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Królestwo Bo¿e
Z czym kojarzy siê nam królestwo? Najczêœciej z krajami 

rz¹dzonymi przez królów, z minionymi systemami politycznymi. 
W niektórych krajach Europy królestwa istniej¹ po dziœ dzieñ, 
np. w Belgii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii. W³adza 
królewska ogranicza siê w nich niemal wy³¹cznie do pe³nienia 
funkcji reprezentacyjnych. W sensie przenoœnym królestwo 
oznacza dziedzinê lub teren czyjejœ dzia³alnoœci, w³adzy, wp³ywu. 
Mówi siê np. o królestwie sztuki, mody, roœlin, zwierz¹t. Chrystus 
okreœli³ Bo¿¹, niewidzialn¹ rzeczywistoœæ s³owem „królestwo”, 
wziêtym z codziennego jêzyka ludzkiego. Tego królestwa 
nie mo¿na porównaæ jednak z królestwem ziemskim, politycznym, 
poniewa¿ ma ono charakter nadprzyrodzony, duchowy. 
Stwierdzi³ to Chrystus przed Pi³atem, gdy powiedzia³, ¿e ono 
„nie jest z tego œwiata” (por. J 18,36). Zosta³o jednak wœród tego 
œwiata zaszczepione, poœród niego ma siê rozwijaæ i wzrastaæ za poœrednictwem i przez pos³ugê Koœcio³a, który 
na ziemi „stanowi zal¹¿ek i zacz¹tek tego królestwa” (por. KKK 541). Rzeczywistoœæ okreœlana mianem „Królestwo 
Bo¿e” oznacza najogólniej panowanie Boga w œwiecie i w cz³owieku - w jego myœlach, s³owach i czynach. Piêknie to 
wyrazi³ œw. Pawe³: „Teraz zaœ ju¿ nie ja ¿yjê, lecz ¿yje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Jezus, aby wype³niæ wolê Ojca, 
zapocz¹tkowa³ Królestwo Bo¿e na ziemi (por. KKK 541). Swoj¹ publiczn¹ dzia³alnoœæ rozpocz¹³ w tym czasie, gdy Jan 
Chrzciciel zosta³ uwiêziony przez Heroda. Przyszed³ wówczas do Galilei i g³osi³ Ewangeliê Bo¿¹. Mówi³: „Czas siê 
wype³ni³ i bliskie jest Królestwo Bo¿e. Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê” (por. Mk 1,14-15). W osobie Jezusa 
Chrystusa, w Jego s³owach i czynach Królestwo Bo¿e wkracza w dzieje cz³owieka i œwiata. Ma ono swój pocz¹tek 
w Starym Testamencie, w obietnicach i zapowiedziach prorockich, danych ludowi wybranemu i ca³ej ludzkoœci. Staje 
siê centralnym tematem przepowiadania Jezusa, który naucza o nim przede wszystkim w przypowieœciach. Jezus g³osi 
w nich, ¿e pierwszym i najwa¿niejszym warunkiem wejœcia do Królestwa Bo¿ego jest nawrócenie, czyli takie myœlenie 
i postêpowanie, które bêdzie zawsze zgodne z Ewangeli¹. Zbawiciel s³owem i czynem ukazuje bezgraniczne 
mi³osierdzie Ojca wobec grzeszników i ogromn¹ radoœæ w niebie, gdy choæby jeden z nich siê nawraca. Najwiêkszym 
zaœ dowodem tej mi³oœci bêdzie ofiara Jego ¿ycia na odpuszczenie grzechów (por. KKK 545). Mêka, krzy¿ 
i zmartwychwstanie Jezusa potwierdz¹ prawdê wszystkich s³ów i czynów Jezusa. W Ewangelii Jezus mówi do uczniów: 
„przysz³o do was królestwo Bo¿e” (Mt 12,28); „królestwo Bo¿e jest poœród was” (£k 17,21) i „królestwo Bo¿e przyjdzie” 
(Mt 6,10). Jak to rozumieæ? Królestwo Bo¿e ju¿ przysz³o, bo miêdzy ludŸmi jest Zbawiciel, w którym sam Bóg staje siê 
obecny poœród nich. Królestwo Bo¿e jest w nich w tej mierze, w jakiej przyjmuj¹ wolê Bo¿¹ i rzeczywiœcie staraj¹ siê j¹ 
wype³niæ. Gdy tak czyni¹, realizuje siê w nich Bo¿e panowanie. Królestwo Bo¿e dopiero przyjdzie, poniewa¿ Jezus 
nie doprowadzi³ jeszcze dzie³a zbawienia do koñca. Stanie siê to dopiero u kresu historii, gdy przyjdzie On w chwale 
jako Sêdzia. Bêdzie to ostateczne zwyciêstwo Boga nad szatanem i sprawiedliwi posi¹d¹ królestwo, przygotowane im 
od za³o¿enia œwiata (por. Mt 25,31-46). Wszyscy ludzie s¹ powo³ani do tego królestwa. Jego konstytucj¹ s¹ 
b³ogos³awieñstwa Jezusa (por. Mt 5,3-10). Jest ono otwarte dla ubogich w duchu, zasmuconych, cichych, ³akn¹cych 
i pragn¹cych sprawiedliwoœci, mi³osiernych, dla osób czystego serca, wprowadzaj¹cych pokój i cierpi¹cych 
przeœladowanie dla sprawiedliwoœci. Jezus og³asza ich za to b³ogos³awionymi. Od ¿³óbka po krzy¿ Zbawiciel dzieli ¿ycie 
ubogich, zna g³ód, pragnienie, ogo³ocenie. Co wiêcej - uto¿samia siê z wszelkiego rodzaju ubogimi, a czynn¹ mi³oœæ 
do nich czyni warunkiem wejœcia do swego królestwa, mówi¹c: „wszystko, co uczyniliœcie jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieœcie uczynili” (Mt 25,40; por. KKK 544).

