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    XXIII niedziela zwykła  
                           

Mt 18, 21 - 35     17 września  2017 
 

 (21) Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: Panie, ile razy mam 

przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem 

razy? (22) Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż 

siedemdziesiąt siedem razy. 
 

(23) Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który 

chciał rozliczyć się ze swymi sługami. (24) Gdy zaczął się rozliczać, 

przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy 

talentów. (25) Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go 

razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług 

odzyskać. (26) Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej 

cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. (27) Pan ulitował się nad tym 

sługą, uwolnił go i dług mu darował. (28) Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał 

jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął 

dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! (29) Jego współsługa upadł przed nim                  

i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. (30) On jednak nie 

chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda 

długu. (31) Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. 

Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. (32) Wtedy pan jego 

wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten 

dług, ponieważ mnie prosiłeś. (33) Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować 

się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? (34) I uniesiony 

gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie 

odda. (35) Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy                  

z was nie przebaczy z serca swemu bratu.  
 

 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP, G i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 
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Komentarz do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu  

wyd. Edycja Św. Pawła, Częstochowa  2009 
 

 

 

Nauczyciele  Pisma głosili, że czterokrotne przebaczenie bliźniemu jest już niezwykłą 

wspaniałomyślnością. Liczba 77 jest nawiązaniem do Starego Testamentu, do sytuacji po 

grzechu pierworodnym, kiedy ludzie zapałali nienawiścią i pragnieniem zemsty. 

 

 Znany z Księgi Rodzaju Lamek postanowił mścić się aż siedemdziesiąt siedem razy 

(Rdz 4, 24). 

 

Światu zemsty i nienawiści, stworzonemu przez grzesznego człowieka, Jezus 

przeciwstawił nowy świat 77 - krotnego, czyli bezgranicznego przebaczenia. 
 

 Chrystus zobrazował nowe przykazanie przypowieścią o nielitościwym dłużniku. 
 

Sługa był winien królowi nieprawdopodobną sumę dziesięciu tysięcy talentów, czyli w 

przeliczeniu na wagę co najmniej 340 ton złota lub srebra! Był więc niewypłacalny. Jego 

błaganie o litość było zrozumiałe, ale obietnicy oddania długu i tak nie mógł spełnić.  

 

Jezus celowo wyolbrzymił wysokość owego zadłużenia, aby w ten sposób zobrazować 

ogrom Bożego miłosierdzia. 

 

Oddłużony sługa okazał się jednak bezlitosny, domagając się spłaty długu minimalnego w 

porównaniu z darowanym. Został więc ukarany przez króla nie za niesprawiedliwość, gdyż 

pieniądze mu się należały, lecz za brak miłosierdzia, którego sam tak hojnie doświadczył. 

 

Winy człowieka wobec Boga mogą zostać zgładzone tylko dzięki litości i miłosierdziu 

Boga, gdyż w żaden sposób nie jesteśmy w stanie spłacić zaciągniętego przez grzech długu. 

Doznając tak wielkiej łaski, nie możemy nie przebaczać naszym winowajcom. 
 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św.  Jan Chryzostom [Złotousty] 
 

Potępianie własnych grzechów a wybaczanie innym 
 

 

Dwóch tedy rzeczy [Pan] tutaj wymaga: abyśmy potępiali w sobie własne grzechy       

i innym przebaczali; a pierwsze czynili po to, aby drugie stało się łatwiejsze.  
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Kto bowiem grzechy własne poznaje, ten będzie pobłażliwy dla swego 

współniewolnika; i nie tylko ustami przebaczy, ale i sercem. 

 

 Nie wbijajmy w samych siebie miecza przez pamiętanie uraz. Cóż bowiem przeciwko 

tobie zawinił twój winowajca, co mogłoby dać się porównać z krzywdą, jaką sam sobie 

wyrządzasz, podtrzymując w sobie gniew i ściągając na siebie wyrok Boga, który cię 

potępia? Jeśli będziesz nad sobą czuwał i siebie poskramiał, wtedy zło obróci się na jego 

głowę i on będzie tym, który dozna złego, a jeżeli ty w gniewie i zapalczywości trwać 

będziesz, wtedy szkodę poniesiesz ty, nie od niego, ale od siebie samego. 

Nie mów więc, że cię znieważył, oczernił i tysiączne krzywdy ci wyrządził, czym 

więcej bowiem ich wymieniasz, tym bardziej go jako dobroczyńcę przedstawiasz. Dał ci 

sposobność do obmycia się z grzechów tak, iż czym większą krzywdę ci wyrządził, tym 

większego odpuszczenia grzechów staje się dla ciebie przyczyną. Jeśli bowiem 

zechcemy, to nikt nam nie będzie mógł nic złego wyrządzić, a nawet sami ludzie korzyść 

nam przyniosą. Lecz co mówię o ludziach? Cóż bowiem może być gorszego od szatana? 

A jednak i z tej strony mamy wielką sposobność do czynienia dobrych i złych czynów, 

czego dowodem jest Hiob...  

Patrz tedy, ile zyskujesz, jeśli winy nieprzyjaciół łagodnie znosisz.  

 

 Pierwszym i największym zyskiem jest odpuszczenie grzechów;  

 drugim – wytrwałość i cierpliwość;  

 trzecim – łaskawość i dobroć. Kto bowiem nie umie się na swoich winowajców 

gniewać, ten tym bardziej będzie dla miłujących go życzliwym.  

 Czwartym [zyskiem] jest to, że ustawicznie jesteśmy wolni od gniewu, czemu 

nie znajdziesz nic równego. Kto zaś wolny jest od gniewu, ten nie doznaje 

pochodzącego stąd utrapienia i nie marnuje życia na bezowocne trudy                                

i zmartwienia; nie będzie znał smutku, ale będzie używał rozkoszy tysiącznych 

dóbr.  

 

Tak więc nienawidząc innych, karzemy siebie samych, a znowu miłując innych, sobie 

samym dobrze czynimy. Prócz tego wszyscy cię poważać będą, nawet sami 

nieprzyjaciele, chociażby to byli szatani.  

