
 

     

 

XXIV Niedziela zwykła   
13 września  2020    Mt 18, 21 - 35 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

       Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat 

wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 

siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.  Dlatego podobne jest królestwo 

niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami.  Gdy zaczął się rozliczać, 

przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie 

miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego 

mieniem, aby tak dług odzyskać.  Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej 

cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam.  Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i 

dług mu darował.  Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był 

winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! Jego współsługa 

upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie.  On jednak nie 

chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego 

widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co 

zaszło.  Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci 

cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś.  Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad 

swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał 

wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda.  Podobnie uczyni wam Ojciec mój 

niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. 
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Przebaczenie (Mt 18, 21- 35) 

 

 

ST: Rdz 4,25; Syr 28,4 

NT: Mt 6,12.15; 25,19 II Łk 17,4; Jk 2,13 

KKK: przebaczenie, 2843, 2845 

Lekcjonarz: 18,21-35; wtorek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu 

 

[18,21-22] 

Podczas gdy wersety 18,15-20 dotyczą tego, jak duszpastersko radzić sobie                        

z problemem poważnego grzechu pojawiającego się we wspólnocie, wersety 21-22 

koncentrują się na tym, jak powinniśmy reagować, gdy brat lub siostra zgrzeszy przeciw 

nam osobiście. 

Ponownie to Piotr zabiera głos w imię uczniów (15,15; 16,16; 17,4.24), stawiając 

pytanie o to, jak często powinien przebaczać bratu, który grzeszy przeciw niemu. 

Niektórzy późniejsi rabini uznawali, że trzy razy to wystarczająca granica przebaczania 

komuś tego samego przewinienia. 

Jeśli ten pogląd dominował w czasach Jezusa, Piotr mógł uważać swą propozycję 

siedmiu razy za dość szczodrą, odzwierciedlającą nacisk, jaki Chrystus kładł na 

przebaczenie (zob. 6,12.14-15). 

Jezus jednak odpowiada, że nie siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy
1
. 

W hiperboli tej nie chodzi o postawienie granicy przebaczania na wysokim poziomie 77 

przypadków, lecz o wyrażenie nieograniczonej gotowości do wybaczania swemu bratu. 

Powiększenie tej liczby z siedmiu do siedemdziesięciu siedmiu jest nawiązaniem do 

Lameka, który pojawia się jako ostatni w genealogii rodziny Kaina - rodziny przesiąkniętej 

niemoralnością, morderstwami i zemstą. Lamek przechwala się:   "Jeżeli Kain miał być 

pomszczony siedmiokrotnie, to Lamek siedemdziesiąt siedem razy!" (Rdz 4,24). 

Tak, jak potomkowie Kaina odpowiadali swym wrogom bezgraniczną zemstą, tak 

chrześcijanie powinni odpowiadać na popełnione przeciw nim grzechy bezgranicznym 

przebaczeniem. 

                                                           
1
 Greckie wyrażenie hebdomekontaktis może być również przetłumaczone jako "siedemdziesiąt razy siedem razy", 

lecz niezależnie od tego, czy chodzi tu o 77, czy 490 razy, Jezus wyraźnie mówi o niestawianiu granic przebaczeniu. 



[18,23-24] 

By zilustrować te słowa o bezgranicznym przebaczeniu, Jezus opowiada przypowieść              

o królu i jego niezdolnym do przebaczenia słudze.  

Słowo słudzy dosłownie oznacza "niewolników", lecz na starożytnym Wschodzie mogło 

być ono wykorzystywane do oznaczenia królewskich urzędników lub ministrów, co wydaje 

się mieć miejsce i tutaj. 

Jeden ze sług jest winien królowi dziesięć tysięcy talentów. W angielskim tłumaczeniu 

NAB zwrot ten brzmi "wielką ilość pieniędzy", co jest niedopowiedzeniem, w wersji 

greckiej bowiem brzmi to dosłownie "miriadę talentów". 

Miriada, będąca największą liczbą w starożytnej Grecji, to dziesięć tysięcy; talent, 

największa jednostka pieniężna, jest wart sześć tysięcy denarów.  

Ponieważ jeden denar to przeważnie zapłata za dzień pracy, już jeden talent jest "wielką 

ilością pieniędzy", równą dniówkom za mniej więcej pół życia. 

W uszach słuchaczy z I wieku miriada talentów brzmiała jak nieskończoność. 

