
 

     

 

XI Niedziela zwykła   
14 czerwca  2020    Mt 9, 36 - 10,8 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani                     

i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. 

 Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście 

Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. 

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami 

nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.  

A oto imiona dwunastu apostołów:  

pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn 

Zebedeusza, i brat jego Jan,  Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, 

Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz,  Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota,      

ten, który Go zdradził. 

 Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i 

nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły 

z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, 

wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy!  

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Curtis Mitch i Edward Sri. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2019      

 

Misja Dwunastu.  

Mt 9,35 - 10,42 

 

 

"Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych 

synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie 

słabości" (9,35). 

Te werset, który podsumowuje dwie główne dotychczasowe formy publicznej 

działalności Jezusa - nauczanie i uzdrawianie - jest nieomal dosłownym powtórzeniem 

wersetu 4,23: "I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc 

Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. ". 

Sięgając do techniki literackiej znanej jako inkluzja, Mateusz dwukrotnie 

wykorzystuje to podsumowujące stwierdzenie, by zamknąć czy ująć jako całość tę 

część swej Ewangelii, wskazując na początek i koniec danej jednostki literackiej. 

Rozpoczynając w wersecie 4,23 od tych słów mówiących o Jezusowym nauczaniu                

i uzdrawianiu,  

 Mateusz zrelacjonował nauczanie Jezusa w Kazaniu na górze (Mt 5-7) i  

 przedstawił Jego uzdrowicielską działalność (Mt 8-9).  

Powtarza to podsumowujące stwierdzenie w 9,35, by zasygnalizować, że kończy się 

jego relacja o tej części publicznej działalności Chrystusa. 

I jest to koniec nagły. 

Zaraz po tym, jak faryzeusze oskarżają Jezusa o współpracę z Szatanem (9,34), 

Mateusz zamyka tę część (9,35) i rozpoczyna nową całostkę literacką, która odnosić 

się będzie do kwestii przywództwa: kryzysu przywództwa w Izraelu (9,36) i nowego 

przywództwa, jakie Jezus ustanowi poprzez dwunastu apostołów, nowych pasterzy 

ludu (9,37-10,42). 

 

 

 

 

 



Władza Dwunastu apostołów  (Mt 9,35-10,8a) 

 

ST: Lb 1,1-16; Ez 34,5 

NT: II Mk 3,14-19; 6,7-13.34; Łk 6,13-16; 8,1; 9,1-6; 10,2; J 4,35-38 

KKK: modlitwa do Jezusa,2611; namaszczenie chorych, 1509 

Lekcjonarz: 9,35-38: czytania wspólne o pasterzach; Msza przyjęcia kandydatów 

do diakonatu i kapłaństwa; Msza o powołania kapłańskie i zakonne; 

sobota pierwszego tygodnia Adwentu; 9,35-10,1. 5a.6-8; 10, 1-5a: 

Msza przy udzielaniu święceń 

 

[9,35-38]  

Widzieliśmy już troskę Jezusa o tych spośród Izraela, którzy są chorymi, 

grzesznikami, wyrzutkami czy doświadczanymi przez złe duchy. 

Teraz Jezus okazuje współczucie przychodzącym do Niego tłumom. W sercu 

litował się nad nimi - które to wyrażenie opisuje głęboką, emocjonalną troskę. 

Gdy brakuje im przywódców mogących je poprowadzić, tłumy są jak owce nie 

mające pasterza. 

W trzydziestym czwartym rozdziale Księgi Ezechiela obraz owiec niemających 

pasterza jest opisem cierpienia ludu Bożego, spowodowanego tym, że zdeprawowani 

przywódcy Izraela w czasach Ezechiasza nie prowadzili ludzi tak, by postępował 

drogami Pana, lecz pozostawili go rozproszonym i narażonym na ataki. 

W rozdziale tym zapowiedziano, że Bóg sam przybędzie paść swój lud, jednocząc 

go pod jednym pasterzem, królem Dawidowym. 

Wykorzystując do opisania tłumu obraz z Księgi Ezechiela ("zagubione owce"), 

Mateusz pokazuje, że Jezus jest wypełnieniem tego proroctwa. 

To On jest nowym pasterzem, gromadzącym lud Izraela. 

Mateuszowy opis służy też jako pośrednia krytyka przywódców z czasów Jezusa
1
. 

