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Refleksja 

„Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 

siedem razy?”. 

Apostoł uważał, że powinien być jakiś limit, jakaś granica ludzkiej wyrozumiałości. 

Rabini uważali, że Bóg może człowiekowi przebaczyć ten sam grzech najwyżej trzy 

razy. Cztery braterskie przebaczenia pomiędzy ludźmi uznawali oni za wielką 

wspaniałomyślność. Apostoł Piotr powiększył liczbę przebaczeń do symbolicznej 

liczby „7” słusznie uważając, że Chrystus jest bardziej wielkoduszny niż inni 

nauczyciele. Tymczasem Chrystus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz 

aż siedemdziesiąt siedem razy. Innymi słowy, pragnie on przebaczenia, które nie zna 

granic. Dla Żydów siedemdziesiąt siedem to liczba symboliczna, nieograniczona, 

oznaczająca po prostu - zawsze. Jest ona nawiązaniem do sytuacji po grzechu 

pierworodnym, kiedy ludzie zapałali nienawiścią i pragnieniem zemsty, co zostało 

podkreślone już na samym początku Biblii, w Księdze Rodzaju (Rdz 4,24). Oto 

potomek Kaina - Lamek, rzekł: Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on 

mnie zrani, i dziecko, jeśli mi zrobi choćby siniec! Jeżeli Kain miał być pomszczony 

siedmiokrotnie, to Lamek - siedemdziesiąt siedem razy! (Rdz 4,23-24). Światu zemsty 

i nienawiści, stworzonemu przez grzesznego człowieka, Jezus przeciwstawia nowy 

świat siedemdziesięciosiedmiokrotnego, czyli bezgranicznego przebaczenia. 

Gotowość do przebaczenia ma być nieograniczona. Wobec Boga wszyscy jesteśmy 

dłużnikami i egzystujemy tylko dzięki Bożemu przebaczeniu i miłosierdziu. Dlatego 

w konkretach naszego codziennego życia mamy praktykować miłosierdzie: 

przebaczając i przyjmując przebaczenie, które powinno być bezgraniczne  

i bezwarunkowe. Przebaczając, nie można zastrzegać sobie prawa do wyższości nad 

innymi i do pogardy. Dawanie i przyjmowanie przebaczenia jest prawdziwą  

i szlachetną jałmużną. 

Gdybyśmy mieli przebaczać tylko w zamian za przebaczenie ze strony Boga, to 

przypominałoby zimne wyrachowanie albo subtelny egoizm. Dlatego Jezus dodał 

jeszcze jedną motywację: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 

6,36).    

o. Konstanty Bondaruk 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: 

"Panie, ile razy mam przebaczyć, 

jeśli mój brat zawini względem 

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 się rozliczyć ze swymi 

sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 

dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go 

razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy 

sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. 

Pan ulitował się nad owym 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 padł przed nim i prosił 

go: „Okaż mi cierpliwość, 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, wezwawszy go, 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 uniósłszy się gniewem, pan jego kazał 

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

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

 

Jezus uczy o potrzebie i konieczności bezustannego przebaczania. Serce ucznia Jezusa 

musi być wolne od urazy, złości, gniewu, odwetu, zawziętości, nieprzebaczenia. 

Ojciec nam wszystko przebaczył, odpuścił i darował w Chrystusie. Jeżeli więc  

w życiu i w śmierci należymy do Pana, to posłuszni Jego nakazowi, przebaczamy 

wszystkim wszystko, zawsze i bez zastrzeżeń. Przebaczamy z serca swemu bratu, bo 

jeśli nie z serca, to jest to bez wartości przed Bogiem. Brak ducha przebaczenia to 

brak dojrzałości chrześcijańskiej. 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 14.09; święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 

7
00

 1) Za † Stefanię Skiba w 30. dzień po śmierci. 

2) O pomyślny przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Józefa.   

18
00

 Za †† rodziców Annę i Reinholda Lasończyk. 

Wtorek – 15.09; wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. 