Czyli raczej, gdy będziesz takim, nawet nieprzyjaciela mieć nie będziesz. A co jest 

najważniejsze – zjednasz sobie miłosierdzie Boże. Bo chociażbyś grzech popełnił, 

otrzymasz przebaczenie i jeśli dobrze czynić będziesz, większej nabierzesz ufności.  

Zdobywajmy więc tę cnotę, abyśmy nikogo nie nienawidzili, aby także i Bóg nas 

miłował; choćbyśmy byli winni dziesięć talentów, ulituje się nad nami i będzie nam 

miłosierny. Doznałeś od nieprzyjaciela krzywdy? Ulituj się nad nim i nie nienawidź go. 

Zapłacz, ulituj się, a nie odwracaj się od niego. Nie ty bowiem jesteś tym, który Boga 

obraził, ale on; ty zaś zjednasz sobie uznanie, jeżeli cierpliwie zniesiesz [zniewagę].  
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Patrz: Chrystus, mając ponieść śmierć krzyżową, z siebie się radował, a nad tymi, 

którzy Go krzyżowali, płakał. Takimi i my powinniśmy być i im większych krzywd 

będziemy doznawali, tym bardziej powinniśmy ubolewać nad tymi, którzy nam krzywdę 

wyrządzili. Na nas bowiem spływa stąd wiele dobrego, na tamtych – przeciwnie. Ale 

wobec wszystkich znieważył cię i bił? Więc wobec wszystkich siebie wstydem i hańbą 

okrył, tysiącom oskarżycieli usta otworzył, tobie natomiast wiele koron zgotował i zebrał 

wielu, którzy będą chwalili twoją cierpliwość. Ale przed drugimi ciebie spotwarzał?  

 

I cóż to znaczy, jeśli Bóg będzie żądał rachunku, a nie ci, którzy słyszeli? Sobie 

bowiem karę zgotował, aby nie tylko za własne grzechy, ale także za to, co o tobie 

mówił, odpowiadał. Ciebie spotwarzył przed ludźmi, natomiast samego siebie przed 

Bogiem oskarżył. A jeśli ci nie dość tych dowodów, bacz, że także Pan był spotwarzony 

od szatana, od ludzi, i to przed takimi, których najbardziej miłował. 

 

   św.  Jan Kasjan 
 

Modlitwa o przebaczenie grzechów 
 

 

„I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.  

 

O niewysłowiona Boska łaskawości! Ty nie tylko podałeś nam wzór modlitwy i 

wskazałeś nam sposób życia przyjemnego Tobie, nie tylko wyrwałeś z serc naszych 

korzenie gniewu i smutku, niedające się przecież pogodzić z formułą modlitwy, którą 

nam na każdy czas przepisałeś, Tyś nawet w tej prośbie otwarł ludziom sposobność i 

drogę, by mogli sobie zapewnić łagodny i miłosierny sąd Boski. Dałeś nam władzę 

uśmierzenia wyroku naszego Sędziego, bo do odpuszczenia win naszych własny nasz 

przykład Go zmusza, gdy mówimy do Niego: „Odpuść nam, jakeśmy i my odpuścili”.  

 

Bezpiecznie więc każdy może polegać na tej modlitwie, gdy prosi o przebaczenie 

swych win, ktokolwiek jest pobłażliwy względem dłużników, ale tylko swoich, nie zaś 

względem dłużników swego Pana.  

Bo niektórzy z nas zwykli być, niestety, wyrozumiali i bardzo łagodni, gdy chodzi o 

obrazę Boga, choćby popełniono największe zbrodnie, gdy jednak nas samych spotka 

choćby najmniejsza uraza, to bezlitośnie i nieubłaganie dochodzimy swego.  

Kto by więc nie przebaczył z serca bratu swemu, który względem niego zgrzeszył, ten 

nie uprasza sobie w tej modlitwie odpuszczenia, lecz potępienie. Sam bowiem żąda 

surowszego dla siebie sądu, mówiąc: „Odpuść mi, jako i ja odpuściłem”.  

Jeżeli Bóg więc odda mu według jego prośby, cóż innego może nastąpić, jak nie gniew 

nieubłagany i wyrok surowy według jego własnego przykładu?  
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Jeśli tedy chcemy być łaskawie sądzeni, trzeba, byśmy i my byli łaskawi względem 

tych, co przeciwko nam zgrzeszyli. Bo tyle nam będzie odpuszczone, ile myśmy 

odpuścili tym, którzy nam wyrządzili szkodę, choćby największą.  

Toteż niektórzy, gdy cały lud śpiewa w kościele tę modlitwę, opuszczają milcząco to 

miejsce, bojąc się, by ich słowa nie były dla nich oskarżeniem raczej aniżeli 

uniewinnieniem. Nie rozumieją, że na próżno wysilają się na takie wykręty przed Sędzią 

wszechrzeczy, który chciał z góry wskazać grzesznikom, w jaki sposób On będzie sądzić. 

Nie chcąc być względem nich niemiłosierny i nieubłagany, objawił zasadę swego sądu, 

abyśmy naszych braci, jeśliby względem nas zawinili, sądzili tak, jak pragniemy być 

sądzeni przez Niego. „Albowiem sąd bez miłosierdzia temu, który miłosierdzia 

nie czynił” (Jk 2, 13). 

 

   św.  Augustyn 
 

Jako grzeszni otrzymujemy przebaczenie grzechów 
 

 

Ktokolwiek domaga się i chce otrzymać to, co On obiecał, niech nie zwleka, by 

uczynić to, co On nakazał. A co obiecał? Życie wieczne. A co nakazał? Przebaczyć bratu 

swemu. To tak, jakby do ciebie mówił: przebacz człowiekowi, abym ja, Bóg, przyszedł 

do ciebie...  

Czy nie chcesz przyjąć od Boga twego tego, czego On żąda, abyś dał swemu bratu?... 