Zamiast prowadzić lud ku jego Mesjaszowi, niektórzy z nich oskarżają Go                              

o bluźnierstwo (9,3), podczas gdy inni stwierdzają, że jest sprzymierzony z Szatanem 

(9,34) - która to kwestia jest istotna dla Mateusza, powracając w mowie misyjnej       

(zob. 10,25) i w następującej po niej narracji (zob. 12,25-32). 

                                                           
1
 "Niektórzy z tych przywódców oskarżają Jezusa o bluźnierstwo i o przymierze z władcą złych duchów, gdy 

wyrzuca On złe duchy (9,3.34). Nie jest zatem zaskakujące, że Jezus opisuje Izraela jako owce pozbawione 
pasterza (9,36) i woła o większą liczbę robotników (9,37-38). Nie zaskakuje też, że obecni przywódcy będą 
sprzeciwiać się misji uczniów (10,14-42)" (D. Turner, Matthew, 2008) 



Jezus kontynuuje tę kwestię, stwierdzając, że żniwo wprawdzie wielkie, ale 

robotników mało. Tłumy okazały wielki entuzjazm, słysząc o królestwie Chrystusa 

(7,28; 9,33), ale brakuje przywódców, którzy mogliby zebrać ten duchowy plon dla 

Mesjasza. 

Ponieważ wielu przywódców Mu się sprzeciwia, Jezus mówi uczniom, by modlili 

się o wyłonienie nowych przywódców, tak aby Pan mógł wyprawić robotników na 

swoje żniwo. 
 

[10, 1-4]  

 

W odpowiedzi na problem braku robotników  

Jezus wyznacza  dwunastu apostołów. 

Liczba ta nawiązuje do dwunastu pokoleń Izraela. Wybierając dwunastu apostołów 

na przywódców swego "ruchu Bożego królestwa", Jezus pokazuje, że Jego królestwo 

jest nowym Izraelem i że tych dwunastu mężczyzn będzie w nim odgrywało główną 

rolę. 

Liczba dwanaście przywodzi tez na myśl wodzów dwunastu pokoleń, którzy 

towarzyszyli Mojżeszowi w kierowaniu Izraelem (Lb 1,1-16). 

Jezus, nowy Mojżesz, ma dwunastu apostołów, którzy mają Go wspierać w 

wypełnianiu Jego misji. 

Mateusz podkreśla, że Jezus  udzielił im władzy - co jest bardzo znaczące. 

W rozdziałach 5-9 pokazano wprost władzę Chrystusa w Jego nauczaniu (7,28) 

oraz uzdrawianiu i egzorcyzmowaniu (8,9.32; 9,6.8.33). 

Teraz Jezus daje Dwunastu udział w swej władzy, polecając im czynić to, co On 

sam czynił: głosić królestwo niebieskie (10,7), uzdrawiać z wszystkich chorób                         

i wszelkich słabości oraz wyrzucać duchy nieczyste (10,1.8). 

Wyjątkową władzę apostołów wyraża ich tytuł, apostołowie, oznaczający                   

"ci, którzy są posłani". Apostoł ma udział we władzy tego, który go posłał. 

Słusznie zatem w liturgii wykorzystuje się ten tekst podczas Mszy święceń 

kapłańskich i diakońskich. 

 

Czterech pierwszych wymienionych apostołów - Szymon, Andrzej, Jakub i Jan - 

zostało już przedstawionych w 4,18-22. 

Szymon, zwany Piotrem, zostaje określony jako pierwszy nie tylko według 

kolejności, lecz także według rangi. Kwestia jego pierwszeństwa zostanie rozwinięta 

w 16,13-20. 



Spośród kolejnych sześciu apostołów tylko Mateusz został już wcześniej 

przedstawiony (9,9).  

Pozostali (Filip, Bartłomiej, Tomasz, (...) Jakub i Tadeusz) są w pierwszej 

Ewangelii wzmiankowani z imienia tylko w tym fragmencie. 

Także Szymon Gorliwy jest wymieniony tylko tutaj. Jego przydomek "gorliwy" 

oznacza kogoś, kto jest żarliwy w kwestiach Prawa
2
. 

Judasz Iskariota pojawi się później, w Mateuszowym opisie męki. Przydomek 

"Iskariota" prawdopodobnie oznacza "człowiek z Keriot", miasta w południowej Judei. 

Wymieniony jest na końcu, zostaje bowiem przedstawiony  jako ten apostoł, który 

(...) zdradził Jezusa. 

 

[10, 5-8]  

Na tym etapie Jezus kieruje uwagę apostołów głównie ku ludności żydowskiej:  

Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. 

