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KRÓLA WSZECHŚWIATA

EWANGELIA (J 18, 33b-37) 
Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?»


Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?»


Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co 
uczyniłeś?»


Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z 
tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo 
moje nie jest stąd».


Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?»


Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na 
świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».


	 


„DZIENNICZEK” ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (Dz. 1488, 745, 378) 
Dziecię moje, życie na ziemi jest walką, i to wielką walką o królestwo moje, ale nie lękaj 
się, bo nie jesteś sama. Ja cię wspieram zawsze, a więc oprzyj się o ramię moje i walcz, 
nie lękając się niczego. Weź naczynie ufności i czerp ze zdroju żywota nie tylko dla siebie, 
ale i pomyśl o innych duszach, a szczególnie o tych, którzy nie dowierzają mojej dobroci.


Święto Chrystusa Króla [25 X 1936]	 . W czasie Mszy św. ogarnął mnie taki żar 
wewnętrzny miłości Boga i ratowania dusz, [że] nie umiem tego wyrazić. Czuję, że jestem 
cała ogniem, walczyć będę z wszelkim złem bronią miłosierdzia. Pali mnie pragnienie 
ratowania dusz; przebiegam cały świat wszerz i wzdłuż, i zapuszczam się na krańce jego, 
do najdzikszych miejsc, by ratować dusze. Czynię to przez modlitwę i ofiarę.


Że Bóg jest nieskończenie miłosierny, nikt temu zaprzeczyć nie może; pragnie On, żeby 
wiedzieli wszyscy o tym; nim przyjdzie powtórnie jako Sędzia, chce, aby wpierw dusze 
poznały Go, jako Króla miłosierdzia.
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➡ Jezus, Król miłosierdzia mówi, że życie na ziemi jest walką, i to wielką walką o Jego 
królestwo. Mój Król zapewnia mnie, że jest zawsze ze mną i z Nim nie muszę lękać się 
niczego. Czy ufam Jego dobroci?


➡ Św. Faustyna wyznaje, że walczyć będzie z wszelkim złem bronią miłosierdzia. Czy i ja 
używam tej broni w walce ze złem?


➡ Będę prosił Ducha Świętego o to, bym nie ustawał w głoszeniu Bożego miłosierdzia.
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