Powiedz mi, jeśli nie chcesz, i nie dawaj; a to nie jest nic innego, jak żebyś przebaczył 

proszącemu, jeśli prosisz, by tobie przebaczono. Albo jeśli nie masz nic, co by tobie 

mogło być przebaczone, ośmielę się powiedzieć: nie przebaczaj. Choć i tego nie 

powinienem był powiedzieć, bo nawet jeślibyś nie miał nic, co by tobie mogło być 

przebaczone, to jednak przebacz.  

 

Powiesz mi tak: ale ja nie jestem Bogiem, tylko grzesznym człowiekiem. Chwała 

Bogu! Wyznajesz, że masz grzechy. Przeto przebacz, by tobie zostały odpuszczone. 

Zachęca nas bowiem i Pan nasz, abyśmy Go naśladowali.  

 

Najpierw więc o Chrystusie mówi Piotr Apostoł: „Chrystus cierpiał za nas, 

pozostawiając nam przykład, abyśmy szli Jego śladami. Nie popełnił On grzechu, 

ani też na Jego ustach nie znalazł się podstęp” (1 P 2, 21n).  
 

I zaiste, nie popełnił grzechu, a jednak umarł za nasze grzechy i krew swoją wylał na 

odpuszczenie grzechów. Przyjął za nas to, czemu nie był winny, aby nas uwolnić od 

naszej winy. On nie powinien był umrzeć, my nie powinniśmy byli żyć. Dlaczego? Bo 

byliśmy grzesznikami. Ani Jemu nie należała się śmierć, ani nam życie. Przyjął, co Mu 

się nie należało, a dał nam to, co nam się nie należało.  
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Ale że jest tu sprawa odpuszczenia grzechów, abyście nie myśleli, że was nie dotyczy 

obowiązek naśladowania Chrystusa, słuchajcie, co mówi apostoł Paweł: „Znoście jedni 

drugich, jak Bóg w Chrystusie wam przebaczył” (Kol 3, 13). „Bądźcie przeto 

naśladowcami Boga”. To są słowa apostoła, a nie moje.  

 

„Bądźcie przeto naśladowcami Boga”. Z pewnością jest rzeczą wspaniałą 

naśladować Boga. Słuchaj apostoła: „Bądźcie naśladowcami Boga jako synowie 

najukochańsi” (Ef 5, 1).  

 

Nazywa cię synem. A jeśli gardzisz naśladowaniem Chrystusa, czemu żądasz Jego 

dziedzictwa? Mógłbym tobie powiedzieć, gdyby nie było w tobie śladu grzechu, którego 

odpuszczenia byś pragnął. Teraz jednak,  

 kimkolwiek jesteś, jesteś człowiekiem;  

 choć jesteś sprawiedliwym, ale człowiekiem; 

 choć jesteś świeckim, ale człowiekiem;  

 choć jesteś mnichem, ale człowiekiem; 

 choć jesteś duchownym, ale człowiekiem;  

 choć jesteś biskupem, ale człowiekiem; 

 choć jesteś apostołem, ale człowiekiem.  

 

Słuchaj, co mówi apostoł: „Jeśli mówimy, że nie ma w nas grzechu, zwodzimy 

samych siebie”. A to mówi Jan, ów Ewangelista, ten, którego Pan ponad wszystkich 

miłował, który spoczywał na Jego piersi. On to właśnie mówi: „Jeślibyśmy powiedzieli” 

– nie  powiedział: Jeślibyście mówili, że nie macie grzechu, ale – jeśli mówimy, że nie 

mamy grzechu, zwodzimy samych siebie i nie ma w nas prawdy”. 

 

 Samego siebie włączył do winy, aby zostać również włączonym do przebaczenia. 

„Jeślibyśmy powiedzieli – baczcie, kto mówi – jeślibyśmy powiedzieli, że nie mamy 

grzechu, zwodzimy samych siebie i nie ma w nas prawdy. Jeśli natomiast 

wyznajemy nasze grzechy, wierny i sprawiedliwy jest ten, kto odpuszcza nam 

grzechy i oczyszcza nas od wszelkiej niegodziwości” (1 J 1, 8n).  

 

Jak oczyszcza? Przebaczając. Nie dlatego, że nie znalazł nic, za co trzeba by ukarać, 

ale ponieważ znalazł to, co mógłby odpuścić. Tak więc, jeśli mamy grzechy, bracia, 

przebaczmy je tym, którzy nas o to proszą. Nie zatrzymujmy nieprzyjaźni względem 

kogokolwiek w naszych sercach, bo gdy w sercu zbierze się dużo nienawiści, ono 

niszczeje. Pragnę przeto, abyś przebaczył, ponieważ trzymam cię: musisz prosić o 

przebaczenie. Jesteś proszony, więc przebacz; jesteś proszony, ale i ty będziesz prosił; 

jesteś proszony, przebacz; ty też będziesz prosił, aby ci przebaczono. 
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.Krąg biblijny - Roman Brandstaetter 
Czytanie Pisma Świętego jako modlitwa 

 

1 

Modlimy się na różne sposoby.  

Ale czy modliliśmy się kiedykolwiek za pomocą lektury Pisma Świętego? 

Spróbujmy je na ślepo otworzyć. Może natrafimy na opowiadanie o nocy w Gethsemani, 

może na lamentację Jeremiasza, może na przypowieść o synu marnotrawnym, o 

miłosiernym Samarytaninie, na opis Ostatniej Wieczerzy lub na Hymn o Miłości św. Pawła, 

może na fragment Izajasza lub wizję Apokalipsy. 

Nie zwracajmy uwagi na komentarze, nawet najmądrzejsze. To, co przeczytamy, 

starajmy się zastosować do naszego życia, do naszego czasu, do bliskich nam ludzi, do 

naszych doświadczeń i przeżyć. 

Nasze usiłowania nie pójdą na marne. Po chwili poczujemy, jak przeczytany tekst wraz 

ze swoimi obrazami, wartką akcją i dramatycznym konfliktem przeobraża się w osobliwą 

modlitwę, aczkolwiek nasz współudział w niej ogranicza się wyłącznie do uważnej lektury, do 

zatrzymywania się od czasu do czasu przy jakimś trudnym szczególe i do powtórnego, 

jeszcze uważniejszego odczytania go w milczeniu. 

