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POST, MODLITWA I JAŁMUŻNA 
 

W Środę Popielcową usłyszeliśmy 

po raz kolejny fragment Ewangelii wg 

Św. Mateusza (Mt 6,1-6.16-18) . Apo-

stoł, cytując słowa samego Jezusa, 

nawołuje do przyjęcia trzech postaw: 

postu, modlitwy i jałmużny. I rze-

czywiście staramy się pościć, może 

nawet więcej się modlimy. Wydaje się 

jednak, że zapominamy o czymś bar-

dzo istotnym. O jałmużnie… 

 Tymczasem, jak pouczają Ojco-

wie Kościoła, nie należy tych postaw 

rozdzielać. Tak o tym pisał św. Augu-

styn: „Jeżeli chcesz, żeby twoja mo-

dlitwa wzleciała do Boga, daj jej 

skrzydła: post i jałmużnę. Augustyn 

dalej precyzuje: sam post bez jałmuż-

ny jest niczym.  

JAŁMUŻNA 

Po grecku jałmużna to eleemosyne, 

słowo, które trudno było przełożyć 

wprost na łacinę a później na inne 

języki. Cytowany św. Augustyn pró-

bował postawić znak równości między 

eleemosyne i misericordia (miłosier-

dziem). Inni skłaniali się ku słowu 

debitum (powinność, dług). Św. Izy-

dor z Sewilli oddał to słowo za pomo-

cą trzech: „dar mojego Boga”.  Za-

stanawiające... Dlaczego dar Boga, 

skoro jałmużnę daję ja? Ponieważ to, 

co posiadam, tak naprawdę nie należy 

do mnie, lecz do Boga. Wszystkie 

dobra są pozostawione w moich rę-

kach tylko na pewien czas. Mam nimi 

zarządzać mądrze i sprawiedliwie. 

Mam się nimi dzielić. I nie jest to 

tylko rada, to powinność.  

Pięknie tłumaczy to św. J.S. Pelczar: 

„Bóg Ojciec wszystkie swoje dzieci 

miłuje i wszystkie otacza troskliwą 

opieką, lecz nie wszystkie jednakowo 

uposaża. Za to pragnie i żąda, aby 

jedne spełniały ojcostwo wobec dru-

gich i niejako zastępowały im Boga na 

ziemi. Bóg pragnie, aby Jego dzieci, 

hojnie obdarzone dzieliły się z uboż-

szymi, mocniejsze opiekowały się 

słabszymi, szczęśliwsze niosły pocie-

chę cierpiącym”. 

To pragnienie Boga wyrażone jest na 

kartach Pisma Świętego. Zacytujmy 

kilka fragmentów z komentarzem bpa 

Grzegorza Rysia (tekst pisany kursy-
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wą) z książki Modlitwa, post i jałmuż-

na, która ukazała się w 2013 r. nakła-

dem wydawnictwa Znak.  

 Kto świadczy dobrodziejstwa, 

przynosi ofiary z najczystszej 

mąki, a kto daje jałmużnę, składa 

ofiarę uwielbienia (Syr 35,2). 

To tekst dla ludzi żyjących kultem 

świątynnym. Wiadomo, że dla starote-

stamentalnego Żyda Świątynia była 

miejscem absolutnie wyjątkowym (...). 

To miejsce, gdzie Żyd składał Bogu 

ofiarę. Prawo nakazywało, żeby ta 

ofiara była jak najdoskonalsza. (...) 

Nie możesz przyjść do Boga z pustymi 

rękami, a jeśli coś przynosisz – mówi 

Biblia- niech to będzie najlepsze. 

Niech to będą pierwociny – pierwsze, 

co zbierzesz z pola. Niech to będzie 

pierwsze zwierzę w twoim stadzie, 

a potem to najlepsze. Bacz, żebyś nie 

dawał Panu Bogu owcy, która się do 

niczego nie nadaje. Jeśli składasz na 

ofiarę mąkę, ma być najczystsza. 

I właśnie tym ludziom, którzy wiedzą, 

że  ofiara składana Bogu ma być naj-

doskonalsza, Syrach mówi, że najdo-

skonalszą ofiarą jest jałmużna. 

 Ze wszystkiego, co ci zbywa, 

dawaj jałmużnę, a oko twoje 

niech nie będzie skąpe, gdy ją 

dajesz (Tb 4,16).  