Jezus przed chwilą użył hiperboli w swej dyskusji z Piotrem ("siedemdziesiąt siedem 

razy"). Teraz dokonuje wyolbrzymienia dla uwypuklenia ekstremalności sytuacji, w jakiej 

znajduje się sługa, i podkreślenia bezgranicznego miłosierdzia króla (18,27) oraz do 

przygotowania czytelników na to, by dostrzegli, jak poważne jest ich własne położenie 

jako grzeszników, i głębiej docenili nieskończone miłosierdzie Boga, do którego 

naśladowania są wezwani (zob. 18,35). 

[18,25-27] 

Czynienie z dłużników niewolników było praktykowane w starożytnym świecie 

żydowskim i grecko - rzymskim (zob. 2 Krl 4,1; Ne 5,3-5; Iz 50,1; Am 2,6; 8,6). 

Dokładnie tak czyni król (określony teraz jako pan) w tej opowieści. Nakazuje, by sługa i 

jego rodzina zostali sprzedani jako niewolnicy, a ich majętność skonfiskowana. 

Sługa padł (...) do stóp króla, błagając o więcej czasu na spłacenie długu - co było 

desperacką, nierealistyczną propozycją, wziąwszy pod uwagę to, jak astronomiczną kwotę 

był winien. 

Król reaguje z niewyobrażalnym miłosierdziem, ulitował się nad owym sługą, uwolnił 

go i darował mu cały dług. 

[18,28-30] 

Miłosierdzie króla ostro kontrastuje z surowością, jaką wykazuje się ten sługa w 

następnej scenie. Sługa, któremu zostało przebaczone, żąda od jednego ze współsług, by 

spłacił dług określony w NAB jako "o wiele mniejsza kwota". 
 



Dosłownie, ten mniejszy dług wynosi zaledwie sto denarów - co było równe około stu 

dniówkom, czyli było sześćset tysięcy razy mniejszą kwotą niż dług pierwszego ze sług.               

Co szokujące, ów pierwszy sługa sięga po przemoc, by wpłynął na współsługę, chwytając 

go i zaczynając dusić. 

Drugi dłużnik przyjmuje tę samą fizyczną postawę co pierwszy: pada na kolana. 

Również on błaga o więcej czasu na spłacenie długu, co w tym wypadku jest tak naprawdę 

rozsądną prośbą, wziąwszy pod uwagę, że jest on winien mniejszą kwotę. 

Jednak sługa, który dostąpił przebaczenia, nie rozciąga na innych miłosierdzia, jakiego 

sam doświadczył. Zamiast tego korzysta z przysługujących sobie formalnie praw i wtrąca 

współsługę do więzienia. 

[18,31-34] 

Gdy dowiaduje się o tym król, potępia dłużnika, któremu wcześniej przebaczył, a który             

z kolei nie okazał miłosierdzia innemu. 

Zwraca się do niego: Sługo niegodziwy! I wymierza mu najcięższą karę.                          

Król wydaje go katom (których często można było znaleźć w rzymskich więzieniach), 

dopóki ten mu nie odda całego długu - co w rzeczywistości nie stanie się nigdy
2
. 

[18,35] 

Werset ten stanowi puentę podkreślającą, jak ważne w królestwie niebieskim jest 

przebaczanie innym (18,23). Uczniowie powinni wybacza c współuczniom siedemdziesiąt 

siedem razy - innymi słowy, bez końca - bo i Bóg nam bezgranicznie przebacza. 

Tak jak król wykazał się niewyobrażalnym miłosierdziem, odpuszczając słudze jego 

dług, tak Bóg okazuje nieskończone miłosierdzie, odpuszczając nasze grzechy. 

W istocie to samo słowo określające darowanie długu sługi przez króla (18,27), gdzie 

indziej w Ewangelii Mateusza jest używane na określenie przebaczenia grzechów (np. 6,12; 

18,21). 

Jezus już podkreślał, że Jego uczniowie dostąpią miłosierdzia, jeśli tylko będą okazywać 

miłosierdzie innym. 

Stwierdził tak w: 

 błogosławieństwach (5,7: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 

dostąpią."),  

 Modlitwie Pańskiej (6,12: " i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, 

którzy przeciw nam zawinili;") i w  

 ostrzeżeniu wysuniętym po jej zakończeniu: "jeśli nie przebaczycie ludziom, 

Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień" (6,15). 