Pierwszeństwo dane Izraelowi jest wyrazem wierności Boga względem swego ludu. 

Izrael był tym narodem, który powołany został przez Boga i który otrzymał Jego 

obietnice przymierza, a teraz jest pierwszym, który ma usłyszeć Ewangelię. 

Ten schemat będzie naśladowany przez apostołów po zesłaniu Ducha Świętego, 

zwłaszcza przez św. Pawła, który w swych podróżach misyjnych najpierw udał się do 

Żydów, potem zaś do innych ludów. 
 

Wezwanie, by apostołowie szli do owiec, które poginęły z domu Izraela, jest 

nawiązaniem do opisanych w wersecie 9,36 tłumów, będących jak owce niemające 

pasterza. 

Dwunastu będzie teraz pełnić funkcję pasterzy Izraela. Są posłani, by czynić to, co 

powinni byli czynić przywódcy Izraela: opiekować się trzodą i prowadzić ją ku ich 

mesjańskiemu królowi. 

Apostołowie mają to czynić, głosząc tę samą nowinę, którą głosili Jan i Jezus (3,1; 

4,17): Bliskie jest już królestwo niebieskie. 

Jezus nie tylko udziela władzy swym uczniom, lecz poleca im wykorzystywać 

moc królestwa do odpowiadania na potrzeby chorych, trędowatych i tych 

dotkniętych przez złe duchy. 

 

                                                           
2
 W niektórych tłumaczeniach określony jako "Kananejczyk", co w języku greckim oddaje aramejskie słowo 

oznaczające "gorliwy" [kan'an; zob. Łk 6,15 oraz Dz 1,13 - przyp. tłum.]. 



Nakaz wskrzeszania umarłych odnosi się albo do tych, którzy są martwi 

duchowo (8,22), albo wybiega w przyszłość, do ewangelizacji prowadzonej przez 

pierwotny Kościół, w ramach której wskrzeszani będą ludzie fizycznie umarli                      

(Dz 9,36-42). 
 

Koncentracja na władzy apostolskiej 

 

W wersetach 9,35- 10,8 Mateusz wykorzystuje klasyczną figurę retoryczną znaną 

jako "chiazm", która polega na powtarzaniu w kolejnym zdaniu elementów zdania 

poprzedzającego w odwróconym porządku (jak w sekwencji ABBA). Korzystając z tej 

techniki strukturalnej, Mateusz rzuca światło na znaczenie posłania apostołów. 

Proszę przyjrzeć się następującemu wykresowi: 

 

(A) Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i słabości (9,35) 

      (B) tłumy były jak owce nie mające pasterza (9,36) 

            (C) proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników (9,38) 

                  (D) przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów (10,1) 

                        (E) Jezus "udzielił im władzy" (10,1) 

                  (D') [imiona Dwunastu] (10,2) 

            (C') tych to Dwunastu wysłał
3
 (10,5) 

       (B') "Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela" (10,6) 

(A') głoście: "Bliskie już jest królestwo niebieskie" Uzdrawiajcie chorych, 

wskrzeszajcie umarłych" (10,7-8) 

 

Paralele te są czynione w odwróconym porządku: 

Pierwszy punkt, dotyczący Jezusa głoszącego królestwo i uzdrawiającego z chorób 

(9,35), koresponduje z punktem ostatnim, dotyczącym misji apostołów, polegającej na 

głoszeniu królestwa i uzdrawianiu chorych (10,7-8). 

Podobnie drugi punkt odpowiada punktowi przedostatniemu i tak dalej. 

Paralela B podkreśla, że problem polegający na tym, iż Izraelowi brakuje 

przypominających pasterzy przywódców (9,35-38), zostanie teraz rozwiązany poprzez 

powierzenie misji dwunastu apostołom (10, 1-8). 

 

                                                           
3
 Na określenie "wyprawił" (9,38) i "wysłał" (10,5) użyte są dwa różne greckie słowa (ekballo, apostello), ale 

istnieje między nimi duża zbieżność znaczeniowa 



Za pomocą chiazmu koncentruje się uwagę przede wszystkim na tym, co znajduje 

się pośrodku danej struktury. 

 W tym przypadku w części centralnej chiazmu (E) zostaje podkreślone, że  

Jezus udzielił dwunastu apostołom swojej władzy (10,1). 

W rezultacie mogą oni kontynuować misję rozpoczętą przez Jezusa, uobecniając 

królestwo przez głoszenie i uzdrawianie (A). 

