	to	wezwanie	Chrystusa,	który	nam	proponuje	swą	przyjaźń,	
dzień	po	dniu,	poprzez	wszystkie	postacie,	jakie	przyjmuje,	byśmy	Go	poznali,	od	Jego	
Eucharystii	aż	po	Jego	ubogich.	
	 Nasza	przyszłość	to	chwała	Chrystusa	i	Jego	Ciała,	to	chwała,	do	której	będziemy	
wezwani,	każdy	po	imieniu.	„Oto	przybytek	Boga	z	ludźmi:	i	zamieszka	wraz	z	nimi	i	
będą	oni	Jego	ludem,	a	On	będzie	Bogiem	z	nimi.	I	otrze	z	ich	oczu	wszelką	łzę,	a	śmierci	
już	odtąd	nie	będzie.	Ani	żałoby,	ni	krzyku,	ni	trudu	już	nie	będzie,	bo	pierwsze	rzeczy	
przeminęły”	(Ap	21,3-4).	

Ks. Zbigniew Trzaskowski 

Uroczystość Chrystusa Króla

      Dopuść nas, Panie, do swego “królestwa   
     sprawiedliwości, miłości, pokoju” (MP: prefacja)

	 Kościół	przypomniawszy	już	w	ciągu	roku	liturgicznego	tajemnice	życia	Chrystu-
sowego,	przez	które	dokonuje	się	dzieło	zbawienia,	w	ostatnią	niedzielę	roku	gromadzi	
się	wokół	swego	Pana,	by	świętować	ostateczny	tryumf,	gdy	On	powróci	jako	chwaleb-
ny	Król,	 by	 zebrać	 owoce	 swojej	męki.	Tak	można	 by	 streścić	 znaczenie	 dzisiejszej	
uroczystości.
	 Liturgia	 słowa	przedstawia	dzisiaj	 trzy	 szczególne	aspekty	władzy	królewskiej	
Chrystusa.	Drugie	czytanie	(1	Kor	15,	20-26.	28)	jasno	określa	Jego	władzę	królewską	
nad	grzechem	i	śmiercią.	Chrystus	umarły	i	zmartwychwstały	dla	zbawienia	ludzkości	
jest	“pierwocinami”	tych,	którzy	uwierzyli	w	Niego	i	kiedyś	zmartwychwstaną	do	życia	
wieczne-go.	Istotnie,	“jak	w	Adamie	wszyscy	umierają”	z	powodu	grzechu,	“tak	też	w	
Chrystusie	wszyscy	będą	ożywieni”	(tamże	22)	dzięki	Jego	zmartwychwstaniu.	Zwycięst-
wo	nad	śmiercią	-	ostatnim	nieprzyjacielem	Chrystusa	-	uwieńczy	dzieło	zbawienia;	a	
przy	końcu	czasu,	kiedy	umarli	powstaną,	Chrystus	będzie	mógł	oddać	Ojcu	Królestwo,	
jakie	zdobył,	królestwo	zmartwychwstałych,	którzy	będą	śpiewać	na	wieki	chwałę	Boga	
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życia.	W	ten	sposób	całe	stworzenie,	które	Ojciec	poddał	Synowi,	aby	je	wyzwolił	od	
grzechu	i	śmierci,	teraz	już	całkowicie	odkupione	i	odnowione,	Syn	sam	podda	i	przekaże	
Ojcu,	“aby	Bóg	był	wszystkim	we	wszystkich”	(tamże	28)	 i	był	uwielbiony	na	wieki	
przez	każde	stworzenie.
	 Pierwsze	czytanie	podkreśla	natomiast	miłość	Chrystusa	Króla,	Przyszedł	na	zie-
mie,	by	ustanowić	królestwo	Ojca	nie	siłą	zdobywcy,	lecz	dobrocią	i	łagodnością	paster-
za.	“Oto	Ja	sam	będę	szukał	moich	owiec	i	będę	miał	o	nie	pieczę.	Jak	pasterz	dokonuje	
przeglądu	swojej	trzody,	wtedy	gdy	znajdzie	się	wśród	rozproszonych	owiec,	tak	Ja	doko-
nam	przeglądu	moich	owiec”	(tamże	11-12).	Chrystus	był	w	całym	tego	słowa	znaczeniu	
dobrym	pasterzem,	troskliwie	strzegł,	pasł,	bronił,	zachowywał	trzodę,	którą	powierzył	
Mu	Ojciec.	A	ponieważ	ludzie	byli	rozproszeni,	oddaleni	od	Boga	i	Jego	miłości,	On	ich	
szukał,	jak	pasterz	szuka	owiec	zagubionych,	leczył	ich	tak	samo,	jak	pasterz	opiekuje	
się	owcami	zranionymi	i	leczy	chore	(tamże	16).
	 Co	więcej,	aby	przyprowadzić	ich	do	miłości	Ojca,	oddał	swoje	życie.	Chrystus,	
oddawszy	się	całkowicie,	patrząc	na	swoją	trzodę	może	słusznie	powiedzieć:	“Ja	osądzę	
poszczególne	owce,	barany	 i	kozły”	 (tamże	17).	Chrystus	Król-Pasterz	będzie	kiedyś	
Królem-Sędzią.
