?roda Popielcowa
Tekst Ewangelii ( Mt 6,1-6.16-18): Strze?cie si?, ?eby?cie uczynków
pobo?nych nie wykonywali przed lud?mi po to, aby was widzieli;
inaczej nie b?dziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w
niebie. Kiedy wi?c dajesz ja?mu?n?, nie tr?b przed sob?, jak
ob?udnicy czyni? w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili.
Zaprawd?, powiadam wam: ci otrzymali ju? swoj? nagrod?. Kiedy
za? ty dajesz ja?mu?n?, niech nie wie lewa twoja r?ka, co czyni
prawa, aby twoja ja?mu?na pozosta?a w ukryciu. A Ojciec twój,
który widzi w ukryciu, odda tobie.

Gdy si? modlicie, nie b?d?cie jak ob?udnicy. Oni lubi? w
synagogach i na rogach ulic wystawa? i modli? si?, ?eby si? ludziom
pokaza?. Zaprawd?, powiadam wam: otrzymali ju? swoj? nagrod?.
Ty za?, gdy chcesz si? modli?, wejd? do swej izdebki, zamknij drzwi
i módl si? do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który
widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy po?cicie, nie b?d?cie pos?pni jak
ob?udnicy. Przybieraj? oni wygl?d ponury, aby pokaza? ludziom, ?e
poszcz?. Zaprawd?, powiadam wam: ju? odebrali swoj? nagrod?. Ty
za?, gdy po?cisz, nama?? sobie g?ow? i umyj twarz, aby nie ludziom
pokaza?, ?e po?cisz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec
twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

«Strze?cie si?, ?eby?cie uczynków pobo?nych nie wykonywali przed lud?mi po to, aby
was widzieli»
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Dzisiaj zaczynamy nasz? drog? ku Wielkanocy, a Ewangelia przypomina nam

podstawowe obowi?zki chrze?cijanina, nie tylko jako przygotowuj?ce do swoistego
czasu liturgicznego, ale stanowi?ce przygotowanie do Wielkanocy Wiecznej:
«Strze?cie si?, ?eby?cie uczynków pobo?nych nie wykonywali przed lud?mi po to,
aby was widzieli; inaczej nie b?dziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w
niebie» (Mt 6,1). Uczynki pobo?ne, o których mówi Jezus polegaj? na ?yciu zgodnie
z zasadami ewangelicznymi, bez zapominania, ?e «Je?li wasza sprawiedliwo?? nie
b?dzie wi?ksza ni? uczonych w Pi?mie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa
niebieskiego» (Mt 5,20).
Sprawiedliwo?? prowadzi nasz do mi?o?ci, wyra?onej w ja?mu?nie i w uczynkach
mi?osiernych: «Kiedy za? ty dajesz ja?mu?n?, niech nie wie lewa twoja r?ka, co
czyni prawa» (Mt 6,3). Nie chodzi o skrywanie dobrych uczynków, ale o to, by
motywacj? tych uczynków nie by? poklask i ludzka pochwa?a, ani pragnienie
uzyskania jakichkolwiek innych korzy?ci. Inaczej mówi?c, powinienem dawa?
ja?mu?n? tak, ?ebym nawet ja sam nie odnosi? wra?enia, ?e w?a?nie spe?niam
dobry uczynek, który zas?uguje na nagrod? ze strony Boga i pochwa?? ze strony
ludzi.
Benedykt XVI powtarza?, i? niesienie pomocy potrzebuj?cym jest
zado??uczynieniem sprawiedliwo?ci bardziej ni? czynem mi?osiedzia: «Mi?o?? jest
wi?ksza od sprawiedliwo?ci, (...); ale nie ma nigdy mi?o?ci bez sprawiedliwo?ci,
która nakazuje, by da? drugiemu to, co jest jego, co mu si? nale?y dlatego, ?e
istnieje i dzia?a». Nie powinni?my zapomina?, ?e nie jeste?my absolutnymi
w?a?cicielami dóbr przez nas posiadanymi, ale administratorami. Chrystus nauczy?
nas, ?e autentycznym mi?osierdziem nie jest mi?osierdzie ograniczone do tego, by
“da?” ja?mu?n?, ale to milosierdzie, które prowadzi do tego, ?eby da? “siebie”,
ofiarowa? si? Bogu jako ofiar? ?wi?t? (cf. Rz 12,1). To by?by prawdziwy gest
sprawiedliwo?ci i chrze?cija?skiego mi?osierdzia « A Ojciec twój, który widzi w
ukryciu, odda tobie » (Mt 6,4).