 

 

Żywa tradycja: Sukcesja apostolska  

Już w I wieku św. Klemens Rzymski (96 rok) poświadczył, że apostołowie 

nauczali, iż urząd dany im przez Jezusa miał być po nich przekazywany ich 

następcom: 

Apostołowie głosili nam Ewangelię, którą otrzymali od Jezusa Chrystusa, a Jezus 

Chrystus został posłany przez Ojca. (...) Pouczeni przez Jezusa Chrystusa (...) 

wyruszyli Apostołowie w świat i z tą pewnością, jaką daje Duch Święty, głosili dobrą 

nowinę o nadchodzącym Królestwie Bożym. Nauczając po różnych krajach i miastach 

spośród pierwocin [swojej pracy] wybierali ludzi (...) ustanawiali ich biskupami i 

diakonami dla przyszłych wierzących (...), a później dodali jeszcze zasadę, że kiedy oni 

umrą, inni wypróbowani mężowie mają przejąć ich posługę
4
. 

 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (9,35 -  10, 8a) 

 

Dwunastu apostołów różniło się od siebie pod względem osobowości, pochodzenia 

i podejścia do problemów stojących przed Izraelem w I wieku.  

 Na jednym krańcu znajdował się Szymon Gorliwy, który w swej żarliwości 

o Torę wykazywał nacjonalistyczne i rewolucyjne tendencje (zob. 10,4; Łk 

6,15). 

 Na drugim skraju był Mateusz, który współpracował z zagranicznymi 

ciemiężycielami, zbierając podatki od swych współbraci Żydów. 

 Piotr, Andrzej, Jakub i Jan byli rybakami. 

 Dwóch spośród Dwunastu - Filip i Andrzej - nosiło greckie imiona, co 

wskazuje, że wychowywano ich w otwartości na nieżydowską kulturę. 
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 Św. Klemens Rzymski, List do Kościoła w Koryncie, 42-44 (tłum. za : Pierwsi świadkowie, s.69-71) 



Fakt, że Jezus zjednoczył tych bardzo rożnych ludzi, przypomina nam, że i dziś 

chce On jednoczyć swych zróżnicowanych wyznawców, tak byśmy mogli wiernie 

wypełniać jedną misję, jaką Chrystus nadał Kościołowi katolickiemu. 

Jak wyjaśnił papież Benedykt XVI,  

"właśnie w tym ogromie napięć, wynikających z różnic pochodzenia, 

temperamentu i postawy, Dwunastu jest wcieleniem Kościoła wszystkich 

czasów i trudności jego zadania, polegającego na oczyszczeniu ludzi                       

i złączeniu ich ze sobą w gorliwości Jezusa Chrystusa"
5
. 

 

 

I czytanie :  Wj 19, 1 - 6 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

  Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu; w tym dniu przybyli oni na 

pustynię Synaj.  Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na 

pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry.  Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan 

zawołał na niego z góry i powiedział: Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz 

Izraelitom: Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i 

przywiodłem was do Mnie. Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego 

przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do 

Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym. 

Takie to słowa powiedz Izraelitom. 

 

 
 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   Orygenes 
 

Dwie komnaty 

Arcykapłan zatem „bierze kadzielnicę pełną węgli ognistych z ołtarza, który jest 

przed Panem, i napełnia swoją rękę mieszanką drogiego kadzidła, i wnosi poza 

zasłonę” (Kpł 16, 32).  

Zastanówmy się najpierw nad znaczeniem historycznym tego zapisu, a potem 

rozważmy, jaki tam tkwi sens duchowy.  
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 J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, częśc I, s. 163 



Namiot Świadectwa, czyli świątynia Pańska ma dwie komnaty: pierwszą jest ta, w 

której znajduje się ołtarz całopalenia płonący wiecznym ogniem, i w tej komnacie mogą 

przebywać kapłani i sprawować obrzędy i posługiwania ofiarne, ale nie mają tam 

wstępu ani lewici, ani nikt inny; druga znajduje się głębiej, a od pierwszej oddzielona 

jest tylko zasłoną.  

Za ową zasłoną jest Arka Przymierza i Przebłagalnia, na której postawiono dwa 

Cheruby; umieszczono tam również ołtarz kadzenia (Wj 26, 33n, itd.).  