	 A	oto	trzeci	aspekt	Jego	władzy	królewskiej,	który	szeroko	rozwija	Ewangelia	(Mt	
25,	31-46).	“Gdy	Syn	Człowieczy	przyjdzie	w	swej	chwale	i	wszyscy	aniołowie	z	Nim...	
zgromadzą	się	przed	Nim	wszystkie	narody,	a	On	oddzieli	jednych	od	drugich,	jak	pasterz	
oddziela	owce	od	kozłów”	(tamże	31-33).	Syn	Boży	przyszedł	w	pokorze	i	w	cierpieniu,	
by	zbawić	trzodę	powierzoną	przez	Ojca,	powróci	zaś	jako	Król	chwalebny	przy	końcu	
czasów	sądzić	tych,	którzy	byli	przedmiotem	Jego	miłości.	Z	czego	będzie	ich	sądził?	Z	
miłości,	ponieważ	miłość	jest	streszczeniem	Jego	posłannictwa,	pobudką	i	celem	całego	
dzieła	zbawienia.	Kto	nie	miłuje,	wyklucza	się	dobrowolnie	z	królestwa	Chrystusa,	a	w	
ostatni	dzień	zobaczy	takie	wykluczenie	potwierdzone	na	zawsze.	Sąd	z	miłości	będzie	
bardzo	 dokładny;	 nie	 ograniczy	 się	 do	 słów,	 lecz	 obejmie	 czyny:	 “Byłem	 głodny,	 a	
daliście	Mi	jeść,	byłem	spragniony,	a	daliście	Mi	pić...”	(tamże	35).	Chociaż	Jezus	jest	
Królem	chwalebnym,	to	stał	się	naszym	bratem	i	nagradza	-	jako	sobie	wyświadczone	
-	najdrobniejsze	akty	miłości,	spełnione	względem	najmniejszego	z	ludzi:	“Pójdźcie...	
weźcie	w	posiadanie	królestwo	przygotowane	wam	od	założenia	 świata”	 (tamże	34).	
Miłość,	streszczenie	chrześcijaństwa,	jest	warunkiem	dopuszczenia	do	królestwa	Chrys-
tusa,	które	jest	królestwem	miłości.	Kto	miłuje,	nie	musi	się	lękać	sądu	Chrystusa	Króla	
miłości.
-	Uwielbiam	Cię,	o	Jezu,	Panie	mój...	Ty	jesteś	Królem.	Widzę	w	duchu,	jak	zasiadasz	na	
tronie,	po	prawicy	Boga...	Wszystko	zależy	od	tego	tronu;	to	wszystko,	co	zależy	od	Boga	
i	od	panowania	nieba,	podlega	temu	tronowi:	oto	Twoje	królestwo.	Lecz	to	królestwo	
jest	święte:	jest	to	kapłaństwo...	Ty	spełniasz	za	nas	ten	obowiązek	i	obchodzisz	wieczne	
święto	po	prawicy	Ojca.	Ukazujesz	Mu	nieustannie	blizny	ran,	które	uśmierzają	Jego	
gniew	i	zbawiają	nas.	Ofiarujesz	Mu	nasze	modlitwy,	przyczyniasz	się	za	nami	z	powodu	
naszych	grzechów,	błogosławisz	nas	i	poświęcasz.
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	 Z	wysokości	nieba	chrzcisz	Twoje	dzieci,	przemieniasz	dary	ziemskie	w	Twoje	
ciało	i	krew,	odpuszczasz	grzechy;	zsyłasz	swojego	Ducha	Świętego,	uświęcasz	Twoje	
sługi	i	spełniasz	wszystko,	co	oni	wykonują	w	Twoim	imieniu.	Kiedy	się	rodzimy,	ob-
mywasz	nas	wodą	niebieską,	gdy	umieramy,	podtrzymujesz	nas	namaszczeniem,	które	
nas	pokrzepia;	w	ten	sposób	nasze	grzechy	stają	się	lekarstwem,	a	śmierć	przejściem	do	
prawdziwego	życia.
 O	Boże,	o	Królu,	o	Kapłanie,	łączę	się	z	Tobą,	uwielbiam	Cię...	poddaję	się	Two-
jemu	 Bóstwu,	 Twojemu	 panowaniu,	 Twojemu	 kapłaństwu...	 Wszyscy	 Twoi	 nieprzyja-
ciele,	o	mój	Królu...	zostaną	podbici,	zwyciężeni,	zmuszeni	całować	ślady	Twoich	stóp... 
Tymcza-sem	zasiadasz	na	swoim	tronie,	o	Królu	chwały...	pozostajesz	w	niebie	aż	do	dnia,	
w	którym	powrócisz	jeszcze	raz,	aby	sądzić	żywych	i	umarłych...	Wówczas	zstąpisz;	lecz	
powrócisz	szybko,	aby	zająć	swoje	miejsce	ze	wszystkimi	wybranymi,	którzy	będą	ściśle	
zjednoczeni	z	Tobą;	i	okażesz	Bogu	to	Królestwo:	cały	lud	zbawiony,	to	znaczy	Głowę	i	
członki,	a	Bóg	będzie	wszystkim	we	wszystkich	(J.	B.	Bossuet).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy Żyć Bogiem, t. III, str. 48  