Myśl wyrażona w zdaniu ustala właściwą hierarchię wartości i każe nam zastanowić się 

nad smutkiem naszego życia i nad nieładem, który w nim panuje. Wtedy spostrzeżemy, że 

nie wypełniliśmy ani jednego z zaleceń Bożych. 

Bez tej konfrontacji z Bogiem nie ma prawdziwej modlitwy. Jest to konfrontacja nader 

bolesna, gdyż uzmysławia nam, jak bardzo jeszcze nie jesteśmy chrześcijanami. 

"Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto 

wypełnia wolę mojego Ojca, będącego w niebie" (Mt 7, 21). 

Słowa Pisma Świętego dobitnie uprzytamniają nam odległość, która dzieli nasze 

pogańskie wnętrze od ducha Chrystusowego Prawa. Modlić się - nie znaczy tylko prosić. 

Modlić się - znaczy również otrzymywać naukę od Boga. 
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2 

Chrystus jest także Sędzią. 

Jest surowym Sędzią, gdy miota klątwy na miasta galilejskie i na faryzeuszów, gdy 

uśmierca drzewo figowe, gdy wyrzuca przekupniów z przedproża Świątyni. Jest wówczas 

Bogiem zapalczywości i gwałtownego gniewu, jest jahwicznym Chrystusem, który wstrząsa 

podstawami świata. Gdy w Apokalipsie dokonuje sądu nad ludzkością, ma rysy twarzy 

swojego Ojca. Baranek, nic nie tracąc ze swej miłosiernej łagodności, staje się lwem. 

Istnieje zasadnicza różnica między pojęciem SŁOWA (LOGOS) u Greków, a SŁOWA 

(DAWAR) u Izraelitów. 

Logos dla Greka - jak wskazuje na to rdzeń rzeczownika logos - oznacza zbieranie, 

uporządkowanie, mówienie, powściągliwość, umiarkowanie, obliczanie, rozsądek, podczas 

gdy hebrajskie Dawar jest dynamiczną wszechmocą Pana, żywiołową erupcją Jego Mocy. 

Moim zdaniem jego pełny sens oddać można w polskim przekładzie za pomocą 

neologizmu:  Słowoczyn. 

Dla Johanana ben Zebadia, czyli dla św. Jana Ewangelisty i Apostoła, Słowo w Prologu 

Ewangelii i w Apokalipsie nie było powściągliwym, statycznym Logosem, ale hebrajskim 

Dawar, dynamicznym żywiołem, który jest w wiecznym ruchu, manifestującym swój wieczny 

Byt w nieustannych czynach i wybuchach, wyrokach i rozkazach, będących równocześnie ich 

wykonaniem. 

Wystarczy przeczytać w Apokalipsie św. Jana opis Chrystusa - Słowa, odzianego w 

krwawą szatę i cwałującego na białym koniu, aby sie przekonać o jahwicznej substancji 

Janowego Słowa: 

"I ujrzałem      Otwarte niebo      - Spójrz! -    Oto biały koń,   A na nim siedzi 

Ten,   Który nazywa się Wierny i Prawdziwy,    I sprawiedliwie sądzi i walczy. 

Jego oczy są ognistym płomieniem,     A na czole Jego,     Wielokrotnie koronowanym, 

Imię wypisane,     Którego nikt nie zna,    Tylko On     Sam! 

Odziany jest w płaszcz nasycony krwią,    A imię Jego brzmi:    Słowo Boga. 

Ciągną za Nim niebieskie wojska     Na białych koniach,     Okrytych bisiorem 

Białym i lśniącym.      Z Jego ust wychodzi ostry miecz,     Którym powali ludy. 
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Wypasać będzie je żelazną laską,     A w kadzi ugniatać będzie      Winne grona gniewnej  

zapalczywości Boga,    Wszechwładcy.    A na Jego płaszczu,    Na biodrze 

Wypisane imię:    Król nad królami    I Pan nad panami!"      (Ap 19, 11 - 16) 

Powinniśmy modlić się tą wizją, a modląc się pamiętać, że ona jest sądem nad nami. 

Całe nasze wnętrze musimy nastroić na błagalny ton oskarżonego, żebrzącego o łaskę u 

Sędziego, którego nie można oszukać oleodrukową pobożnością, nędznym kłamstwem i 

przekupić udaną skruchą. 

Modląc się wersetami Apokalipsy, opisującymi Sąd Ostateczny, miejmy przed oczami 

Chrystusa, nie tylko tego łagodnego i przebaczającego - zbyt często świętoszkowato i chytrze 

liczymy na Jego pobłażliwość - ale także Chrystusa o ściągniętych brwiach i gniewnym 

obliczu, z mieczem wychodzącym z ust, Boga, który przychodzi do nas w nimbie swej 

gwałtownej Wszechmocy. 

Jest noc. Wokoło panuje śmiertelna cisza. Otwórzmy Apokalipsę i módlmy się słowami 

opisującymi Słowoczyn, sprawujący nad nami sąd. 

 

Ks. Grzegorz Ryś - Brat Albert - Inspiracje 

wyd. eSPe  - (fragment) 

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził 

pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się 

Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął 

ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: „Podejdę, żeby się 

przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?”. Gdy zaś Pan ujrzał, że 

Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: „Mojżeszu, 

Mojżeszu!”. On zaś odpowiedział: „Oto jestem”. Rzekł mu Bóg: „Nie zbliżaj się tu! Zdejm 

sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą”. Powiedział jeszcze Pan: 

„Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem 12 Izaaka i Bogiem Jakuba”. 

Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. [...]. Mojżesz zaś rzekł Bogu: 

„Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni 

mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?”. Odpowiedział Bóg 

Mojżeszowi: „JESTEM, KTÓRY JESTEM”. I dodał: „Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał 

mnie do was” (Wj 3,1-6.13-14). 