7
00 Za † syna Piotra Zawieja w dniu urodzin, † męża Krzysztofa Zawieja,  

†† z rodziny Zawieja, Stawirej i Fikus oraz szwagra Andrzeja Fikus i dusze  

w czyśćcu cierpiące.  

18
00 1) Za †† rodziców Paulinę i Leopolda Parucha, †† braci Huberta, Gerarda  

i Ericha oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 85. rocznicy urodzin Gertrudy oraz  

o Boże błogosławieństwo i zdrowie.      

Środa – 16.09; wspomnienie św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa. 

7
00

 Za †† Władysława i Reginę Frąckowiak, Ludwikę i Tadeusza Frąckowiak.  

17
00

 1) Za †† rodziców Zofię w 1. rocznicę śmierci i Huberta Dembińskich. 

2) Za †† Marię i Piotra Wicher, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Czwartek – 17.09 

7
00

 Za † Teresę Polończyk w 30. dzień po śmierci.  

18
00

 1) Za † męża i ojca Bronisława Kulka w 7. rocznicę śmierci, †† rodziców  

i rodzeństwo z rodzin Kulka, Oleksa i Baran i o Boże błogosławieństwo i 

zdrowie dla całej rodziny.  

2) Za † Stanisława Nowak, †† rodziców Zofię i Józefa Jańczak, †† teściów 

Marię i Stefana Nowak, † szwagierkę Renatę Nowak.  

Piątek – 18.09; święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski. 

7
00

 Za †† Adaminę Rybarczyk i jej  męża Zygmunta w 13. rocznicę śmierci.  

18
00

 1) Za †† rodziców Przybyła, †† rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.  

2) Za † Gertrudę Korona – od sąsiadki z mężem.  

Sobota – 19.09 

  7
00

 Za † Władysławę Olczak w 30. dzień po śmierci.  

13
00 Ślub rzymski: Ewelina Mierzwa i Paweł Kamiński.  

18
00

 Za † mamę Adelajdę Felis w kolejną rocznicę śmierci, † ojca Teodora Felis, 

wujka Arnolda Wiencek, †† z rodziny Wiencek i Felis oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące.   

Niedziela – 20.09 – XXV Zwykła.  

7
00

 Za † Grażynę Wierną, †† rodziców, rodzeństwo i dziadków z obu stron.  

8
15 Za †† rodziców Jadwigę i Emila Kruszyna, †† z pokrewieństwa Przywara  

i Kruszyna oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

9
45

 W intencji Pielgrzymów na Górę św. Anny oraz ich Dobrodziejów.    

11
15

 Do Anioła Stróża w intencji rocznych dzieci: Lena Zofia Szyszło, Wojciech 

Mikołaj Piotrowski, Helena Antonina Ciemborowicz. 

16
30 Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 70. rocznicy urodzin Ludwika Bauch oraz  

o zdrowie dla syna Rolanda.  
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 Przeżywamy dziś w naszej Parafii Uroczystość I Komunii św. Po wieczornej 

Mszy św. zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie (nie będzie nieszporów  

o godz. 16
30

). 

 W środę o godz. 17
00

 Msza św. z udziałem dzieci pierwszokomunijnych  

i nabożeństwo z poświeceniem dewocjonaliów i rozdaniem pamiątek 

komunijnych.  

 W piątek po Mszy św. wieczornej obowiązkowa zbiórka dla wszystkich 

ministrantów i lektorów. 

 W przyszła niedzielę o godz. 9
45

 Msza św. w intencji Pielgrzymów na Górę św. 

Anny i ich Dobrodziejów.    

 Msza św. chrzcielna i za roczne dzieci w przyszłą niedzielę o godz. 11
15

. Nauka 

przedchrzcielna w sobotę o godz. 17
00

 w salce. 

 Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafialne, a w przyszłą 

niedzielę na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych. 

Dziś przed kościołem zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu,  

a za tydzień zbiórka na remont organów. Za złożone ofiary składamy serdeczne 

Bóg zapłać!  

 