                                                           
2
 Uwięzienie i tortury służą jako obraz ostatecznej kary dla tych, którzy nie będą innym okazywać miłosierdzia, lecz nie 

mają sankcjonować brutalności. 



Teraz Jezus wygłasza jeszcze ostrzejszą przestrogę. 

Jeśli nie przebaczymy naszym braciom, nie tylko nasze grzechy nie zostaną przebaczone, 

ale doświadczymy też wiekuistej kary, takiej jak ta, która spotkała bezlitosnego sługę:  

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy 

(...) swemu bratu. 

Przebaczenie to nie może przybrać jedynie formy słownej i ograniczyć się do 

zewnętrznego wyrazu. Przebaczenie musi być wewnętrzne i szczere, wypływające                     

z serca - wewnętrznej istoty człowieka (zob. 5.8). 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (18,21-35) 

 

Jezus wzywa swych uczniów do wypełniania z całą gorliwością uczynków miłosierdzia. 

Nie możemy wypowiadać słów przebaczenia, żywiąc zarazem w sobie urazę. 

Katechizm przypomina nam, że prawdziwe przebaczenie zawiera w sobie "żywe                          

i pochodzące <z głębi serca> uczestniczenie w świętości, miłosierdziu i miłości naszego 

Boga" (KKK, 2842). 

To prawda, nie zawsze jest to łatwe. Niektóre rany są tak głębokie, że "nieodczuwanie 

obrazy i zapomnienie o niej nie leży w naszej mocy" (KKK, 2843). 

Jednak jeśli przypomnimy sobie, jak wiele Bóg nam przebaczył, wówczas możemy 

uniknąć stania się jak ten bezlitosny sługa, który - choć jemu samemu wiele przebaczono - 

sam nie przebaczył innym. 

Możemy też modlić się za osoby, które nas zraniły, i próbować dostrzec w nich coś 

więcej niż ich złe czyny, biorąc pod uwagę ich własny, godny pożałowania stan. 

Zatem "serce, które ofiaruje się Duchowi Świętemu, przemienia jednak ranę we 

współczucie i oczyszcza pamięć, zastępując obrazę wstawiennictwem" (KKK, 2843). 

W ten sposób uczeń może wewnętrznie, "z serca" (18,35), przebaczyć swoim wrogom. 

 

 

 

 

 

 



I czytanie :  Syr 27, 30 – 28, 9 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

Złość i gniew są obrzydliwościami, których pełen jest                            

(których trzyma się)  grzesznik. Tego, który się mści, spotka zemsta Pana: On 

grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy 

błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy.  Gdy człowiek żywi złość przeciw 

drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad 

człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych 

grzechów? Sam będąc ciałem trwa w nienawiści, któż więc odpokutuje za jego 

przewinienia?  Pamiętaj na ostatnie rzeczy i przestań nienawidzić; - na rozkład ciała, na 

śmierć, i trzymaj się przykazań! Pamiętaj na przykazania i nie miej w nienawiści bliźniego, 

- na przymierze Najwyższego, i daruj obrazę. 

 
 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   Św. Rabanus Maurus
3
 

 

Gniew i odpuszczenie 

 „Gniew i zapalczywość oboje są obrzydliwe, a człowiek grzeszny będzie je miał w 

sobie”. Teraz zaczyna się rozważanie o tych, którzy rozpalają się zbytnim gniewem i 

pozwalają na to, że długotrwały gniew panuje w ich sercach.  

Mówi bowiem, że w oczach Bożych gniew i zapalczywość stanowią obrzydliwość i ten, 

nad kim one panują, jest grzesznikiem. Gniew bowiem nie przysparza sprawiedliwości 

Bożej.  

Lecz ponieważ napisano też: „gniew jest lepszy od śmiechu” (Syr 7, 4), a Prorok mówi: 

„Gniewajcie się i nie grzeszcie” (Ef 4, 26), należy zapytać, na czym polega ów gniew, 

który mądrość do tego stopnia potępia; pozwala bowiem gniewać się na wady, byśmy szli 

drogą gorliwości Boga względem nas i bliźnich.  

Należy bowiem miłować wszystkich ludzi jako uczestników naszej natury, ale we 

wszystkim najlepszy jest umiar oraz powściągliwość, i nic nie należy czynić bez bojaźni 

Bożej i miłości. Gniew bowiem jest grzechem, zanim dojdzie do stany oburzenia. Napisano 

bowiem: „Lepszy jest ten, kto zwycięża gniew, niż ten, co zdobywa miasta” (Prz 16, 32).  