Starać się o Królestwo Boże 

	 W	jednym	z	włoskich	czasopism	katolickich	można	było	przeczytać	następujące	
świadectwo:	“Zatrudniona	jako	nauczycielka	matematyki	w	jednej	z	prywatnych	szkół,	
zarządzanej	przez	grupę	ludzi	świeckich,	z	przykrością	odkryłam,	że	niektórzy	koledzy	
pracują	bez	wynagrodzenia,	a	nawet	płacą	za	możliwość	nauczania,	zdobywając	w	ten	
sposób	 punkty	 konieczne	 do	 zatrudnienia	w	 szkołach	 publicznych.	Zaobserwowałam	
też	różne	nieprawidłowości	w	wypełnianiu	szkolnej	dokumentacji	i	wiele	innych	mało	
przejrzystych	 faktów.	 Aby	 być	 w	 zgodzie	 z	 wyznawanymi	 przeze	 mnie	 poglądami	
postanowiłam	zrezygnować	z	pracy.	Moja	decyzja	nie	została	przyjęta	ze	zrozumieniem,	
a	jednak	dużo	silniejszym	od	ludzkich	ocen	okazał	się	wewnętrzny	głos,	który	mówił	
«szukajcie	wpierw	królestwa	Bożego	i	jego	sprawiedliwości»	i	pewność,	że	«wszystko	
inne»	będzie	mi	dodane.	I	rzeczywiście,	jeszcze	tego	samego	dnia	mogłam	udzielić	kilku	
prywatnych	lekcji.	Podobnych	propozycji	zaczęło	napływać	coraz	więcej.	Nieco	później	
jeden	z	kolegów	próbował	przekonać	mnie	o	bezsensowności	mojej	decyzji.	Wysłuchałam	
go	do	końca,	a	potem	powiedziałam:	«Kiedy	siejesz	ziarno	w	ziemi	pozornie	nic	się	nie	
dzieje,	dopiero	z	upływem	czasu	z	ziarna	wyrasta	roślina.	Ja	chciałam	zasiać	ziarno...».	
Kilka	dni	po	tej	rozmowie	dowiedziałam	się,	że	również	on	zrezygnował	z	pracy	w	tej	
szkole.	Na	sam	koniec	przyszła	wiadomość	z	kuratorium,	że	otrzymałam	mianowanie	i	
mogę	rozpocząć	pracę	w	szkole	publicznej”	(“Cittá	nuova”	4/2004,	s.	49).	
	 W	 ostatnią	 niedzielę	 roku	 liturgicznego	 czcimy	 Jezusa	 Chrystusa,	 Króla	
Wszechświata.	Słowo	Boże	pokazuje	nam	na	czym	polega	królowanie	Chrystusa	i	w	jaki	
sposób	każdy	z	nas	w	swoim	życiu	może	być	świadkiem	tego	królestwa.	
	 W	pierwszym	czytaniu	z	Księgi	proroka	Ezechiela	Chrystus	Król	pokazany	jest	
jako	sprawiedliwy	pasterz,	który	szuka	zagubionej	owcy,	zabłąkaną	sprowadza	z	powro-
tem,	skaleczoną	opatruje,	chorą	umacnia,	a	tłustą	i	mocną	ochrania.	
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	 Święty	Paweł	zapowiada	ostateczne	zwycięstwo	Chrystusa	nad	Zwierzchnością,	
Władzą	i	Mocą,	nad	wszystkimi	Jego	nieprzyjaciółmi,	których	położy	pod	swoje	stopy	