Do tej komnaty „raz w roku, po uprzednim złożeniu ofiar przebłagalnych, które 

omówiliśmy wyżej, wkraczał ten, kto pełnił funkcję pierwszego arcykapłana. Miał on 

obie ręce zajęte – „jedną kadzielnicą z węglami”, drugą – „mieszanką kadzidła”, aby 

zaraz po jego wejściu do środka i po umieszczeniu kadzidła na węglach wzniósł się dym 

i napełniał całą komnatę; chodziło o to, aby dymy kadzielne osłoniły Święte Miejsce, 

odsłonięte przy wejściu arcykapłana.  

Skoro zapoznałeś się dokładnie z owym zwyczajem ofiarnym, zastanówmy się, jaki 

w nim tkwi sens mistyczny. Usłyszałeś o dwóch komnatach: jedna jest, jak gdyby 

widzialna i jest dostępna dla kapłanów, druga jest jakby niewidzialna i niedostępna: 

poza jednym tylko arcykapłanem wszyscy inni pozostają na zewnątrz.  

Sądzę, że za pierwszą komnatę możemy uważać ten kościół, w którym się teraz 

znajdujemy, gdy przebywamy w ciele; w niej kapłani wypełniają swoje posługi przy 

ołtarzu całopalenia, zapaliwszy ogień, o którym tak powiedział Jezus:  

„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, a jakże bardzo pragnę, aby zapłonął” (Łk 

12, 29).  

A nie dziw się, że ta komnata jest dostępna tylko dla kapłanów. Przecież wszyscy, 

którzy zostali namaszczeni olejkiem świętego namaszczenia, stali się kapłanami – 

zgodnie z tym, co Piotr mówi do całego Kościoła:  

„Wy jesteście plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, świętym 

narodem” (1 P 2, 9), i dlatego wchodzicie do Miejsca Świętego.  

Również każdy z nas ma w sobie ofiarę całopalną i sam zapala sobie ogień na ołtarzu 

całopalenia, aby nieustannie płonął.  

 Jeśli wyrzekam się wszystkiego, co posiadam, jeśli biorę swój krzyż i idę za 

Chrystusem (Łk 14, 33), złożyłem całopalną ofiarę na ołtarzu Bożym; albo „jeśli 

będę miał miłość i wystawię swe ciało na spalenie” (1 Kor 13, 3), jeśli osiągnę 

chwałę męczeństwa, samego siebie złożyłem w całopalnej ofierze na ołtarzu 

Bożym.  

 Jeśli miłuję braci swoich tak bardzo, że „oddaję życie za swoich braci” (1 J 3, 

16), jeśli „aż do śmierci toczyć będę walkę za sprawiedliwość i prawdę” (Syr 4, 

38), złożyłem całopalną ofiarę na ołtarzu Boga.  



 Jeśli „uśmiercę członki swoje” dla wszelkiej pożądliwości cielesnej (Kol 3, 5), 

jeśli „świat został ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata” (Ga 6, 14), złożyłem 

całopalną ofiarę na ołtarzu Bożym, i sam jestem kapłanem składającym swoją 

własną ofiarę.  
 

W taki sposób spełniane są funkcje kapłańskie i tak składane są ofiary w pierwszej 

komnacie; z tej komnaty wchodzi za zasłonę arcykapłan ubrany w święte szaty – 

zgodnie z przytoczonymi już wyżej słowami Pawła: „Jezus wszedł nie do świątyni 

zbudowanej rękami ludzkimi, lecz do samego nieba, aby się wstawiać za nami 

przed obliczem Boga” (Hbr 9, 24). A zatem symbol i obraz wewnętrznej komnaty 

oznacza niebo i samą siedzibę Boga.  

 

   Św. Leon Wielki 
 

Królewskie kapłaństwo 

 

Aczkolwiek bowiem Kościół Boży dzieli się na odrębne stopnie, tak że ciało jego 

różne obejmuje członki, „wszyscy jednak – jak mówi apostoł:  

„w Chrystusie jedno jesteśmy” (Rz 12, 5).  

Nawet najskromniejszego członka zadanie nie jest do tego stopnia odrębne od celów 

innych członków, żeby nie wchodziło w całość tych sprawach, które wiąże w jedno 

głowa. A więc, ukochani moi, z jednej wiary i z chrztu wszyscy na równi korzystamy i 

wspólną wszystkim otrzymujemy godność.  

Podług świętych słów błogosławionego apostoła Piotra:  

 „I wy jako żywe kamienie na nim się budujecie, dom duchowny, 

kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchowych ofiar, przyjemnych Bogu 

przez Jezusa Chrystusa".  

 „A wy – powiada kilka wierszy niżej – rodzaj wybrany, królewskie 

kapłaństwo, naród święty, lud nabyty” (1 P 2, 5.9).  