 

                                                           
3
 Rabanus Maurus, św. (+ 856). Pisarz łaciński. Uczony opat w Fuldzie, a następnie biskup Moguncji, nazywany 

„nauczycielem Germanii”, przedstawiciel renesansu karolińskiego. Autor licznych dzieł teologicznych, szczególnie 
komentarzy do Pisma św. 



Stąd też należy zachować nakaz wstrzemięźliwości, abyśmy, gdy już się gniewamy, nie 

zgrzeszyli nierozsądnym postępowaniem. Gwałtownego bowiem poruszenia ducha nie 

możemy opanować z powodu ludzkiej słabości, jednak z pomocą łaski Bożej możemy go 

utrzymać porządkującym rozumem.  

I dlatego błogosławiony Prorok pozwala na to, co jest przyzwyczajeniem, natomiast 

zakazuje tego, co jest winą. Jeśli bowiem gniewamy się, to nie powstrzyma nas nawet 

wzgląd na Boga, lecz w naszym postanowieniu nie przeszkadza nam nawet jakiś obiekt 

konieczności, wtedy zaiste zdarza się, że znosimy zbrodniczy fakt, choć nie możemy 

uczynić tego, czego chcielibyśmy.  

Niektórzy zaś uważają, że mamy się gniewać z powodu naszych grzechów, abyśmy 

mogli odpędzić obecne niegodziwości. Nie możemy bowiem usunąć zła, które teraz 

popełniamy, jeśli nie potrafimy chwalebnie potępić dawne.  

Cóż to bowiem znaczy pokutować, jak nie gniewać się na samego siebie i brzydzić się 

tym, co uczyniliśmy i co wymagało dla nas kary, aby kiedyś nie potępił nas surowy sędzia. 

„Kto chce się mścić, otrzyma pomstę od Pana, a grzechy jego na pewno zachowa”.  

W tym rozdziale zgadza się we wszystkim z nauką Ewangelii, która zaleca nie wzajemny 

odwet wedle Prawa, ale cierpliwe znoszenie wedle Łaski.  

Stąd też powiada Paweł do Rzymian: „Nie bądźcie rozsądnymi wedle własnego 

mniemania, nikomu złem za zło nie oddawajcie, obmyślajcie to, co dobre, nie tylko 

przed Bogiem ale też przed wszystkimi ludźmi. Jeśli być może, o ile to od was zależy, 

zachowajcie pokój z wszystkimi ludźmi. Nie brońcie samych siebie, najmilsi, ale dajcie 

miejsce dla gniewu. Napisano bowiem: «Do Mnie należy pomsta, ja ją oddam, mówi 

Pan»” (Rz 12, 16, 21, itd.).  

„Lecz jeśli cierpi głód twój bliźni – nakarm go; jeśli pragnie – daj mu pić, a czyniąc 

to rozżarzone węgle gromadzisz na jego głowie. Nie daj się zwyciężyć złem, lecz 

dobrem zwyciężaj zło” (Rz 12, 19–21).  

„Odpuść bliźniemu twemu, który ci szkodzi, a wtedy tobie, gdy będziesz prosił, 

grzechy zostaną odpuszczone”.  

Takie też są owe słowa Ewangelii: „Jeśli ludziom odpuścisz ich grzechy, odpuści wam 

i Ojciec wasz niebieski wasze grzechy. Jeśli zaś nie odpuścisz ludziom, także Ojciec 

niebieski nie odpuści waszych grzechów” (Mt 6, 4).  

„Człowiek zachowuje gniew względem człowieka, a u Boga szuka uzdrowienia. Nad 

człowiekiem podobnym sobie nie ma miłosierdzia, a za grzechy swoje sam prosi [o 

przebaczenie], choć jest ciałem, zachowuje gniew, a Boga prosi o miłosierdzie?”  

 



Jest rzeczą niegodną, jeśli kto chce mieć Boga łaskawego względem siebie, a sam 

okazuje się wobec bliźnich nieprzyjacielem i okrutnikiem, szczególnie zaś, że nikt nie może 

otrzymać odpuszczenia grzechów od Boga, jeśli temu, który przeciw niemu zgrzeszył, nie 

chce odpuścić. 

