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Niedziela 22 listopada 2020 r. 
  Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

 

  Pierwsze czytanie                                                                Ez 34,11–12.15–17 
  Czytanie z Księgi Proroka Ezechiela 

     To mówi Pan Bóg: „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 

dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w 

dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko, mówi 

Pan Bóg. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą 

umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie”. Do was zaś, owce moje, to 

mówi Pan Bóg: „Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły”.                       

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.   

                                                                                                                                                                                                                                                         

Drugie czytanie                                                                      1 Kor 15,20–26.28    

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian                                                                                             

   Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem 

przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w 

Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według 

własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego 

przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką 

Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich 

nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko 

zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, 

aby Bóg był wszystkim we wszystkich. 

 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                          

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                     Mk 11,10                
 

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi. 

 

 
 

 

Ewangelia                                                                                                                    Mt 25, 31–46 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza   

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy 

aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim 

wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce 

postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej 

stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, 

przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, 

a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; 

byłem chory, a odwiedziliście Mnie;byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Wówczas 

zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? 

spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim 

i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?". 

Król im odpowie: "Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 

moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie 

precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem 

głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie 

przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie 

odwiedziliście mnie". Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo 

spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy 

Tobie?". Wtedy odpowie im: "Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście 

jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci na mękę wieczną, 

sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.  

                                                                                                         Oto Słowo Pańskie.  

 

 

 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
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Rozważanie 
 

W obrazie Sądu Ostatecznego Jezus odwołuje się do praktyki 

stosowanej przez pasterzy w Palestynie. Owce i kozły w ciągu dnia 

pasły się razem. Jednak na zakończenie dnia pasterze je rozdzielali. 

Kozły potrzebowały cieplejszego pomieszczenia, owce, które bardziej 

ceniono, wolały świeże powietrze. "W pogańskich sennikach owce 

kojarzono z pomyślnymi wydarzeniami, zaś kozły z nieszczęściem" (C. 

Keener). Sąd Ostateczny, który obejmie wszystkich (nie tylko 

chrześcijan), będzie symbolicznym aktem separacji, oddzielania. Jezus, 

Dobry Pasterz, ale także Sędzia, oddzieli "owce od kozłów", dobro od 

zła, miłość od grzechu. 

Kryterium separacji nie będzie tylko wiara, ale praktyczne czyny 

miłosierdzia i miłości. Jezus utożsamia się z najmniejszymi. Żaden gest 

dobroci i miłosierdzia wobec nich nie będzie zapomniany. 

Najmniejszymi są wszyscy uczniowie Jezusa, ale również każdy 

człowiek potrzebujący, biedny cierpiący w sposób duchowy, moralny 

czy materialny, który staje na naszej drodze, prosząc wprost lub w 

sposób milczący. I więcej, najmniejszym jest każdy z nas. Wszyscy 

potrzebujemy akceptacji, miłosierdzia, współczucia, życzliwości, 

miłości… 

Sąd będzie więc objawieniem ukrytych, pokornych, często 

niedocenianych gestów miłości, którymi było utkane (lub nie) nasze 

życie. "Pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości" (św. 

Jan od Krzyża), gdyż tylko ona nadaje wartość i największy sens 

naszemu życiu. 

Jak wyobrażam sobie moje spotkanie z Chrystusem w chwili śmierci? 

Czy znam i w jaki sposób praktykuję "uczynki miłosierne co do duszy 

i ciała"? Jaką wartość stanowi dla mnie miłość (por. 1 Kor 13, 2)? 

 

 

       Panie, Twój sąd nad nami będzie taki jak sposób, w jaki 

traktujemy tych ostatnich na świecie, prosimy Cię, otwórz 

nasze oczy, abyśmy potrafili dostrzec Twoje świetliste 

oblicze w ich cierpiących twarzach. Amen. 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Ap 14, 1-3. 4b- 

 

Ewangelia Łk 21, 1-4 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Ap 14, 14-20 

                                                             

Ewangelia Łk 21, 5-11 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Ap 15, 1-4 

 

 Ewangelia Łk 21, 12-19 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Ap 18, 1-2. 21-

23;19, 1-3.9a 

 

 Ewangelia Łk 21, 20-28 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Ap 20, 1-4.11-

21,2 

 

Ewangelia Łk 21, 29-33 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Ap 22, 1-7 

                                    

Ewangelia Łk 21, 34-36 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Iz 63, 16b-17. 

19b;64, 2b-7 

                            

2 czytanie 1 Kor 1, 3-9 

                                      

Ewangelia Mk 13, 33-37 
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Ogłoszenia parafialne 

• W Uroczystość Chrystusa Króla w naszej ojczyźnie przeżywamy czwartą rocznicę 

Aktu Zawierzenia Polski Chrystusowi Królowi. Dziś możemy zyskać odpust zupełny, 

odmawiając akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi. 

• Za tydzień rozpoczyna się Adwent i nowy rok liturgiczny, który będziemy przeżywali 

pod hasłem Zgromadzeni na świętej wieczerzy. Pięknym przygotowaniem do 

Bożego Narodzenia będą poranne Msze św. maryjne, zwane roratami, sprawowane 

o godz. 6.00 od poniedziałku 30 listopada we wszystkie dni powszednie. Dzieci 

zapraszamy na roraty w tym roku wyjątkowo z dorosłymi na godz. 6.00. Niestety, w 

tym roku z wiadomych przyczyn nie będzie kursował autobus Bazylika. W związku 

z tym szczególnie ważna może być pomoc sąsiedzka - jeśli wybieramy się własnym 

autem, pamiętajmy o innych. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Prosimy o 

przychodzenie z lampionami. Jednocześnie będzie zmieniony porządek Mszy św., 

które będą sprawowane o godz. 6.00, 8.00 i 18.00.  

• Bóg zapłać! za ofiary składane dziś na tacę z przeznaczeniem na trwające w naszym 

sanktuarium prace remontowo – budowlane. Wdzięczni jesteśmy wszystkim, którzy 

modlitwą, dobrym słowem i wsparciem materialnym współtworzą piękno Góry 

Chełmskiej. W każdą środę modlimy się za dobrodziejów naszego sanktuarium. 

• Przy wyjściu z bazyliki możemy zaopatrzyć się w kalendarze na przyszły rok. 

• Wszyscy duszpasterze posługujący w sanktuarium pozdrawiają swoich parafian i 

sympatyków. Z przyczyn obiektywnych jesteśmy wyłączeni z posługi czynnej do 

najbliższego czwartku włącznie. Przez ten czas posługa będzie pełniona zgodnie z 

planem, a to dzięki życzliwości kapłanów z sąsiedztwa, rodaków czy gości - tak jak 

dzisiaj księży studentów z KUL-u. Wszystkim składamy serdeczne podziękowania. 

Niektóre Msze św. będziemy sprawowali w domowej kaplicy. Wszystkie będą 

zapowiadane i omadlane również w bazylice. Polecamy się Waszej łaskawej pamięci, 

w modlitwie pamiętając również o Was.  

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a 

wszystkim Parafianom i Gościom szczęśliwego i zdrowego tygodnia pod opieką 

Matki Bożej Chełmskiej. 

 

 

 


