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Refleksja 

Św. Łukasz w dzisiejszej Ewangelii przedstawił swoistą parodię kontemplacji 

Jezusa – Króla. Są w tej scenie triumfujący, i wyszydzający Jezusa 

członkowie Wysokiej Rady, faryzeusze. Sądzą, że udało im się zdetronizować 

niedoszłego króla z Jego ambicji. 

Cynizm i szyderstwa z królewskiej godności Jezusa pochodzą również od 

żołnierzy i jednego ze skazańców. 

Pod krzyżem jest milczący tłum. Stoi i patrzy – zalękniony i niezdecydowany. 

Wydaje się, że te wydarzenia go przerastają. 

I jest wreszcie „dobry łotr”, jedyny w tej scenie, który uwierzył w Jezusa, 

który odkrył w Jego cierpieniu i obliczu – Boga. On jako pierwszy otrzymał 

obietnice udziału w królestwie Jezusa. Poprzez kontemplację Jezusa na 

krzyżu, stopniowo dojrzało w nim ziarno uczciwości i prawdy. „Prawdę o 

sobie, prawdę o winie, człowiek potrafi znieść tylko wtedy, kiedy spotyka się 

z nową, większą prawdą, prawdą Bożą, która nazywa się: przebaczenie” 

(Benedykt XVI). 

„Dobry Łotr” to człowiek, który w stosunkowo krótkim czasie na nowo 

odbudował swoje życie i relacje życiowe; z przemocy i krzywd zadawanych 

innym (i sobie) przeszedł do przyjaźni, wierności, przejrzystości, zaufania, 

miłości. Ten człowiek w doskonały sposób zrozumiał Ewangelię; zrozumiał, 

że w Ukrzyżowanym objawia się potęga Boga w sposób odmienny od jego 

wyobrażeń i życia. Na tak głębokie nawrócenie, Jezus miał tylko jedną 

odpowiedź: ”Zaprawdę, powiadam ci, dziś ze Mną będziesz w Raju”. 

Nawrócony, umierający na krzyżu przestępca jest pierwszym zbawionym 

przez Jezusa. 

Wobec krzyża można otworzyć się na miłosierdzie Boże, stając w pokorze  

i bojaźni (jak dobry łotr). Można również odrzucić i przekląć krzyż i Jezusa 

(jak drugi złoczyńca). 

Gdzie ja odnajdę się w tej scenie? Kim dla mnie jest Jezus Król? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał  

i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej 

Rady drwiąco mówili: ”Innych 

wybawiał, niechże teraz siebie 

wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, 

Wybrańcem Bożym”. Szydzili  

z Niego i żołnierze; podchodzili do 

Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: 

”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, 

wybaw sam siebie”. Był także nad 

Nim napis w języku greckim, 

łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam 

powieszono, urągał Mu: ”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. 

Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę 

ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze 

uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy 

przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam ci: 

Dziś ze Mną będziesz w raju”. (Łk 23,35-43) 
 

Dobra Nowina ukazuje nam przerażający obraz skutków decyzji ludzkiej. Postawa 

Sanhedrynu, która pchnęła do stracenia Jezusa, knuta przeciw Pomazańcowi Bożemu, 

była płomykiem rozpalającym ich dalsze działania i intrygę. A gdy już upewnili się, 

że zrobili wszystko, by On zawisł na krzyżu, dalej Mu ubliżali. Członkowie rady 

żydowskiej mieli wciąż zaślepione oczy – nie dostrzegali znaków od Boga,  

a w których brali udział: nie dali wiary wyznaniu Jezusa na przesłuchaniu – „Ja 

Jestem”, nie rozpoznali napisu na krzyżu – Król Żydowski, nie zrozumieli słów łotra  

z krzyża – „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Nie 

rozpoznali Tego, na którego czekały pokolenia. Mimo swych wysiłków, Chrystus 

zwyciężył śmierć i objął panowanie – nie tak, jak rozumieli je Żydzi, ale w sposób, 

jaki zapragnął tego Bóg. 
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LITURGIA TYGODNIA 
 

Poniedziałek – 21.11; wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 

7
00

 Za † Marię Marszałek w 8. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny Marszałek  

i Budryk. 