 Stąd dodaje: „Kto będzie się modlił za jego grzechy?” Jakby chciał powiedzieć: 

„Nikt”. Bo na próżno ktoś będzie się modlił do Boga za tego, kto nie chce okazać 

miłosierdzia bratu, jak to nakazuje Pan.  

„Pamiętaj na rzeczy ostateczne, a zaprzestań nieprzyjaźni, albowiem skażenie i 

śmierć grożą w przykazaniach Jego”.  

Pomnij na bojaźń Pańską, a nie gniewaj się na bliźniego. Jeśli ktoś ma przed oczyma 

swego serca swoją ostatnią godzinę, z konieczności powstrzyma się od grzechów.  

Potwierdza to Pismo Święte, które mówi: „We wszystkich twoich czynach pamiętaj na 

twoje rzeczy ostateczne, a nigdy nie zgrzeszysz” (Syr 7, 40).  

Skażenie bowiem i śmierć grożą w przykazaniach. W przykazaniach Bożych bowiem jest 

mowa o zbawieniu bojących się Boga i strzegących Jego praw, zawiera się jednak także 

zemsta przygotowana dla nieposłusznych i pogardzających Bogiem.  

 Stąd też prawo mówi do Żydów: „Nie myślcie, że mam zamiar was oskarżać 

przed Ojcem. Tym, który was oskarża, jest Mojżesz, w którym pokładacie 

nadzieję” (J 5, 45).  

 I znowu: „Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego; 

słowa, które wypowiedziałem, one będą was sądzić w dniu ostatecznym"                  

(12, 48).  

 „Pomnij na bojaźń Pańską, a nie gniewaj się na bliźniego. Pomnij na 

przymierze Najwyższego, a nie zważaj na głupotę bliźniego”.  

Kto boi się Boga i dusi w sobie gniew, aby zapomniał Przymierza z Najwyższym, który 

zawarł pakt między sobą a ludźmi tak, że ten, kto chce od niego otrzymać odpuszczenie 

grzechów, niech nie oskarża się o grzechy popełnione przez bliźnich, ale niech je łaskawie 

przebacza.  

Mówi bowiem sama Prawda: „Odpuście, a będzie wam odpuszczone, dawajcie, a 

dadzą wam” (Łk 6, 37n), a w Modlitwie Pańskiej ten sam pakt zawarty powtarzamy, 

mówiąc do Boga: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym 

winowajcom” (Mt 6, 12). 

 

 

 

 



 

Twoja misja w Chrystusie 

Świętość jest osiągalna dla każdego 
 

 

 

 

Sprawa świętości wszystkich współcześnie żyjących katolików, a więc każdego z nas, 

jest bardzo bliska papieżowi Franciszkowi.  

Wsłuchajmy się w jego słowa zawarte w adhortacji apostolskiej zatytułowanej Gaudete et 

exsultate: Poprzez tę adhortację chciałbym przede wszystkim przypomnieć o powołaniu do 

świętości, które Pan kieruje do każdego z nas, o tym wezwaniu, które kieruje też do ciebie: 

„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty” (Kpł 11,44; 1P 1,16).  

Sobór Watykański II powiedział to dobitnie: „Wszyscy wierni, wyposażeni w tyle tak 

wielkich środków zbawienia, we wszystkich sytuacjach życiowych i w każdym stanie 

powołani są przez Pana, każdy na właściwej sobie drodze, do doskonałej świętości, jak sam 

Ojciec jest doskonały” (Lumen gentium, 11).  

„Każdy na swojej drodze” mówi Sobór. Nie można się więc zniechęcać, podziwiając 

wzory świętości, które wydają się nieosiągalne. Istnieją świadectwa przydatne, by nas 

pobudzić i motywować, ale nie dzięki temu, że próbujemy je kopiować, gdyż to mogłoby nas 

jeszcze oddalić od wyjątkowej i specyficznej drogi, jaką przygotował dla nas Pan.  



Liczy się to, aby każdy wierny rozpoznał swoją drogę i wydobył z siebie to, co ma 

najlepszego, to, co najbardziej osobistego Bóg w nim umieścił (por. 1 Kor 12,7), a nie 

marnował sił, usiłując naśladować coś, co nie było dla niego pomyślane. Wszyscy jesteśmy 

powołani, aby być świadkami, ale istnieje wiele egzystencjalnych form świadectwa. 

 ▌ TAKŻE DLA CIEBIE  

Często mamy pokusę, aby sądzić, że świętość jest zarezerwowana tylko dla tych, którzy 

mają możliwość oddalenia się od zwykłych zajęć, aby poświęcać wiele czasu modlitwie.              

