I Poniedzia?ek Wielkiego Postu
Tekst Ewangelii ( Mt 25,31-46): W owym czasie Jezus powiedzia? do
uczniów: Gdy Syn Cz?owieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy
anio?owie z Nim, wtedy zasi?dzie na swoim tronie pe?nym chwa?y. I
zgromadz? si? przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych
[ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od koz?ów. Owce
postawi po prawej, a koz?y po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie
si? Król do tych po prawej stronie: "Pójd?cie, b?ogos?awieni Ojca
mojego, we?cie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od
za?o?enia ?wiata! Bo by?em g?odny, a dali?cie Mi je??; by?em
spragniony, a dali?cie Mi pi?; by?em przybyszem, a przyj?li?cie
Mnie; by?em nagi, a przyodziali?cie Mnie; by?em chory, a
odwiedzili?cie Mnie; by?em w wi?zieniu, a przyszli?cie do Mnie".
Wówczas zapytaj? sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieli?my Ci?
g?odnym i nakarmili?my Ciebie? spragnionym i dali?my Ci pi??
Kiedy widzieli?my Ci? przybyszem i przyj?li?my Ci?? lub nagim i
przyodziali?my Ci?? Kiedy widzieli?my Ci? chorym lub w wi?zieniu
i przyszli?my do Ciebie?" A Król im odpowie: "Zaprawd?,
powiadam wam: Wszystko, co uczynili?cie jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnie?cie uczynili".

Wtedy odezwie si? i do tych po lewej stronie: "Id?cie precz ode
Mnie, przekl?ci, w ogie? wieczny, przygotowany diab?u i jego
anio?om! Bo by?em g?odny, a nie dali?cie Mi je??; by?em
spragniony, a nie dali?cie Mi pi?; by?em przybyszem, a nie
przyj?li?cie Mnie; by?em nagi, a nie przyodziali?cie Mnie; by?em
chory i w wi?zieniu, a nie odwiedzili?cie Mnie." Wówczas zapytaj? i
ci: "Panie, kiedy widzieli?my Ci? g?odnym albo spragnionym, albo
przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w wi?zieniu, a nie
us?u?yli?my Tobie?" Wtedy odpowie im: "Zaprawd?, powiadam

wam: Wszystko, czego nie uczynili?cie jednemu z tych
najmniejszych, tego?cie i Mnie nie uczynili". I pójd? ci na m?k?
wieczn?, sprawiedliwi za? do ?ycia wiecznego».

«Wszystko, czego nie uczynili?cie jednemu z tych najmniejszych, tego?cie i Mnie nie
uczynili»
Rev. D. Joaquim MONRÓS i Guitart
(Tarragona, Hiszpania)

Dzisiaj przypomniano nam S?d Ostateczny, «Gdy Syn Cz?owieczy przyjdzie w swej
chwale i wszyscy anio?owie z Nim» (Mt 25:31), i podkre?la si?, ?e ofiarowanie
jedzenia, picia, ubrania...to dzie?a mi?o?ci dla chrze?cijanina, gdy czyni?c to potrafi
dostrzec w nich samego Chrystusa.
Mówi Jan od Krzy?a: «W godzinach popo?udniowych b?dziemy s?dzeni z mi?o?ci.
Naucz si? kocha? Boga, jak Bóg chce by? mi?owany, zapomnij o sobie samym». Nie
czynienie tego co powinno si? czyni? w s?u?bie innym dzieciom Boga i braci
naszych, to pozostawienie Chrystusa bez tych szczegó?ów mi?o?ci: to grzechy
zaniechania.
Sobór Watyka?ski II w konstytucji Gaudium et spes, wyja?niaj?c wymagania
chrze?cija?skiej dobroczynno?ci, która nadaje sens pomocy spo?ecznej, mówi: «W
naszych czasach, w sposób szczególny wzywani jeste?my do obowi?zku bycia bliskim
ka?demu cz?owiekowi i s?u?eniu mu z mi?o?ci?, niezale?nie czy jest to starsza
osoba opuszczona przez wszystkich, czy nie?lubne dziecko nara?one na p?acenie
grzechu, którego nie pope?ni?o, czy g?odny, który apeluje do naszego sumienia,
przywo?uj?c s?owa Pana: ‘Co uczynili?cie jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnie?cie uczynili‘ (Mt 25,40) ».
Przypomnijmy, ?e Chrystus ?yje w chrze?cijanach... i mówi nam: «Ja jestem z
przez wszystkie dni, a? do sko?czenia ?wiata» (Mt 28,20).

wami

Sobór Latera?ski IV okre?la s?d ostateczny jako prawd? wiary: «Jezus Chrystus ma
przyj?? na koniec ?wiata, aby s?dzi? ?ywych i umar?ych, i aby da? ka?demu
wed?ug uczynków swoich, zarówno pot?pionym jak i wybranym (...), aby otrzymali
wed?ug swych czynów, dobrych i z?ych: tamtym z diab?em wieczn? kar?, a tym z
Chrystusem wieczn? chwa??».
Pro?my Maryj? Pann? o pomoc w naszych aktach s?u?by Jej Synowi po?ród

naszych braci.