18
00

 1) Za † Kazimierza Pietruszka w 30. dzień po śmierci. 

2) Za † Helenę Kwietniewską w 1. rocznicę śmierci, ojca Stanisława i brata 

Romana. 

Wtorek – 22.11; wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 

7
00 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji urodzin Wandy Chojnackiej. 

18
00 Za †† Bolesława i Zenona Wnorowskich i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Środa – 23.11 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 85. rocznicy urodzin oraz o zdrowie  

i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

17
00

 Za † męża i ojca Walentego Nurkiewicz w 2. rocznicę śmierci i dusze  

w czyśćcu cierpiące. 

Czwartek – 24.11; wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy. 

7
00

 Do Bożej Opatrzności i za wstawiennictwem św. Katarzyny (…) dla rodziny 

Kaszura. 

18
00

 1) Za † brata ks. Jerzego Niczka, †† rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 4. rocznicy ślubu Sandry i Marka 

Kurdyś oraz za †† z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Piątek – 25.11 

7
00

 Za † ojca Ryszarda Kunert, †† rodziców Klarę i Jerzego Szampera,  

†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00

 Za †† rodziców Marię i Jana Koziołek, †† czterech braci,  

†† z pokrewieństwa Koziołek, Stein i Lepich. 

Sobota – 26.11 

  7
00

 Za † Stanisława Wróbel w 10. rocznicę śmierci. 

18
00

 1) Za †Stanisławę Sitarz w dniu urodzin. 

2) Za † męża Erharda Prusko w 1. rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze  

w czyśćcu cierpiące. 

 

 

Niedziela – 27.11 – I Adwentu.  

7
00

 Za † Józefa Michno. 

8
15 Za wstawiennictwem św. Cecylii o błogosławieństwo Boże i zdrowie 

dla dyrygenta i członków chóru Krappitzer Chor i ich rodzin oraz 

za †† chórzystów.  

9
00 DPS  Anna – w intencji Parafian. 

9
45

 Za † ojca Bernarda Witek. 

11
15

 ……………………………………………………………………………… 

16
30 Nieszpory adwentowe.  

17
00

 Za †† rodziców Emilię i Jerzego Olczak, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące. 
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 Dziś o godz. 16
30 

zapraszamy na nabożeństwo ku czci Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata, podczas, którego odmówimy Jubileuszowy Akt Przyjęcia 

Chrystusa za Króla i Pana, złożony przed sześciu laty.  

 W poniedziałek o godz. 18
00

 Msza św. i spotkanie dla kandydatów do 

bierzmowania 2. roku przygotowania (kl. 7 szkoły podstawowej). 

 W środę o godz. 17
00

 Msza św. szkolna. 

 W czwartek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie Kręgu 

biblijnego. 

 W sobotę o godz. 16
00

 w salce spotkanie dla Dzieci Maryi. Zapraszamy na to 

spotkanie dziewczęta (zwłaszcza ze szkoły podstawowej).  

 W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent. W czasie wszystkich Mszy św. 

niedzielnych poświecimy wieńce adwentowe. O godz. 8
15

 Msza św.  

w intencji dyrygenta oraz członków Krappitzer Chor i ich rodzin oraz za  

†† chórzystów. 

 Kolekty dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby 

parafialne. Dziś zbiórka do puszek na remont katedry. Ofiary na ten cel można 

składać do skarbonek znajdujących się przy drzwiach. Za złożone ofiary 

składamy serdeczne Bóg zapłać!  

 W kiosku można jeszcze nabyć książkę, której autorem jest o. Jozafat,  

o p. Georgu Mitschke – „Życie pędzlem malowane”. Cena książki – 30 zł. 