Ale tak nie jest. Wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi, żyjąc z miłością i dając swe 

świadectwo w codziennych zajęciach tam, gdzie każdy się znajduje. Jesteś osobą 

konsekrowaną?  

Bądź świętym, żyjąc radośnie swoim darem. Jesteś żonaty albo jesteś mężatką?  

Bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak Chrystus o Kościół. Jesteś 

pracownikiem?  

Bądź świętym wypełniając uczciwie i kompetentnie twoją pracę w służbie braciom. Jesteś 

rodzicem, babcią lub dziadkiem?  

Bądź świętym, cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa. Sprawujesz władzę?  

Bądź świętym, walcząc o dobro wspólne i wyrzekając się swoich interesów osobistych.  

Pozwól, by łaska twego chrztu owocowała na drodze świętości. Pozwól, aby wszystko 

było otwarte na Boga i dlatego wybierz Jego, wybieraj Boga wciąż na nowo.  

Nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego do tego, by świętość była 

możliwa. Ona w głębi jest owocem Ducha Świętego w twoim życiu (por. Ga 5,22-23). 

 Kiedy odczuwasz pokusę, by zaplątać się w swoją słabość, podnieś oczy ku 

Ukrzyżowanemu i powiedz: „Panie, jestem biedakiem, ale Ty możesz dokonać cudu 

uczynienia mnie trochę lepszym”. W świętym i składającym się z grzeszników Kościele 

znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby wzrastać ku świętości.  

▌ POPRZEZ MAŁE GESTY  

Ta świętość, do której wzywa cię Pan, będzie wzrastała przez małe gesty.  

Na przykład: pewna kobieta idzie na targ, by zrobić zakupy, spotyka sąsiadkę, zaczyna                

z nią rozmawiać i dochodzi do krytyki. Wówczas ta kobieta mówi w swoim wnętrzu: „Nie, 

nie będę o nikim mówić źle”. To jest krok ku świętości.  

Następnie w domu, jej syn chce z nią porozmawiać o jego fantazjach i chociaż jest 

zmęczona, siada obok niego i słucha z cierpliwością i miłością. To kolejna ofiara, która 

uświęca. Kiedy przeżywa chwilę udręki, pamięta o miłości Najświętszej Maryi Panny, bierze 

różaniec i modli się z wiarą. To jest kolejna ścieżka świętości.  



Potem, gdy wychodzi na ulicę, spotyka ubogiego i zatrzymuje się, by porozmawiać z nim 

z miłością. To jest następny krok. Czasami życie stawia przed nami większe wyzwania                     

i poprzez nie Pan zachęca nas do nowych nawróceń, które pozwalają, aby Jego łaska lepiej 

przejawiała się w naszym życiu, „aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości”                      

(Hbr 12,10).  

Innym razem chodzi jedynie o znalezienie doskonalszej formy życia tym, co już czynimy 

(…). Tak więc, pod wpływem Bożej łaski, na wiele sposobów budujemy tę postać świętości, 

jakiej chciał dla nas Bóg, lecz nie czynimy tego jako istoty samowystarczalne, ale „jako 

dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej” (1P 4,10) 

▌ TWOJA MISJA W CHRYSTUSIE  

Chrześcijanin nie może myśleć o swojej misji na ziemi, nie pojmując jej jako drogi 

świętości, ponieważ „wolą Bożą jest wasze uświęcenie” (1Tes 4,3).  

Każdy święty jest misją; jest planem Ojca, by odzwierciedlać, ucieleśniać w danym 

momencie dziejów pewien aspekt Ewangelii. Misja ta znajduje pełny sens w Chrystusie                    

i można ją zrozumieć jedynie rozpoczynając od Niego.  

W swej istocie świętość to przeżywanie w zjednoczeniu z Nim tajemnic swojego życia. 

Polega ona na złączeniu się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Pana w sposób wyjątkowy                  

i osobisty, w nieustannym umieraniu i powstawaniu z martwych wraz z Nim. (…)  

Każdy święty jest orędziem, które Duch Święty bierze z bogactwa Jezusa 

Chrystusa i przekazuje Jego ludowi. 