Kiedy masz coś, co ci zbywa. Bo za-

spokoiłeś już wszystkie swoje godziwe 

potrzeby i masz ponad stan – dawaj 

jałmużnę.(...) Jeśli zapewniłeś sobie 

jakiś godziwy poziom – to nic, co jest 

ponad to, nie jest twoje. I kiedy się tym 

dzielisz – a Tobiasz mówi, że masz się 

dzielić wszystkim, co ci zostało - ro-

bisz to nie z miłosierdzia, ale w imię 

sprawiedliwości. 

 

 

 

 Będziesz miał mało - daj mniej, 

ale nie wzbraniaj się dawać jał-

mużny nawet z niewielkiej wła-

sności! (Tb 4,8).  

Nikt nie jest z tego zwolniony. (…)To 

niezwykłe, że uczy tego akurat stary 

Tobiasz. Wygnano go i skonfiskowano 

mu majątek, bo grzebał zmarłych. 

I ten człowiek, którego czynienie do-

bra kosztowało konfiskatę majątku, 

jakby niczego się nie nauczył. Czyni to 

dalej. (…)Stary Tobiasz daje z tego, 

czego nie ma. Jest ojcem rodziny, ma 

na utrzymaniu żonę i dzieci i nie ma 

pieniędzy. Miałby prawo do tego, żeby 

trzymać się za kieszeń, a on mówi, 

trzeba dawać, nie mówić – nie dam, 

bo nie mam, mam prawo nie dawać, 

bo mam inne obowiązki, inne powin-

ności. Tobiasz daje. I zostaje za to 

wynagrodzony. Bóg mu błogosławi. 

Posyła mu swojego anioła i przycho-

dzi mu z pomocą w dniu utrapienia.  

Pragnienie Boga, żebyśmy spełniali 

ojcostwo wobec drugich, ma na celu 

dobro nas wszystkich. Zarówno tych, 

którzy przyjmują jałmużnę, jak i tych, 

którzy ją dają, i w tym i w przyszłym 

życiu. Zobaczmy… 

 Woda gasi płonący ogień, 

a jałmużna gładzi grzechy (Syr 

3,30).  

To jest chyba najgłębsze myślenie 

starożytnych o jałmużnie. Mówią 

o niej jako o drugim chrzcie, przedłu-

żeniu chrztu. A pamiętajmy, to był 

Kościół bez powtarzalnej pokuty, bez 

częstej spowiedzi. Dziś, w naszym 

Kościele, możemy pójść do spowiedzi 

co tydzień i wyznać grzechy. W tam-

tym Kościele pokutę odprawiało się 

raz w życiu, po chrzcie. A jednocze-

śnie ci ludzie tak bardzo się od nas nie 

różnili. Każdy z nich miał doświad-

czenie swojej słabości.(…) Co ma 
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zrobić człowiek, który ma poczucie 

grzeszności i równocześnie świado-

mość, że może zostać rozgrzeszony 

tylko raz w życiu, więcej nie? Sytuacja 

beznadziejna? Nie. Nie ma miejsca na 

beznadzieję, bo jest woda, która gasi 

ogień. Tą wodą jest jałmużna. Grzech 

w człowieku się pali, ma siłę ognia, 

ale Bóg dał nam wodę.(…) Jałmużna 

jest narzędziem nawrócenia, może nas 

zmieniać, doskonalić, może być dla 

nas narzędziem prawdziwej pokuty. 

 Pozyskujcie sobie przyjaciół 

niegodziwą mamoną, aby gdy 

ona zawiedzie, przyjęto was do 

niebieskich przybytków (Łk 16,9) 

Tekst jest przepiękny i prawdziwy. Bo 

jest taki moment, kiedy mamona za-

wodzi. Jaki to jest moment? Oczywi-

ste: śmierć. Dopóki jesteś na tym 

świecie, pieniądz daje ci poczucie siły. 

Masz pieniądze, możesz pojechać na 

wakacje, możesz sobie coś kupić, mo-

żesz – niektórym się wydaje – kupić 

człowieka. Masz pieniądze, masz wła-

dzę. Ale nadchodzi moment, w którym 

ta niesłychana siła pieniądza kończy 

się dramatycznie i nie możesz już nic. 

Tak jest wtedy, kiedy umierasz. Ma-

mona wtedy zawodzi, bo kończy się jej 

siła. Łukasz mówi: lecz wtedy ci, któ-

rych zyskałeś tą niegodziwą mamoną, 

zaczynają być aktywni i oni cię wpusz-

czą do nieba. Pieniądz jest nieskutecz-

ny poza granicą śmierci, z jednym 

jedynym wyjątkiem. Jest pieniądz, 

który się wtedy nie dewaluuje – to jest 

właśnie pieniądz, który człowiek wydał 

na jałmużnę. On działa po śmierci. Ci, 

którzy dostali od ciebie, przyjmują cię 

do niebieskich przybytków. 

