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Celebracja słowa Bożego.  
Przebaczenie otwiera serce na Miłość Boga 

(Kol 2, 13–14; Ps 32 (31), 2.4.5–6.11–12a i 13b; Mt 18, 23–35)

Pieśń na wejście 
Misericordias Domini

Pozdrowienie
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Pan z wami! I z duchem twoim.

Wprowadzenie
Witam was serdecznie na celebracji słowa Bożego, której temat jest 

zawsze aktualny. Bóg, który przebacza nam nieskończoną ilość razy na-
sze grzechy, zdrady i niewierności sprawia, że jesteśmy wypełnieni Jego 
przebaczeniem, niemal „utkani” z niego. Na mocy Swego przebaczenia 
Bóg czyni nas zdolnymi do tego, abyśmy i my przebaczali tym, którzy 
zawinili przeciw nam. Otwórzmy nasze serca na słowo Boga, który tu 
jest i dziś mówi do nas.

Czytanie słowa Bożego
Czytanie I – Kol 2, 13–14

Chrystus darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny 
obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, 
usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.

Psalm responsoryjny – Ps 32 (31)

Refren: Błogosławiony, kto zaufał Panu.

Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, 
którego grzech został puszczony w niepamięć. 
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Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, 
w którego duszy nie kryje się podstęp. 

Póki milczałem, schnęły kości moje, 
wśród codziennych mych jęków. 
Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, 
język mój ustawał jak w letnich upałach. 

Grzech mój wyznałem Tobie 
i nie ukryłem mej winy. 
Rzekłem: „Wyznaję nieprawość moją wobec Pana”, 
a Tyś darował winę mego grzechu. 

Śpiew przed Ewangelią
Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, 
Jeśli każdy nie przebaczy z serca swemu bratu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Ewangelia – Mt 18, 23–35
Królestwo niebieskie podobne jest 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, dzieć-
mi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł 
przed nim i prosił go: „Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszyst-
ko 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. Współ-
słudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opo-
wiedzieli 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 
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całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, 
jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.

Homilia
Co nas uderza w słowach św. Pawła? Chrystus darował nam wszyst-

kie występki! Nie ma takich win, których by Bóg nie chciał nam daro-
wać. Św. Jan też o tym pisze, że jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg 
jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej 
nieprawości” (por. 1 J 1, 9)

Co jeszcze nas uderza w słowach św. Pawła: „to, co było na-
szym przeciwnikiem usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża” 
(Kol 2, 14)? Chrystus uwalnia nas od zła i grzechu, czyni nas wolny-
mi, lecz Sam zło grzechu wziął na Siebie i wraz z nim został przybity 
do Krzyża. 

Bóg nie tylko nam daruje i przebacza, ale ciężar naszych win bierze 
na Siebie.

Spójrzmy jeszcze do Psalmu 32, w którym psalmista opowiada o do-
świadczeniu, przez jakie przeszedł, zanim doznał szczęścia z powodu 
odpuszczonych win. Jakie etapy możemy wyodrębnić?

I Etap: zacięte milczenie przed Bogiem, które powoduje poczucie 
wewnętrznych udręk, pewność konieczności zdania przed Bogiem 
sprawy, doświadczenie jęków i śmierci.

II Etap: wyznanie grzechu nazwane jest nieukrywaniem winy. 
Można zauważyć spore podobieństwo do sytuacji choroby, np. prze-
ziębienia, kiedy usiłujemy sami sobie z nim poradzić, sprawa się cią-
gnie, rezultat jest słaby, aż w końcu decydujemy się iść do lekarza, 
opowiedzieć mu całą historię choroby, dostajemy właściwe recepty 
i droga ku zdrowiu jest już bliska.

III Etap: „Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz, mój wzrok bę-
dzie czuwał nad tobą”. Bóg nie tylko uwalnia nas od grzechu zła i winy, 
ale też wskazuje nową drogę i daje obietnicę tego, że będzie czuwał 
nad nami, jak matka czuwa nad dzieckiem, które uczy się chodzić, jak 
rehabilitant, który czuwa nad pacjentem, który uczy się chodzić po zła-
maniu nogi. 

Pragnę was zachęcić do zwrócenia uwagi na tę nową drogę, dro-
gę przebaczenia, na którą wprowadza nas Bóg, który darował nam 
wszystkie występki? Co uderza nas w czytanej Ewangelii?
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Dług człowieka wobec Boga 
• niewyobrażalny
• 350 tyś kg złota

Dług człowieka wobec człowieka
• nie jest mały
• równowartość pensji za 100 dni pracy

Konkluzja:
Ponieważ Bóg darował ci dług niewyobrażalny,

dlatego ty jesteś zdolny przebaczyć osobom, które zawiniły wobec ciebie.

Jak to się robi? W Katechizmie Kościoła Katolickiego (pkt. 2843) czyta-
my: „w głębi serca rozstrzyga się wszystko! Nieodczuwanie obrazy i zapo-
mnienie o niej nie leży w naszej mocy; serce, które ofiarowuje się Duchowi 
Świętemu (On rozlewa – jak oliwę na ranę – w naszych sercach miłość 
Bożą [por. Ga 5, 5] – E. K.), przemienia ranę we współczucie (wobec osoby 
raniącej – E. K.) zastępuje obrazę wstawiennictwem (za tę osobę – E. K.).

Czynność liturgiczna – „bicie się w piersi”
Teraz jest taki czas, by prosić Boga o Ducha Świętego, darować 

wszystkie nieprzebaczone długi. Podczas Aktu skruchy, jaki obecny 
jest w Liturgii Mszy Świętej odmawiamy modlitwę: Spowiadam się Bogu 
Wszechmogącemu i wówczas stosujemy gest modlitewny zwany „biciem 
się w piersi”. Poprzez ten gest wyznajemy naszą winę, a nie obwiniamy 
innych. W tym geście porządkujemy własne życie, prosimy o wybacze-
nie Boga i bliźnich. 

Każdy czas jest dobry na to, by stanąć w prawdzie przed Bogiem 
i uznać naszą grzeszność. Za chwilę pomodlimy się tą modlitwą, pod-
czas wypowiadania słów: „moja wina” i gestu: „bicia się w piersi” proś- 
my Boga o łaskę szczerej skruchy, o decyzję rzeczywistego przebacze-
nia i darowania win osobom, która wobec nas zawiniły. 

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu

Modlitwa wiernych
(Modlitwa spontaniczna)

Ojcze nasz…

Modlitwa
Módlmy się! Boże Ojcze Miłosierdzia, Ty z wielką miłością pochy-

liłeś się nad nami i darowałeś nam wszystkie nasze grzechy. Dlatego 
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prosimy Cię o łaskę życia w przebaczeniu. Przez Chrystusa, Pana na-
szego. Amen. 

Błogosławieństwo końcowe 
Niech nam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch 

Święty. Amen.

Pieśń na zakończenie 
Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla miłości