Aby rozpoznać, jak brzmi to słowo, które Pan pragnie wypowiedzieć poprzez danego 

świętego, nie należy rozwodzić się nad szczegółami, ponieważ również w nich mogą 

występować błędy i upadki. Nie wszystko, co święty mówi, jest w pełni wierne Ewangelii, 

nie wszystko, co czyni, jest autentyczne i doskonałe. Tym, co należy podziwiać, jest całe jego 

życie, cała jego droga uświęcenia, ta jego postać, która odzwierciedla coś z Jezusa Chrystusa 

i która odsłania się, kiedy udaje się pojąć znaczenie jego osoby jako całości. Jest to mocne 

wezwanie dla nas wszystkich.  

Także ty powinieneś pojmować całe swe życie jako misję. Spróbuj tego, słuchając Boga na 

modlitwie i rozpoznając znaki, jakie On ci daje.  

Zawsze pytaj Ducha Świętego, czego Jezus oczekuje od ciebie w każdej chwili twojego 

życia i w każdej decyzji, którą musisz podjąć, aby rozeznać miejsce, jakie zajmuje dana 

kwestia w twojej własnej misji.  

I pozwól Mu ukształtować w tobie tę osobistą tajemnicę, która odzwierciedla Jezusa 

Chrystusa we współczesnym świecie. Niech Bóg da, abyś umiał rozpoznać, jakie jest to 

słowo, to orędzie Jezusa, które Bóg chce powiedzieć światu poprzez twoje życie.  



Daj się przemienić, daj się odnowić Duchowi, aby to było możliwe, i aby w ten sposób 

twoja cenna misja nie została utracona. Pan ją dopełni również pośród twych błędów i złych 

chwil, pod warunkiem, że nie porzucisz drogi miłości i zawsze będziesz otwarty na Jego 

nadprzyrodzone działanie, które oczyszcza i oświeca.  

▌ DZIAŁALNOŚĆ, KTÓRA UŚWIĘCA  

Ponieważ nie można zrozumieć Chrystusa bez Królestwa, które On przyniósł, twoja misja 

jest nierozerwalnie związana z budowaniem tego Królestwa: „Szukajcie naprzód królestwa 

Bożego i jego sprawiedliwości” (Mt 6,33).  

Twoje utożsamienie się z Chrystusem i Jego pragnieniami pociąga za sobą zobowiązanie 

do budowania wraz z Nim Królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju dla wszystkich.               

Sam Chrystus chce to przeżywać wraz z Tobą, we wszystkich niezbędnych wysiłkach                         

i wyrzeczeniach, a także w radościach i w owocności, które ci oferuje.  

Dlatego nie uświęcisz siebie, nie powierzając siebie z ciałem i duszą, aby z tym 

zaangażowaniem dać z siebie to, co najlepsze. Nie oznacza to pogardzania chwilami spokoju, 

samotności i milczenia przed Bogiem. Wręcz przeciwnie.  

Ponieważ nieustanna nowość narzędzi technologicznych, atrakcyjność podróży, 

niezliczone oferty konsumpcji nie zostawiają niekiedy pustych przestrzeni, w których 

rozbrzmiewa głos Boga. Wszystko jest wypełnione słowami, przelotnymi przyjemnościami                      

i zgiełkiem coraz większej szybkości. Nie panuje tam radość, lecz raczej niezadowolenie 

tych, którzy nie wiedzą, po co żyją.  

Jak więc nie uznać, że musimy zatrzymać tę gorączkową gonitwę, by odzyskać przestrzeń 

osobistą, czasami bolesną, ale zawsze owocną, w której odbywa się szczery dialog z Bogiem?  

W pewnym momencie musimy wyraźnie dostrzec prawdę o nas samych, aby pozwolić, by 

została ona przeniknięta przez Pana. Potrzebujemy ducha świętości, który przenika zarówno 

samotność, jak i posługę, zarówno intymność, jak i zaangażowanie ewangelizacyjne, tak aby 

każda chwila była wyrazem miłości darowanej pod wejrzeniem Pana.  

W ten sposób wszystkie chwile będą krokami na naszej drodze uświęcenia.  

Nie bój się świętości. 

Nie odbierze ci ona sił, życia ani radości. Wręcz przeciwnie, ponieważ staniesz się tym, co 

zamyślał Ojciec, kiedy ciebie stworzył, i będziesz wierny twojej istocie. Zależność od Niego 

uwalnia nas od zniewoleń i prowadzi nas do uznania naszej godności. ▐  

(Gaudete et exsultate, 10-32. Tekst polski za: https://opoka.org.pl) 


