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Dodatek na Wielki Post 2021 

Czas 
 się wypełnił 

 
- KK - Szanowni Państwo, po-
wracając do cyklów wywia-
dów, które publikowaliśmy na 
łamach naszego Pisma, nad-
chodzący czas Wielkiego Po-
stu chcemy spędzić z kolej-
nym Gościem. Z niezwykłą 
serdecznością i drżeniem (z 
naszej strony, co do oceny na-
szych działań) zapraszamy na 
cykl artykułów o. Jakubem 
Zawadzkim OCist, który przed 
laty był jednym z inicjatorów 
powstania i pierwszym redak-
torem naczelnym naszego Pi-
sma Parafialnego SANCTUS. W imieniu redakcji i naszych czytelników witam ojca. 
Proszę się czuć na kolejnych stronach gazetki jak u siebie! A naszych czytelników 
zapraszamy do lektury.  
- o. Jakub - Kolejny Wielki Post w naszym życiu rozpoczęty. No właśnie… A co zmieniło się 
po tylu już przeżytych w poprzednich latach? Może przyszedł dziś czas byśmy zatrzymali 
się i zastanowili nad swoim życiem. Bo jeszcze mamy czas na to zastanowienie.  Czasy,  
w których przychodzi nam żyć powodują u jednych umocnienie wiary, a u innych osłabienie 
lub wręcz niewiarę. Dlatego na nowo trzeba nam spojrzeć na Ewangelię, by zrozumieć to 
co dzieje się w naszym życiu, to co dzieje się na świecie. Wiele rzeczy Bóg dopuszcza, bo 
nie chce ingerować w naszą wolną wolę i pozostawia nam wybór.  
Zapraszam Was Kochani Bracia i Siostry do wspólnego przeżycia tego świętego czasu  
i pochylenia się nad niełatwymi zagadnieniami wiary, które przez te kilka niedziel chciałbym 
z Wami rozważać i medytować. Bo to kolejna szansa, aby przeżyć prawdziwe nawrócenie. 
Zapewne same pytania, a przy tym odpowiedzi nie będą łatwe. Ale zaryzykuj, by to Chry-
stus działał przez Ciebie i w Tobie. 



- KK -  W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo 
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Ojcze Jakubie jak rozumieć te słowa 
Jezusa o tym, że bliskie jest królestwo Boże, skoro po dwóch tysiącach lat ciągle na 
nie czekamy? 
- o. Jakub - Królestwo Boże od samego początku istnienia Kościoła było bardzo bliskie 
chrześcijanom. Różnie je nazywano, wyobrażano. Ale zapomniano, o życiu w łasce, o na-
wróceniu, bez których nie dostrzeżemy królestwa Bożego. 
Święty Benedykt pisał, że zadaniem mnicha jest to, by każdego dnia się nawracał. Ja pójdę 
o krok dalej i powiem, że to zadanie każdego chrześcijanina. A więc i moje i Twoje. Rze-
czywiście, gdy słuchamy dzisiaj „współczesnych proroków” trzeba nam zastanowić się, czy 
rzeczywiście oni głoszą królestwo Boże, czy królestwo swoje? Bo to królestwo już trwa. 
Jezus głosząc królestwo Boże, nie zdefiniował jego nazwy. W przypowieściach, które prze-
cież doskonale pamiętamy, stwierdzał fakt nastania królestwa wraz ze swoim przyjściem na 

ziemię. Zastrzegał przy tym, że nie można królestwa ro-
zumieć na sposób ziemski, gdyż jest to Boża ekonomia, 
która kontynuuje ekonomię Starego Testamentu. Króle-
stwo jest rzeczywistością, która jawi się w teraźniejszości, 
ale swoją pełnię osiągnie dopiero w przyszłości. Odkrywa-
jąc obecność królestwa w teraźniejszości, nauczanie Je-
zusa o królestwie wskazuje na sens ludzkiej historii. Każ-
de wydarzenie dokonujące się teraz jest zdolne postawić 
człowieka w obliczu królestwa, które nadejdzie. Jezus 
głosząc królestwo, objawiał Boga i Jego wolą motywował 
wymagania etyczne. 
Z jednej strony królestwo już jest, nadeszło z przyjściem 
Chrystusa i rozwija się, a z drugiej Jezus mówi, by modlić 
się o jego przybycie. Królestwo Boże zostało zapoczątko-
wane przez słowa i czyny Jezusa, a jego pełnia zostanie 
osiągnięta w przyszłości.  

Dlatego możemy mówić o fazach rozwoju Królestwa. Pierwsza to głoszenie Królestwa przez 
Jezusa. Ono zaistniało wraz z Nim. Jezus nauczał, że królestwo będzie się rozwijać aż do 
eschatologicznej pełni. Druga faza to czas po Zmartwychwstaniu, czas świadectwa, czas 
Kościoła, mimo że Kościół nie jest tożsamy z królestwem. Królestwo jest pojęciem szer-
szym ze względu na panowanie i interwencje Boga w dzieje całego świata. Z drugiej strony 
Kościół to rzeczywistość, która głosi i przeżywa królestwo. To królestwo osiągnie pełnię w 
końcowym etapie historii zbawienia. 
Jezus także mówi o fazie pośredniej Królestwa – ziemskiej. Jest to królestwo Syna Bożego, 
różne od królestwa Ojca, trwające aż do drugiego przyjścia Jezusa. Jezus mówi powiadam 
wam, niektórzy z tych, którzy tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna człowieczego, 
przychodzącego w królestwie swoim.  
Pełne objawienie się Jezusa dokona się, gdy przyjdzie powtórnie  na ziemię, by oddać każ-
demu według jego uczynków. Dobrzy zostaną oddzieleni od złych i odziedziczą królestwo, 
przygotowane dla nich przez Ojca od założenia świata Królestwo Chrystusa trwać będzie 
do czasu, gdy zostanie oddane Ojcu, gdy zakończy się rola Jezusa jako Pośrednika całego 
stworzenia. Wtedy nastanie panowanie Boga. 

 

Dodatek dla młodszych 
Modlitwa na koniec dnia… 
Dzień się już skończył i noc się przybliża, klękam przed Tobą i robię znak krzyża. Przepra-
szam za to, co zrobiłem złego; z radością oddaję, co było dobrego. O noc spokojną, Jezu, 
bardzo Ciebie proszę i szczerą modlitwę do nieba zanoszę: za mamę, tatę, babcię, dziadka, 
brata, za kolegów, sąsiadów, wszystkich ludzi świata. Amen. 

Modlitwa do Anioła Stróża… 
Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze 
przy mnie stój. Rano, wieczór, we 
dnie, w nocy bądź mi zawsze ku po-
mocy. Strzeż, broń duszy, ciała mego 
i zaprowadź mnie do żywota wiecz-
nego. Amen. 

Modlitwa za zgubioną zabawkę… 
Drogi Panie Jezu, już wszędzie szukałem i tyle łez 
gorzkich przy tym wylałem. Moja mądra babcia  
z różańcem w dłoni mówiła, że od tych rzeczy jest 
święty Antoni. Antoni kochany, pomóż mi w potrze-
bie, a uściskam Cię mocno, gdy Cię spotkam  
w niebie. Amen. 

 

 