      Dlaczego zaczynamy od przeczytania tego tekstu? – Bo słowem Boga na tych 

rekolekcjach ma być człowiek.  
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Konkretny człowiek: Adam Chmielowski, który stał się Bratem Albertem.  

To nie jest żadna zuchwałość mówić na rekolekcjach o człowieku, ponieważ historia 

zbawienia to jest historia konkretnych ludzi. Pan Bóg tak się objawia, że wybiera 

konkretnych ludzi. Ci ludzie przekazują sobie z ust do ust prawdę o Bogu, którego poznali. 

Co więcej, ci ludzie potrafią opowiedzieć swoim synom czy wnukom, w jaki sposób Pan 

Bóg działał w ich życiu. I tak naprawdę dla nich słowem Boga jest właśnie to ich życie.  

To jest coś, do czego każdy z nas jest wezwany i to wcale nie jest proste: aby dostrzec, 

że pierwszym słowem Boga w naszym życiu jest historia naszego życia. Zanim weźmiemy 

do ręki księgę Pisma Świętego, zanim się człowiek nauczy czytać, to Bóg już i tak do 

niego mówi. Mówi najpierw historią życia: mojego, moich rodziców, moich dziadków...  

Bóg mówi najpierw historią życia konkretnych ludzi. O tym opowiada tekst z Księgi 

Wyjścia. Jakiego Boga znał Mojżesz? Mojżesz znał Boga swojego ojca, Boga Abrahama, 

Boga Izaaka, Boga Jakuba. Mojżesz tyle wiedział o Bogu, że Bóg jest tym, który działał w 

życiu Abrahama, Izaaka, Jakuba i jego własnego ojca. Mojżesz nie miał łatwej historii 

życia. O mało nie zginął zaraz po urodzeniu, a jednak widział, że Bóg w jego życiu działa, 

tak jak działał w życiu jego ojca i w życiu jego pradziadków, od Abrahama począwszy.  

Przychodzi taki moment, i to pokazuje właśnie Księga Wyjścia, kiedy człowiek chce 

zacząć znać Boga swoich rodziców, znać się z Nim po imieniu. Przestaje już wystarczać, 

że Bóg jest Bogiem jego ojców. Chcecie zacząć z Nim mówić po imieniu: jak Ty masz na 

imię? Poznawanie Boga, który się objawił w życiu Abrahama, Izaaka i Jakuba, prowadzi 

Mojżesza do takiego momentu, w którym staje on przed  Bogiem i pyta: kim jesteś?  

Teraz rozmawiajmy twarzą w twarz. Wiem, że jesteś Bogiem Abrahama, Izaaka 

i Jakuba. Wiem, że jesteś Bogiem mojego ojca, dlatego jesteś też moim Bogiem. Ale teraz 

ja Cię chcę poznać po imieniu, to znaczy chcę wejść z Tobą w kontakt absolutnie 

indywidualny, osobisty, własny. 

       Mówię o tym dlatego, że to pokazuje sens takich rekolekcji. Bo co to znaczy 

spotkać się w czasie rekolekcji z Bratem Albertem? Co to znaczy przyjąć od Boga to 

słowo, jakim jest życie Brata Alberta? Nie oznacza to wcale, że ktoś ma spróbować żyć 

tak, jak Brat Albert, i że ma spróbować skopiować jego życie. Bo ani nie potrafi tego 

zrobić, ani nie byłoby to przyzwoite. Żyjemy w innych czasach. Podczas Mszy św. na 

rozpoczęcie rekolekcji myślałem sobie, że Brat Albert nigdy nie przeżywał Eucharystii w 

ten sposób. Możemy przeżywać Eucharystię, która jest odprawiana w naszym własnym 

języku, wszystko jest jasne. Już samo to pokazuje, że Brat Albert żył w innym czasie, żył 

też w innym Kościele. W pewnym znaczeniu miał mniej możliwości, niż my. Mniej. Nie 

chodzi o to, żeby go kopiować, ale by zobaczyć, jak Bóg się objawił w życiu 15 Brata 

Alberta. A potem zapytać się – myślę, że to jest najważniejsze pytanie rekolekcji – czy 
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odnajdziemy w sobie to, co „napędzało” Brata Alberta od środka. To znaczy, czy ten Bóg, 

który stał się Bogiem Brata Alberta, jest także naszym Bogiem?  

       Jest takie ważne słowo, którego w życiu zakonnym ciągle się używa: 

charyzmat. To słowo, które w człowieku opisuje konkretną łaskę, konkretny sposób 

życia, konkretne powołanie w Kościele. Takie poznanie Boga, takie doświadczenie Boga, 

które się przekłada na jakąś konkretną moją posługę w Kościele. Mówicie o sobie, że 

macie charyzmat św. Brata Alberta, żyjecie tym charyzmatem. To znaczy, że powinnyście 

w sobie odnaleźć takie doświadczenie Boga, jakie on miał. Czy wasze życie wiary, czy 

wasza posługa w Kościele, czy to, jak rozumiecie same siebie, rodzi się z takich samych 

źródeł, z jakich rodziło się życie i posługa św. Brata Alberta? Czy was porusza to samo, co 

jego? Skopiować jego życia nie potraficie, i nie o to idzie. Ale czy w sobie odnajdziecie to, 

co jego „napędzało”? To oznacza, że jego charyzmat jest w was. Charyzmatu nie szukajcie 

w regułach, bo tam go nie ma. Charyzmat jest w człowieku.  

Św. Paweł pisze do Tymoteusza: rozpal w sobie charyzmat! (2 Tym 1,6). Rozpal 

charyzmat, który jest w tobie. Nie ma charyzmatu w książkach, to trzeba odnaleźć w sobie. 

Prosicie o rekolekcje o Bracie Albercie: to oznacza, że chcecie zobaczyć, czy to, czym on 

żył, jest w was. Czy to, jak jemu Bóg się objawiał, jak on żył z wiary, jest też waszą drogą 

duchową do Boga? Takie jest, myślę, najbardziej istotne pytanie na tych rekolekcjach.  

      Umarł Adam...  