Ale uwaga. Nie każda jałmużna podo-

ba się Bogu, nie każda przynosi poży-

tek. Poucza o tym św. Paweł: 

 I gdybym rozdał na jałmużnę 

całą majętność moją,  

a ciało wystawił na spalenie,  

lecz miłości bym nie miał,  

nic bym nie zyskał (1 Kor 13,3).  

Dawaj z miłości, z pokorą i radością. 

(…)Nie można dawać komuś jałmużny 

na odczepnego, żeby już więcej nie 

wracał. Nie można swoim dawaniem 

upokarzać. Nie chcesz, to nie dawaj, 

ale jak dajesz, to nie upokarzaj, nie 

potępiaj, nie osądzaj. 
 

* * * 

Przez cały okres Wielkiego Postu 

w naszym kościele parafialnym wy-

stawiona jest puszka z napisem 

„JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA”. 

Zebrane pieniądze zostaną przekazane 

na pomoc potrzebującym. Zachęcamy 

również do dzielenia się z ubogimi 

artykułami pierwszej potrzeby: żyw-

nością i środkami czystości. Można je 

składać do specjalnego kosza przy 

ołtarzu Serca Jezusowego. Osoby, 

które chciałyby się włączyć w prace 

Zespołu Charytatywnego zapraszamy 
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na najbliższe spotkanie we wtorek 

10 marca po Mszy św. wieczornej.  
 

NABOŻEŃSTWA  PASYJNE  

I REKOLEKCJE 

W KOŚCIELE ŚW. MIKOŁAJA 

 

Droga Krzyżowa: 

 piątek godz. 17.00 (dla dzieci)  

 piątek  bezpośrednio po Mszy 

św. wieczornej około 18.30 

 niedziela po Mszy św. z godz. 

15.00 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym: 

niedziela godz. 18
15 

 

Dzieci zapraszamy do czynnego 

udziału w Drodze Krzyżowej, do 

przechodzenia od stacji do stacji ze 

specjalnymi  lampionami. Przypo-

minamy o konkursie na najład-

niejszą palmę, który rozstrzygnie-

my w niedzielę 29 marca o godz. 

11.30. Palmy mają być własnoręcz-

nie wykonane, więc już czas o nich 

pomyśleć ;-) 

 

REKOLEKCJE DLA MĘŻCZYZN 

2-5 marca 

„Wolni od niemocy” 

Zaprasza Przymierze wojowników 

z ks. kapelanem Piotrem Łapą. 

Początek codziennie o godz. 19.15  

 

REKOLEKCJE PARAFIALNE 

15-18 marca 

 

Szczegółowy plan rekolekcji dla dzie-

ci i młodzieży zostanie podany przez 

katechetów w szkołach. 

 

Rekolekcje parafialne rozpoczniemy 

tradycyjnie w IV niedzielę Wielkiego 

Postu. W tym roku wygłoszą je dla 

nas ks. Mateusz Hosaja, Prefekt kra-

kowskiego Seminarium Duchownego 

oraz o. Bartymeusz Kędzior, bernar-

dyn. 

PROGRAM: 

15 marca 

nauka rekolekcyjna podczas niedziel-

nych Mszy św. 

16-18 marca 

Msza św. z nauką rekolekcyjną 

o godz. 8.00 i 18.00 

 

* * * 

KLUB SENIORA 
 

Opiekun Klubu Seniora, ks. Prałat 

Antoni Sołtysik serdecznie zaprasza 

na kolejne spotkanie, które odbędzie 

się w czwartek 5 marca o godz. 16.00 

w sali kolumnowej na wikarówce. 

Tym razem wykład na temat: „Arche-

ologiczne ślady Męki Pańskiej w Jero-

zolimie” wygłosi ks. prof. Roman 

Bogacz. 

 

* * * 

Ks. Prałat Antoni Sołtysik przy-

pomina, że w niedzielę 1 marca przy-

pada Narodowy Dzień Pamięci 

o Żołnierzach Wyklętych, bohate-

rach antykomunistycznego podziemia. 

Wszystkich, którzy chcą poznać 

prawdziwą historię Niezłomnych, 

odsyła do książki „Dla Niepodległej”, 

którą można pobrać nieodpłatnie 

z Internetu w formie pliku PDF. 
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