Zatem znak krzyża wszystkich ochrzczonych czyni królami, namaszczenie zaś Ducha 

Świętego konsekruje wszystkich na kapłanów.  

Dlatego każdy chrześcijanin z ducha i zasad winien być świadom tego, że jest                    

z królewskiego rodu i poczuwać się do brania udziału w kapłańskim zadaniu. 

A iście królewska to władza: rządy ducha, Bogu poddanego, nad ciałem!  

I nie masz większego kapłaństwa, jak Bogu oddawać sumienie czyste i 

składać Mu ofiarę z życia świętego na ołtarzu serca. 



Najświętsze Serce Pana Jezusa 
 

Obraz Bożej miłości 

W czerwcu w szczególny sposób czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa.  

Przez cały miesiąc w kościołach, a także przy kapliczkach i przydrożnych krzyżach 

odprawiamy nabożeństwa czerwcowe, śpiewamy litanię i nabożne pieśni. U podstaw 

tego kultu znajdują się prywatne objawienia. Warto wyjaśnić, że zgodnie z nauką 

Kościoła, Objawienie zostało już przekazane ludziom przez Boga w całości, a jego 

ostatnim Słowem jest Jezus Chrystus.  

Objawienia prywatne, mające miejsce na przestrzeni wieków, nie należą do depozytu 

wiary, stanowią jednak „pomoc w pełniejszym przeżywaniu” Objawienia Chrystusa 

(KKK, 67). Tak było i w tym przypadku. Warto prześledzić, jak w ciągu wieków Bóg 

dawał kolejnym świętym i mistykom w szczególny sposób poznać swoją miłość 

poprzez wizję swego Serca, tę miłość symbolizującego.  

 

▌ ŚREDNIOWIECZNE MISTYCZKI  
 

Sięgający średniowiecza kult Najświętszego Serca Pana Jezusa początkowo 

związany był z nabożeństwem do Najświętszej Rany w boku Jezusa i miał charakter 

prywatny.  

Jego prekursorką była mistyczka i cysterka św. Ludgarda z Tongern (1182-1246). 

Wśród wezwań „Modlitwy Dworu Niebieskiego”, które spisała w czasie objawień 

Jezusa, było też takie: „Za przebicie Twego Najświętszego Serca ostrą włócznią, skąd 

wypłynęła krew i woda, jako dowód Twojego nieskończonego miłosierdzia do 

wszystkich ludzi, Jezu, uwielbiamy Ciebie”.  

Św. Mechtylda (1241-1299) i jej siostra św. Gertruda (1250-1303) doznawały 

wielokrotnie mistycznego doświadczenia wejścia w Serce Zbawiciela i spoczywania w 

Nim. Św. Gertruda z wielką żarliwością opisywała Serce Jezusa jako źródło miłości 

Boga do duszy i duszy do Boga w swoim dziełku: „Poseł Bożej pobożności”.  

Także św. Małgorzata z Kortony (1252-1297) otrzymała łaskę widzenia Serca 

Zbawiciela.  

 

 

 

 



▌ W CZASACH WOJEN I ZAMĘTU  
 

W kolejnych wiekach różni święci, zwłaszcza mistycy, otaczali czcią miłujące Serce 

Boże. Upowszechnienie tego kultu stało się jednak faktem dopiero w XVII wieku, w 

czasach zamętu, licznych wojen, głodu i epidemii, niszczących większość krajów 

Europy. Pierwszym, który myślał o wprowadzeniu specjalnej uroczystości ku czci 

Najświętszego Serca Jezusa, był polski jezuita Kasper Drużbicki (1590-1662).  

Na podstawie swoich doświadczeń mistycznych napisał łaciński traktat „Meta 

cordium Cor Jesu”, poświęcony Jezusowemu Sercu serc. Jego starania pozostały znane 

tylko lokalnie, jednak po nim przyszli inni.  

Ostatecznie nabożeństwo do Serca Jezusa rozpowszechniło się za sprawą dwojga 

świętych: Jana Eudesa i Małgorzaty Marii Alacoque.  
 

▌ NIESTRUDZONY KAZNODZIEJA  
 

 

 

Uznawany jest za twórcę liturgicznego kultu Serca Jezusa i Maryi, bowiem sam 

ułożył modlitwy i teksty nabożeństwa i wytrwale je propagował, a nawet założył w tym 

celu zakon eudystów.  