Teraz chciałbym się zająć momentem przełomowym w życiu Brata Alberta: 

proponuję, abyśmy się przypatrzyli, kiedy Brat Albert się narodził. Niektórzy mówią: 

„umarł Adam Chmielowski, narodził się Brat Albert”. Nawet podają datę, że to miałoby 

być 25 sierpnia 1887 roku – to jest dzień, w którym przyjął on habit tercjarski. Na czym 

polegał ten przełom, w jakim sensie Brat Albert się narodził? Co to było za nawrócenie, 

jaka to była przemiana? Żeby to zrozumieć, trzeba się trochę przyjrzeć wcześniejszemu 

okresowi jego życia. Trzeba zobaczyć, kto to był Adam Chmielowski.  

     Dobrze wiemy, że był wielkim malarzem, ale o tym malarstwie nie będziemy 

opowiadać (mówiliśmy o tym podczas rekolekcji o „Ecce Homo”).  

Natomiast warto popatrzeć, kim był Adam Chmielowski, jakim był człowiekiem; jakie 

miał ideały, co było dla niego ważne. Musimy wiedzieć, kto to był Adam Chmielowski, 

żeby zrozumieć, co to znaczy, że umarł Adam Chmielowski, a narodził się Brat Albert.  

Na czym polegał ten przełom, co to jest za zmiana? Zmiana, która się dokonała nieco 

przed czterdziestym rokiem jego życia. Jakie było to pierwsze czterdzieści lat? Przecież 

przez te pierwsze czterdzieści lat Adam Chmielowski nie był człowiekiem niegodziwym. 

Nie był człowiekiem, który musiał się nawracać z jakichś swoich zbrodni. Wprost 

przeciwnie. Był głębokim patriotą, stracił nogę w Powstaniu Styczniowym. Wszyscy 
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wiemy, że był idealistą. Na czym polega jego nawrócenie? Mogłoby się wydawać, że gdy 

został tercjarzem, to od tej pory zaczął być bardziej radykalny, bardziej święty. Mogłoby 

się wydawać, że może zobaczył wtedy w sobie jakieś wady, których przedtem nie widział, 

i postanowił z nimi walczyć... Na czym polega ta zmiana, czy tylko na tym?  

       Szukając odpowiedzi, warto odnieść się do źródła, jakim są jego listy pisane do 

Lucjana Siemieńskiego.  

Był to jego przyjaciel, profesor na uniwersytecie, filolog klasyczny, trochę też artysta, 

poeta, znawca sztuki. Adam był zaprzyjaźniony z nim i z całą jego rodziną. Pisywał do 

niego bardzo często. Jest wiele listów do Siemieńskiego z Monachium, kiedy Adam tam 

studiował na Akademii Sztuk Pięknych. Przyjechał do Monachium, mając lat dwadzieścia 

trzy, a kiedy wyjechał, miał dwadzieścia dziewięć. To jest taki dobry czas w życiu, przed 

trzydziestką. Te listy ukazują bardzo pięknie Adama; pokazują też, na czym polega jego 

problem i co w nim wymaga nawrócenia, co potrzebuje przemiany.  

      Jakiego Adama pokazują listy do Siemieńskiego? 

 Najpierw, że to jest człowiek bardzo piękny, bo jest wierny w korespondencji; jemu 

się chce pisać. To jest uderzające: najwięcej pism Brata Alberta stanowią jego listy. Nie 

wiem, czy on to kochał czy nie, ale pisał bardzo dużo listów. Zróbcie sobie rachunek 

sumienia z pisania listów (ja nie będę robił, bo bym się załamał). Ale wiem jedno: że 

święci piszą listy. Święci odpisują na listy. Nie tylko odpisują: piszą. Edyta Stein, 

św. Teresa Benedykta od Krzyża, w każdy poniedziałek przychodziła do swojej 

przełożonej z listem do matki, prosząc, że chce go wysłać. Matka nie odpisywała na jej 

listy. Dla matki, która była ortodoksyjną żydówką, już sama decyzja o chrzcie córki była 

dramatem, a to, że Edyta poszła do Karmelu, to był hiper-dramat. Edyta tydzień w tydzień 

przynosiła list do matki. Miałem szczęście pracować w komisji historycznej w procesie 

Ojca Świętego Jana Pawła II. Policzyliśmy sobie i okazało się, że on jako biskup 

krakowski odpisywał codziennie średnio na siedem listów. Średnio: będąc arcybiskupem, 

kardynałem... siedem listów dziennie! Jak raz nie odpisał, to już miał czternaście. Dzisiaj 

człowiek nawet na maile już nie odpisuje. Odpisywanie na listy to taka piękna cnota, mała, 

ale świetnie pokazuje, jak ważni dla człowieka są ludzie. W liście jest też coś osobistego, 

jest jakaś wrażliwość na drugiego. Ładna bardzo cecha Brata Alberta, i też Adama 

Chmielowskiego: wierność w korespondencji.  

       Z jego listów jasno widać też, że jest człowiekiem pracy. Pracuje po kilkanaście 

godzin dziennie: studiuje, chodzi do biblioteki, maluje... Maluje „wszystko, co się da”, 

różne tematy. On nie rozumie artystów, którzy całe życie malują np. konie. Nauczył się 

konia i maluje konia: koń z przodu, koń z tyłu, koń z boku, koń na plecach, koń biały, koń 

brązowy, koń ze strzałką, koń bez strzałki... a kasa leci. Adam tego nie rozumie. On 

maluje wszystko, chce być wszechstronny. Idzie mu to ciężko. Kiedy wymyśli sobie 
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temat, do którego nie ma rekwizytów, to rekwizyty robi sam. Pisze na przykład tak: 

„kostiumów nie miałem, więc podług starych rysunków robiłem je sam. Nie było męki, 

której bym nie przeszedł, alem płakał i robił. Już teraz kończę, czy dobrze, czy źle nie 

wiem, ale kończę”. Jest uparty. Pracuś niezwykły.  

