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EWANGELIA (Mt 18, 21-35) 
  
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. 
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Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie 

przebaczy z serca swemu bratu». 
 

KOMENTARZ 
 

 

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa o przebaczeniu: „Panie, ile 

razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 

siedem razy?” – pyta Piotr Pana Jezusa. Jezus mu odrzekł: „Nie mówię 

ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”. Co oznacza, 

że zawsze. Po tym dialogu słyszymy przypowieść o królu i dłużnikach 

oraz o karze jaka spotkała jednego z nich, który był winien swojemu panu 

10 000 talentów (to ok. 340 ton złota). Dlaczego spotkała go kara? „Podob-

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

swemu bratu”. A Syrach doda: „Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas zo-

staną ci odpuszczone grzechy”.  

Przebaczenie nigdy nie było łatwe. Stąd jeden z autorów Jean Monbourqu-

ette napisał książkę pt. „Jak przebaczyć”. Zawarł w niej 12 etapów przebacze-

nia. Oto one:  

1. Nie mścić się i nie pozwolić siebie obrażać – rezygnacja z zemsty to rezy-

gnacja z nienawiści, która zatruwa serce.  

2. Uznać swoje zranienie i swoje ubóstwo – aby wybaczyć trzeba uznać, że 

zostałem zraniony.  

3. Porozmawiać z kimś o swoim zranieniu – po to by nie dźwigać samemu 

ciężaru cierpienia.  

4. Dobrze określić poniesioną stratę, aby się z nią rozstać – tu chodzi o wła-

ściwe nazwanie zranienia i jego konsekwencji.  

5. Zaakceptować swój gniew i chęć zemsty – nie negować swojej spontanicz-

nej reakcji ale poddać ją ocenie rozumu, a nie tylko emocji.  

6. Przebaczyć sobie – nie da się wybaczyć drugiemu człowiekowi, jeśli nie 

wybaczymy samym sobie, że spotkało nas takie nieszczęście.  

7. Zrozumieć swojego winowajcę – na tym etapie nie chodzi o usprawiedli-

wienie postępowania winowajcy ale o zrozumienie przyczyn jego postępo-

wania.  

8. Odnaleźć w swoim życiu sens obrazy – to prowadzi do wzrostu i rozwija 

twoją głębie.  

9. Widzieć, że się jest godnym przebaczenia i że się już przebaczenie otrzy-

mało – pokorne przyjęcie przebaczenia od Boga i innych uczy nas samych 

wybaczać.  
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10. Nie chcieć przebaczać za wszelką cenę – prosić Pana Boga o pomoc aby 

móc wybaczyć.  

11. Otworzyć się na łaskę przebaczenia – przyjąć dar przebaczenia i łaskę jaką 

Pan Bóg ci udziela.  

12. Zdecydować się, czy zerwać związek, czy go odnowić – po tym całym 

procesie musisz się zastanowić czy np. z daną osobą, która cię zraniła 

utrzymywać dalsze relacje czy też nie, ponieważ przebaczyć nie znaczy 

pogodzić się z winowajcą choć byłoby to bardzo pożądane 

Ks. Marcin 
 

 

14 września 
 

Święto Podwyższenia Krzyża Kościół katolicki obchodzi 14 września. 

Wiąże się ono z odnalezieniem drzewa krzyża, na którym umarł Jezus 

Chrystus. Istotą święta jest ukazanie tajemnicy Krzyża w życiu 

chrześcijanina. 

Początki święta związane są z odnalezieniem przez św. Helenę relikwii 

krzyża na początku IV wieku i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku 

jego czci w 335 r. 

Znak krzyża był obecny w chrześcijaństwie od śmierci Jezusa. Jako 

przedmiot kultu upowszechnił się i nabrał znaczenia po roku 313. W tym 

bowiem roku, według przekazu, cesarz Konstantyn Wielki, przed bitwą 

z uzurpatorem Maksencjuszem, zobaczył na tle słońca znak krzyża i 

słowa „w tym znaku zwyciężysz”. Ponadto ten cesarz zniósł karę śmierci 

przez ukrzyżowanie. 

Do VI w. na krzyżu nie umieszczano postaci Chrystusa. Także później 

nie ukazywano Jezusa umęczonego lecz chwalebnego: jako Króla z 

diademem zamiast cierniowej korony na głowie, albo jako Arcykapłana, 

lub jako Dobrego Pasterza. 

Od XII w. pojawia się motyw cierpienia. Od tego czasu aż do dziś w 

Kościele łacińskim zwykle używany jest krzyż gotycki, pasyjny, który 

wskazuje na mękę i śmierć Chrystusa jako cenę zbawienia. 

Od czasów Konstantyna, kiedy to chrześcijanie uzyskali wolność 

wyznawania swojej wiary krzyż stał się znakiem rozpoznawczym 

chrześcijan. Od tego czasu jest używany w liturgii i uświęca całe życie 

chrześcijańskie: zaczyna i kończy modlitwę, dzień i każdą ważniejszą 

czynność, uświęca przestrzeń i jest używany przy wszelkich 

błogosławieństwach. 
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Ojcowie Kościoła podkreślali, że krzyż jest symbolem, w którym 

streszczają się najistotniejsze prawdy wiary chrześcijańskiej. Krzyż 

zawieszany na szyi, w mieszkaniu, w pracy, stawiany na szczytach 

świątyń przypomina wierzącym o ich powołaniu. Jego znaczenie staje się 

szkołą życia dla chrześcijan, widzących w nim ostateczne zwycięstwo 

dobra nad złem. 
 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

 

• Dziś nabożeństwo fatimskie z procesją światła o godz. 17.30. 

• W związku z profanacją figury Chrystusa „Sursum Corda” w 

Warszawie i Krzyża na Giewoncie oraz atakami na Kościół 

katolicki, zapraszamy na modlitwę przebłagalną jutro, 14 września w 

święto Podwyższenia Krzyża o godz. 18.30. 

• Akcja Katolicka parafii św. Anny w Piasecznie w dniu 14 września o 

godz. 13.00 organizuje asystę rowerową XV Pielgrzymki 

Biegowej do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Szczegóły na tablicy 

ogłoszeń. 

• 17 września, w czwartek w rocznicę sowieckiej napaści na Polskę,  

na cmentarzu parafialnym o godz. 11.00 zostanie odmówiona 

modlitwa i nastąpi złożenie kwiatów.  

• Tydzień temu, w poniedziałek o godz. 20.00 w domu parafialnym 

rozpoczął się kurs przedmałżeński dla narzeczonych. Jutro jest 

ostatnia szansa i można jeszcze dołączyć do grupy. 

• Za tydzień o godz. 15.00 i 16.00 Msza św. dla dzieci, które 

przygotowują się do I Komunii św. i ich rodziców. 

• W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10.00 i 11.30 grupa dzieci 

przystąpi do I Komunii św. dlatego prosimy, jeśli to możliwe, o 

wybranie innej godziny niż 10.00 i 11.30 na udział we Mszy św.  

• Za tydzień ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na potrzeby 

związane z rozbudową domu parafialnego. Obecnie trwa ocieplanie 

budynku. Składamy serdeczne Bóg zapłać za życzliwą pomoc w 

realizacji tej inwestycji  