Swoich duchowych synów zachęcał: „Ofiarujcie się Jezusowi, by wejść w bezkres 

Jego ogromnego Serca, zawierającego Serce Jego Świętej Matki i wszystkich świętych, 

i by zatracić się w tej otchłani miłości, miłosierdzia, pokory, czystości, posłuszeństwa i 

świętości”.  

W życiu św. Jana Eudysa nie brakowało przeciwności, w pewnym momencie został 

nawet posądzony o herezję, jednak kiedy umierał, święto Serca Pana Jezusa, które 

obchodzili eudyści, przyjęły także dwa klasztory benedyktynek,  

Św. Jan Eudes (1601-1680) był człowiekiem 

czynu, a o jego ofiarności świadczyć może to, że 

jako młody kapłan niósł pomoc ofiarom zarazy, 

która w 1627 roku panowała w Argentan. Przez 44 

lata był wędrownym kaznodzieją, prowadził misje 

ludowe, głosił rekolekcje oraz nauki podczas świąt 

i odpustów. W oparciu o katechizm uczył lud 

prawd wiary i moralności, najwięcej jednak sił 

poświęcał szerzeniu kultu Serc Jezusa i Maryi, 

które sam otaczał wielką czcią i miłością.  

 



a opracowane przez niego teksty liturgiczne zyskały aprobatę teologów. W wielu 

domach modlono się przed obrazami i obrazkami, które zostały przez niego 

upowszechnione, ukazującymi Jezusa i Maryję z gorejącymi sercami. Jednak nadal były 

to przejawy indywidualnej, prywatnej pobożności.  

 

▌ WIZJE ŚW. MAŁGORZATY ALACOQUE  
 

 

 

Otrzymała ona wielokrotnie wizje Zbawiciela, który odsłonił przed nią swoje Serce 

otoczone płomieniami, kochające ludzi i spragnione ich wzajemnej miłości; miała też 

mistyczne doświadczenie spoczywania na Sercu Jezusa i przemienienia jej własnego 

serca.  

W trakcie objawień Jezus powiedział Małgorzacie:  

„Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać 

tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za 

twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami”.  

Jezus skarżył się na niewdzięczność ludzi i ich raniącą Jego Serce obojętność. 

Nakazał jej, aby często przystępowała do Komunii świętej, co nie było wtedy przyjęte, a 

zwłaszcza by robiła to w pierwsze piątki miesiąca. Miała też czuwać na modlitwie w 

czasie „świętej godziny” w nocy z czwartku na piątek, towarzysząc w ten sposób 

Jezusowi konającemu w Ogrójcu.  

Św. Małgorzata otrzymała też polecenie, aby ustanowione zostało święto ku czci 

Najświętszego Serca Jezusa oraz by wprowadzono przyjmowanie Komunii świętej 

przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca jako wynagrodzenie Bożemu Sercu za 

ludzkie grzechy i oziębłość.  

Ta sytuacja zmieniła się pod 

wpływem objawień, jakich 

doznała skromna siostra 

wizytka św. Małgorzata 

Maria Alacoque (1647-1690).  

 



Jezus obiecał, że ci, którzy będą odprawiać nabożeństwo ku czci Jego Serca, a także 

ich rodziny, zostaną obdarzeni wieloma łaskami oraz duchowym wzrostem.  

Nie od razu udało się św. Małgorzacie zrealizować to Jezusowe orędzie. Musiała 

pokonać różne trudności, doświadczyła też wielu przykrości, przede wszystkim ze 

strony zakonnej przełożonej, która nie uwierzyła w prawdziwość objawień.  

Dopiero niemal dziesięć lat później, po obraniu nowej przełożonej, stało się to 

możliwe. Wizytki zaczęły w swoich klasztorach obchodzić święto Najświętszego Serca 

Pana Jezusa, a w Paray-le-Monial powstała pierwsza kaplica poświęcona Sercu Jezusa.  
 

▌ PUBLICZNY KULT SERCA JEZUSOWEGO  
 

Musiało minąć jeszcze niemal sto lat, zanim Stolica Apostolska, po długich i 

dokładnych badaniach, zezwoliła na obchodzenie święta w niektórych diecezjach i na 

otaczanie czcią wizerunków Serca Jezusowego, wykonanych wedle objawień św. 

Małgorzaty Alacoque.  

Ważną rolę w tej sprawie odegrał memoriał polskich biskupów przesłany papieżowi 

Klemensowi XIII, w którym znalazł się historyczny przegląd kultu i uzasadnienie 

pożytków duchowych z niego płynących.  

