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Pierwsze czytanie - z ksiegi Joela 2, 12-18
«Przeto i teraz jeszcze - wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem,
przez post i płacz, i lament ». Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory
do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. Kto wie? Może znów
pożałuje i pozostawi po sobie błogosławieństwo [plonów] na ofiarę z pokarmów i ofiarę
płynną dla Pana Boga waszego. Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post,
ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność,
zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci, i ssących piersi! Niech wyjdzie oblubieniec ze
swojej komnaty a oblubienica ze swego pokoju! Między przedsionkiem a ołtarzem
niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: «Przepuść, Panie, ludowi
Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowal nad
nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?» I Pan zapalił się
zazdrosną miłością ku swojej ziemi, i zmiłował się nad swoim ludem.
- Ksiega Joela jest bardzo krotka, zawiera tylko cztery rozdzialy. Poruszone sa w niej
trzy tematy:
1. Plagi
2. Wezwanie do postu i nawrocenia
3. Zapowiedz Bozego zbawienia

« Powróćcie do Mnie całym swym », « Nawróćcie się do Pana Boga waszego! »
- Czytany dzis fragment mowi o wezwaniu do postu i nawrocenia.
•

« Powróć, o Boże Zastępów! Wejrzyj z nieba, zobacz i nawiedź tę winorośl; i
chroń tę, którą zasadziła Twa prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie» (Ps
80, 15-16)

•

“Panie, daj nam powrócic do Ciebie, Boże Zastępów, odnów
i ukaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia.” (Ps 80,20)

nas

“Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!”
-

Prorocy czesto zwracali uwage na to, by nie zadowalac sie zewnetrznymi
postawami…

•

“Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi się ciężarem;
sprzykrzyło Mi się je znosić! Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy.
Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są
krwi. Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich
oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o

sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie,
w obronie wdowy stawajcie!” Iz 1, 14-17)
•

“Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy
zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - czyż to
nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej ten post, który
wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno
uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym,
wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać
i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza
i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie,
chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz
pomocy, a On [rzeknie]: "Oto jestem!" Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz
grozić palcem i mówić przewrotnie” (Iz 58, 5-9)

•

“Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i
skruszonym. “ (Ps 51, 19)

Ewangelia wedlug Mateusza 6, 1-6; 16-18
Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby
was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i
na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją
nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa,
aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda
tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach
ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam:
otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki,
zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi
w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają
oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już
odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby
nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój,
który widzi w ukryciu, odda tobie.
- Pierwsi chrzescijanie bardzo zabiegali, by stac sie sprawiedliwymi. W sensie
biblijnym oznacza to harmonie z planami Bozymi, « zestrojenie sie « z wola Boza.
•

« Abram uwierzył i Pan uznał go za sprawiedliwego” (Rodz 15,6)
Do stania sie sprawiedliwym prowadza trzy drogi : modlitwa, post i jalmuzna:

1. Modlitwa - polegajaca min. na pozwoleniu Bogu, by « dostroil » nas do Jego

planow i na prosbie, by On dal nam poznac, jakie sa prawdziwe potrzeby
Krolestwa.
•

« Swiec sie Imie Twoje, przyjdz krolestwo Twoje, badz wola Twoja jako w niebie
tak i na ziemi »

•

« Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na
swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie
Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie .“ ( Mt 6, 7-8)

2. Post - dzieki niemu przestajemy szukac tego, co wydaje sie nam konieczne do

szczescia, a co czesto oddala nas od Boga. Stajemy sie wowczas bardziej wolni
i zaczynamy szukac prawdziwych priorytetow w zyciu:
* « Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z
ust Bożych» (Mt 4,4)
•

« Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy
pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają.
Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie
się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam
dodane. » (Mt 6, 31-33)

3. Jalmuzna - Jest ona owocem naszego « zestrojenia sie « z wola Boza, co

sprawia ze stajemy sie milosierni.
Hebrajskie slowo « jalmuzna » ma te same korzenie, co slowo « litosc,
wspolczucie ».
•

« Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie 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…. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi
zaś do życia wiecznego».. » (Mt 25, 31-46)