       Z tej pracowitości widać, że chce uczyć się od najlepszych. Szuka wzorców, które 

są prawdziwe. Adam Chmielowski nie tracił czasu na oglądanie złych malarzy. Chodził i 

oglądał tylko obrazy mistrzów i te studiował bardzo wnikliwie, głęboko. Pisze do 

Siemieńskiego w ten sposób: „Moim zdaniem głupi ten, co ma źródło pod nosem a pije z 

konewki” . Śliczne! Głupi ten, co ma źródło pod nosem, a pije z konewki. Z każdym tak 

jest. Mógłby ksiądz czytać ojców Kościoła, ale po co; przeczyta „Materiały homiletyczne” 

i też powie kazanie. Jak mu się nie będzie chciało przepisać, to wyrwie kartkę i przeczyta, 

że to jego. Było piękne – ks. Staniek napisał, nie on. Ale Staniek czytał ojców. Naprawdę 

to jest nasza bieda, że szukamy czasem takiej papki, aby wszystko było już przegryzione, 

przetrawione i już dostosowane do nas. To są ci wszyscy nauczyciele, którzy muszą mieć 

od razu gotowy konspekt do lekcji. Daj mu materiał, to się zastrzeli, że on to musi 

przeczytać. Tyle? Czterdzieści stron? Na trzech stronach mi napiszcie to, o co chodzi – 

będę szczęśliwy. Jak tam z wami jest: uczycie się od mistrzów?  

Pijecie ze źródła czy z konewki? Bo Brat Albert pił ze źródła. Adam Chmielowski pił 

ze źródła, nie czytał głupot. Artykulik na pół strony. U nas teraz wszystko jest jak kawa 

neska: żeby się dało szybko. Teraz ziemniaki się robi z torebki. Kiedyś byłem przerażony; 

byłem na wyjeździe i mówią mi: puree zrobimy w dziesięć minut; trzeba tylko wodę 

zagotować. Zagotowali wodę, wsypali cztery torebki, wymieszali i są ziemniaki... z 

proszku. To jest nasza cywilizacja: po wierzchu, po wierzchu a szybko. Pijemy z konewek.  

A Brat Albert mówi: trzeba pić ze źródła. Wszystkim zależy na tym, żeby się uczyć, 

czym jest życie duchowe, ale kto czyta Jana od Krzyża? Pierwsze albertynki musiały 

słuchać, jak im Brat Albert Jana od Krzyża tłumaczy. Ilu księży czytało Jana od Krzyża? 

Historia życia duchowego: dwie godziny, w jeden semestr można załatwić. Nie poczytają 

nic: ani Salezego, ani Teresy Wielkiej, ani Jana od Krzyża, ani Ignacego, ani Franciszka. 

Po co nam to? Dajcie nam to na trzech stronach, jedna konferencyjka. A co wy czytacie? 

Adam Chmielowski mówi: pij ze źródła. „Lepiej uczyć się od takich, co swoim geniuszem 

style tworzyli – to też jego słowa – aniżeli od tych, co kompilowali” . Kompilator: siedzi 

całe życie i zbiera. Od tego weźmie ogon, od tego weźmie głowę, od tamtego dwa kopyta i 

jest koń... czy małpa? Ale wszyscy jeszcze podziwiamy, mówimy: jakie to cudo!  

       Pewnie, że przy tej swojej pracowitości i przy chęci docierania, takiego 

przedzierania się do źródeł, Adam Chmielowski też pułapek nie uniknął. Był 

perfekcjonistą – to widać. W jednym liście do Siemieńskiego pisze, że posyła mu kilka 

obrazów swoich przyjaciół z Monachium, Gierymskiego i innych, natomiast sam swojego 
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nie posyła: „Ja tylko nic nie posyłam, bo nic nie mam, a wstyd mi lada co posłać” . 

Maluje, maluje, ale chowa, bo co też ten Siemieński powie o tym jego obrazie. 

 Gdy wystawia pierwszy swój obrazek, to pisze: „choć z najokropniejszym strachem, 

alem się odważył wystawić” . Jednak mu zależy na tym, co o nim powiedzą, jak go ocenią, 

czy ten obraz się spodoba, co krytyka z nim zrobi. Adam Chmielowski na pewno nie był 

człowiekiem, który łatwo znosił upokorzenia, on się tego bardzo bał, że namaluje obraz, 

który zostanie obśmiany.  

Jest taki jego list, napisany z charakterem, kiedy jego obrazu nie przyjęto na wystawę 

w Krakowie. Pisze do Siemieńskiego tak: „Bardzo mi przykro, że Panu się mój obraz nie 

podobał, ale sumienie moje nic mi nie wyrzuca, robiłem, co mogłem. Przyjąwszy raz 

zasadę z góry, że obraz z dziedziny fantazji należy bez modela i bez natury malować, nie 

mógł obraz inaczej wypaść, jak wypadł (on ma swoje zasady, których się trzyma; wam się 

nie widzi? – wasz problem; nie chcecie mojego obrazu? – nie, to nie! – G.R.), to jest 

bardzo szkicowo i bardzo mało plastycznie – a o to niepewne wyglądanie starałem się 

nawet. Bardzo dużo jest malarzy po świecie, których obrazy nikomu się nie podobają i 

uważane są słusznie albo mniej słusznie za podłe albo niedołężne (może macie rację, może 

nie macie, że nie przyjmujecie tego obrazu na wystawę – G.R.) tak przez publiczność, jak 

przez kompetentnych. Ale nikomu nie przychodzi do myśli tym biednym ludziom do 

zarobku przeszkadzać i o względy publiczności się starać, zamykając przed nimi wystawy, 

zwłaszcza wtedy, jeżeli do wystawiania zyskali sobie pracą ciężką, choć małe prawa (ja się 

napracowałem przy tym obrazie, więc mam prawo, żeby był wystawiony, co z tego, że się 

wam nie podoba; zasadniczo, to ja chcę z tego żyć – G.R.) i jeżeli robili studia bez pomocy 

takich instytucji jak wystawa. Zatem należałoby im prędzej pomóc jak szkodzić i 

upokarzać nielegalnie (Jakie ładne: on jest nielegalnie upokorzony, bo się naharował, po 

kilkanaście godzin dziennie, a oni mówią, że się nie podoba – a przecież on to wymyślił 

zgodnie z zasadami... jakimi? – swoimi – G.R). Co do mnie osobiście, to nie bardzo żądny 

jestem sławy, pieniędzy  i powodzeń – a nawet takie pragnienia potępiałbym w sobie. 