W odpowiedzi na niego papież w 1765 roku ustanowił Uroczystość Najświętszego 

Serca Jezusa dla Królestwa Polskiego. Na cały Kościół rozszerzył ją dopiero papież 

Pius IX w 1856 roku.  
 

▌ POŚWIĘCENIE ŚWIATA  
 

Kolejny etap rozpowszechniania kultu – poświęcenie wszystkich ludzi 

Najświętszemu Sercu Jezusowemu – związane jest z kolejną mistyczką, Marią Droste 

zu Vischering (1863-1899), znaną jako Maria od Boskiego Serca Jezusa.  

Ta zakonnica, a potem przełożona w zgromadzeniu Dobrego Pasterza, w trudnej 

sytuacji postępującego paraliżu, którego doznała w wieku 33 lat, czerpała siły z 

objawień Jezusa oraz z nabożeństwa do Serca Bożego.  

Trzykrotnie w listach do papieża Leona XIII przekazała polecenie Zbawiciela, aby 

cały świat został poświęcony Jego Sercu. Kiedy w trzecim liście napisała o chorobie 

papieża, o której nie mogła wiedzieć, Leon XIII zlecił dochodzenie w tej sprawie.  

Ostatecznie w encyklice Annum Sacrum z 25 maja 1899 zapowiedział poświęcenie 

całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Akt ten został dokonany 

11 czerwca 1899 roku, trzy dni przed śmiercią Marii Droste. 

 

 



 ▌ OBRAZ BOŻEJ MIŁOŚCI  
 

Serce Jezusowe to przede wszystkim obraz miłości Boga ku ludziom.  

 Bóg stworzył Wszechświat i rodzaj ludzki, a kiedy człowiek odwrócił się od 

Niego, Bóg nie przestał go kochać, ale zesłał swego Syna, aby poniósł 

konsekwencje naszego odstępstwa i zbawił nas swoją męką.  

 Z miłości Bożego Serca otrzymaliśmy sakramenty święte, przede wszystkim 

Eucharystię, która jest sakramentem miłości.  

Warto zauważyć, że wielokrotnie podczas badań cudów eucharystycznych 

stwierdzano, że cząstka ciała, którą odkrywano na konsekrowanej hostii, pochodziła z 

ludzkiego mięśnia sercowego.  

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa to dar Bożej miłości, łaska, dzięki 

której możemy na tę miłość odpowiedzieć. 

W objawieniach, jakie miała św. Małgorzata Alacoque, Zbawiciel nadał temu 

nabożeństwu charakter ekspiacyjny – zadośćuczynienia i wynagradzania za grzechy 

oraz mobilizowania do walki z nimi w imię Bożej miłości.  

Wśród różnych form czci oddawanej Sercu Jezusowemu możemy uczestniczyć w 

uroczystości obchodzonej w piątek po oktawie Bożego Ciała, w nabożeństwie 

czerwcowym sprawowanym przez cały czerwiec, możemy podjąć w osobistym 

zobowiązaniu dziewięć pierwszych piątków miesiąca, odprawiać godzinę świętą, 

polegającą na adoracji Najświętszego Sakramentu w noc z czwartku na pierwszy piątek 

miesiąca dla uczczenia konania Jezusa w Ogrójcu, a także modlitewnie uczcić 

wizerunki, na których Jezus ukazuje swe płonące z miłości Serce.  

Już w XVII wieku powstały pierwsze litanie do Serca Jezusowego. Ta, którą 

modlimy się obecnie, pochodzi z XIX wieku. Jej wezwania, które śpiewamy w czasie 

nabożeństwa czerwcowego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, poruszają 

serca, prowadząc nas ku kontemplacji.  

 

Jak powiedział św. Jan Paweł II:  

 Przy Sercu Jezusowym serce człowieka uczy się poznawać, jaki jest 

prawdziwy i jedyny sens jego życia i jego przeznaczenie:  

 przy Sercu Jezusowym serce człowieka nabiera zdolności miłowania.  

 

 

 

 



 

 

Obietnice Jezusa dla tych, którzy będą czcić Jego Najświętsze Serce: 

Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.  

Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.  

Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.  

Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.  

Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.  

Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy 

miłosierdzia.  

Dusze oziębłe staną się gorliwymi.  

Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości. 

Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego 

będzie zawieszony i czczony.  

Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych.  

Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego Serca, 

będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną.  

Przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do 

Komunii świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani 

bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę 

śmierci. 