i	nad	śmiercią,	która	jest	ostatnim	Jego	wrogiem.	By	mieć	udział	w	tym	ostatecznym	
zwycięstwie	Chrystusa	Króla	musimy	przyjąć	to	przesłanie,	które	On	sam	dzisiaj	do	nas	
kieruje.	
	 Ewangelia	dzisiejszej	uroczystości,	podobnie	jak	cała	liturgia	ostatnich	dni	przy-
pomina	 nam	 o	 nieuniknionym	 końcu	 naszego	 życia	 tu	 na	 ziemi.	Wszyscy	 będziemy	
rozliczeni	z	naszych	uczynków,	z	miłości	względem	Boga	 i	bliźnich.	Staniemy	przed	
trybunałem	Boga,	spotkamy	się	z	Chrystusem	Królem,	któremu	tutaj	na	ziemi	możemy	
służyć,	służąc	naszym	siostrom	i	braciom.	“Wszystko,	co	uczyniliście	jednemu	z	tych	
braci	moich	najmniejszych,	Mnieście	uczynili”	–	mówi	dzisiaj	do	nas	Chrystus	Król.	Być	
Jego	świadkiem	we	współczesnym	świecie	to	znaczy	dostrzegać	i	rozpoznawać	Go	w	
drugim	człowieku,	zwłaszcza	głodnym,	spragnio-nym,	chorym,	uwięzionym.	Być	Jego	
świadkiem	we	współczesnym	świecie	 to	znaczy	także	kierować	się	w	życiu	prawdą	i	
miłością,	a	więc	tymi	wartościami,	na	których	opiera	się	Jego	królestwo	–	trochę	tak	jak	
wspomniana	na	początku	nauczycielka.
	 Każdy	z	nas	codziennie	modli	się	słowami	Modlitwy	Pańskiej:	“Przyjdź	królest-
wo	Twoje”.	Prosimy	Boga	Ojca	w	tej	modlitwie,	aby	królował	wraz	ze	swoim	Synem,	
Jezusem	Chrystusem	na	naszych	ustach	i	w	naszym	sercu.	Prosimy,	aby	Jego	królestwo	
rozwijało	się	w	nas,	owocowało	i	dopełniało.	Abyśmy	mu	nie	przeszkadzali	i	pamiętali,	
że	osiąga	ono	doskonałość	również	w	zależności	od	naszego	postępu	na	drodze	ducho-
wego	rozwoju.	
	 Aby	taki	rozwój	był	możliwy,	aby	móc	cieszyć	się	życiem	bez	końca	w	królest-
wie	 niebieskim,	 trzeba	 być	 posłusznym	 Chrystusowi	 (por.	 Modlitwa	 po	 Komunii),	
rozpoznawać	Go	w	chorych	i	ubogich,	i	dawać	świadectwo	o	Jego	miłości	względem	
każdego	z	nas.	
	 “Jeśli	 zatem	 chcemy,	 aby	 Bóg	w	 nas	 królował	 «niechaj	 grzech	 nie	 króluje	 w	
naszym	 śmiertelnym	 ciele»,	 ale	 raczej	 zadajmy	 śmierć	 «temu,	 co	 jest	 przyziemne	w	
naszych	członkach»,	by	wydać	owoce	Ducha	(...).	W	ten	sposób	Bóg	będzie	królował	nad	
nami,	my	zaś	będziemy	się	radować	dobrodziejstwami	odrodzenia	i	zmartwychwstania”	
(z	dzieła	Orygenesa,	“O	modlitwie”,	LG	t.	IV,	452-453).	

ks. Maciej K. Kubiak - Poznań