Moje inklinacje i pragnienia są całkiem nawet przeciwne. Ale szanując każdego, z 

trudnością mi przychodzi znosić lekceważenie choćby osoby zbiorowej, jaką jest 

dyrekcja” . 

 O jakie to ładne! – słyszycie ten charakter? – to jest gość, który ma kij od miotły za 

koszulę włożony, jest tak sztywny. Dobrze jest sobie ten list przeczytać, bo to jest ten 

Adam, który jako Brat Albert będzie żył z żebraniny. I będzie chodził, i wyciągał rękę, i 

przyjmował upokorzenie za upokorzeniem. Jak będą o nim mówić, że jest wariat, to on 

będzie mówił: „dobrze, że tylko tyle, jakby wiedzieli, kim naprawdę jestem...!”. Ale to jest 

dość daleka droga, od tego Adama, który myśli: „co mi jakaś dyrekcja, co oni wiedzą o 

sztuce...”. On wie. On się namęczył, on namalował, on wie, jak to zrobić... Nie podoba 

się? – w porządku, ale nie mają prawa nim poniewierać.  
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       Oczywiście, że jest prawdziwy w tym, co mówi: „co do mnie, nie jestem żądny 

sławy, pieniędzy i powodzeń” – nie jest! – bo on jest idealistą. Ale zderza się tu z 

dyrekcją, która tych jego ideałów kompletnie nie rozumie, a to, że nie przyjęli obrazu, jego 

osobiście upokarza. Z krwi i kości Adam Chmielowski – piękny człowiek, piękny!  

Wcale mu wszystko tak lekko nie przychodziło, bo też czytając listy do Siemieńskiego 

widać, że to malowanie wcale mu łatwo nie szło. On rzeczywiście pracował nad obrazem, 

nad każdym pracował długo, poprawiał, przemalowywał. To jest ktoś, kto był 

perfekcjonistą aż do bólu.  

Artyści są różni. Ktoś kiedyś porównywał rękopisy Mickiewicza i Norwida. 

Mickiewicz pisał bez skreśleń, jemu się tak wylewała ta poezja spod pióra. Siadł i pisał. 

A Norwid kreślił! – jak na stronie dwa zdania zostały, to dobrze. Nie było komputerów, 

nie było tej funkcji, żeby coś zdeletować – no to na kartce zostały dwa zdania. Niektórzy 

rodzą coś w dużym bólu. Nie ma co porównywać, Pan Bóg jednemu daje tak, drugiemu 

inaczej.  

Ale Adam na pewno zyskiwał efekt wielką pracą. A widział, że to co robi jest jakoś 

obok smaków powszechnych. Nie smakowało. Choć tak do końca tym się nie przejmował, 

bo jego tak naprawdę interesował sens. Jego interesuje to, co jest prawdziwą sztuką, co jest 

jej istotą. Pisze w ten sposób: „Mówią, że styl to człowiek; nie wiem o ile to prawda, ale że 

obraz i ten co go robi, to jedno, to o tym jestem dowodnie przekonany” . W sztuce tak 

naprawdę idzie o człowieka. Jego nie interesuje to, jakie maluje obrazy, tylko to, jakim jest 

człowiekiem. Bo to, jakie maluje obrazy, zależy od tego, jakim jest człowiekiem. To było 

jego myślenie o sztuce, że sztuka jest odbiciem tego, co jest w duszy człowieka, że sztuka 

pokazuje, na ile człowiek jest kimś. Na ile też ma odwagę być sobą, ma odwagę być kimś 

indywidualnym. Adam Chmielowski to jest ktoś, kto ma na pewno ambicję bycia kimś. To 

bycie kimś nie jest mierzone tym, ile zarabia, tylko tym, jaką ma w sobie wielkość ducha, 

jakie ma wnętrze. I istotne u Adama jest to, że to wnętrze musi być własne, musi być 

indywidualne. Człowiek musi być sobą, rzeczy robić jakoś po swojemu. Jego nic tak nie 

irytowało, jak przedrzeźnianie – ktoś przedrzeźnia drugiego, to znaczy próbuje go 

naśladować. Nie przedrzeźniajcie Brata Alberta, bo się wkurzy! Najgorsza rzecz, jaka 

może się przydarzyć artyście, to bycie papugą. Odgapił i odmalował. To, kim jest 

człowiek, może się wyrazić najprostszą formą – ktoś kwiaty układa, i widać, co to za 

człowiek. Najprostsza forma, ale wyraża moc ducha. Czasem ktoś się sadzi na wielkie 

formy, ale tak naprawdę tylko małpuje. Dziś łatwo: zrobić zdjęcie, rzutnik, a potem 

malować... „Artysta”! 

...narodził się Brat Albert.  

     Taki był Adam. Na czym tak naprawdę polegał przełom w jego życiu? 
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 Także ten przełom, który się wyraził zmianą imienia. Adam stał się Bratem Albertem. 

Zaczęliśmy od tego, że te pierwsze czterdzieści lat życia Adama to nie było życie złe, 

niegodziwe. W czasie gdy uczy się i maluje w Monachium, pisze swoje listy do Lucjana 

Siemieńskiego i widać z tych listów, że był to człowiek bardzo piękny, taki prawdziwy, 

pełen pasji. Jest bardzo przekonany do tego, co robi, niesamowicie pracowity, pełen 

poświęcenia. Szuka prawdy o sobie, chce być kimś. Ma ambicję bycia kimś, bycia 

człowiekiem wielkim taką wielkością, jaką Pan Bóg człowiekowi przeznacza, to jest 

wielkością ducha.(...) 
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