Jak dziêkujemy Jezusowi za zaproszenie nas do Królestwa Bo¿ego? W jaki sposób przyczyniamy siê 
do umacniania i rozwoju tego Królestwa na ziemi? Zapamiêtajmy: Królestwo Bo¿e zosta³o zapocz¹tkowane na ziemi 
przez Chrystusa. Zajaœnia³o ono ludziom w Jego Osobie, s³owie i czynach. Warunkiem wejœcia do niego jest 
nawrócenie i wiara w Ewangeliê. Koœció³ jest zal¹¿kiem i pocz¹tkiem tego Królestwa (por. KKK 567).
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38).

Jezus, przechodz¹c, ujrza³ pewnego cz³owieka, niewidomego od urodzenia. Splun¹³ 
na ziemiê, uczyni³ b³oto ze œliny i na³o¿y³ je na oczy niewidomego, i rzek³ do niego: «IdŸ, 
obmyj siê w sadzawce Siloam» – co siê t³umaczy: Pos³any. On wiêc odszed³, obmy³ siê 
i wróci³, widz¹c. A s¹siedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako ¿ebraka, mówili: «Czy¿ to 
nie jest ten, który siedzi i ¿ebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, 
jest tylko do tamtego podobny». On zaœ mówi³: «To ja jestem». Zaprowadzili wiêc tego 
cz³owieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus 
uczyni³ b³oto i otworzy³ mu oczy, by³ szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób 
przejrza³. Powiedzia³ do nich: «Po³o¿y³ mi b³oto na oczy, obmy³em siê i widzê». Niektórzy 
wiêc spoœród faryzeuszów rzekli: «Cz³owiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje 
szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób cz³owiek grzeszny mo¿e czyniæ takie znaki?» 
I powsta³ wœród nich roz³am. Ponownie wiêc zwrócili siê do niewidomego: «A ty, co o Nim 
mówisz, jako ¿e ci otworzy³ oczy?» Odpowiedzia³: «To prorok». Rzekli mu w odpowiedzi: 
«Ca³y urodzi³eœ siê w grzechach, a nas pouczasz?» I wyrzucili go precz. Jezus us³ysza³, 
¿e wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzek³ do niego: «Czy ty wierzysz w Syna 
Cz³owieczego?» On odpowiedzia³: «A któ¿ to jest, Panie, abym w Niego uwierzy³?» Rzek³ 
do niego Jezus: «Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie». On zaœ 
odpowiedzia³: «Wierzê, Panie!» i odda³ Mu pok³on.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
KTO JEST PRAWDZIWYM ŒLEPCEM?

Kto tak naprawdê jest œlepcem w dzisiejszej Ewangelii? Czy niewidomy 
od urodzenia, czy raczej faryzeusze mówi¹cy, ¿e Jezus „nie jest od Boga, 
bo nie zachowuje szabatu”? Dzisiejsza niedziela zachêca, abyœmy pomyœleli 
tak¿e o nas – czy nie jesteœmy œlepcami, gdy nie postêpujemy jak dzieci 
œwiat³oœci? 

U c z n i o w i e  J e z u s a  c h o ro b ê  i  n i e s zc zê œ c i e  n i e w i d o m e g o  
od urodzenia widz¹ jako zas³u¿on¹ karê. Pozostaje tylko ustaliæ, czyje grzechy 
to spowodowa³y. W ten sposób mo¿na, rozwa¿aj¹c nad Bo¿¹ 
sprawiedliwoœci¹, zobaczyæ i min¹æ nieszczêœliwego cz³owieka, jak kap³an 

i lewita z przypowieœci o Samarytaninie. Rzeczywiœcie, „cz³owiek patrzy na to, co widoczne 
dla oczu”. Bóg zgo³a inaczej – patrzy na serce (I czytanie). To w nim maj¹ siê objawiæ sprawy Bo¿e.

Jezus, który jest Œwiat³oœci¹ œwiata, przyszed³, „aby ci, którzy nie widz¹, przejrzeli” (Ewangelia) 
i dostrzegli swój grzech. Potrzeba tu nie tyle zdrowych oczu, ile wiary. Dziêki wierze widzimy Jezusa 
i rozpoznajemy Go jako naszego Zbawiciela. Dok³adnie tak, jak niewidomy od urodzenia. Dziêki 
wierze widzimy siebie i rozpoznajmy prawdê o sobie jako grzesznikach. Inaczej ni¿ faryzeusze. 
„Niegdyœ byliœcie ciemnoœci¹” – stwierdza œw. Pawe³ (II czytanie). Przez chrzest jednak zajaœnia³ nam 
Chrystus i staliœmy siê dzieæmi œwiat³oœci. Nie mo¿emy byæ pogr¹¿onymi w ciemnoœciach œlepcami. 
Pamiêtajmy o tym, ¿e „nadchodzi noc, kiedy nikt nie bêdzie móg³ dzia³aæ” (Ewangelia). To znaczy, 
¿e nie mo¿emy czekaæ z nawróceniem. Jezus zna nasze serce i ju¿ pragnie nas uzdrowiæ. Czy my tego 
pragniemy?

*   *   *   *   *
Byæ mo¿e szukamy «Ÿróde³», których wody nie zaspokajaj¹ naszego pragnienia. 

Kiedy zapominamy o prawdziwej wodzie szukamy studni, których wody nie s¹ czyste.
     papie¿ Franciszek
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Klucze Królestwa 
Symbol kluczy znany by³ ju¿ w staro¿ytnoœci. Osoba 

dzier¿¹ca klucze panowa³a nad domem, odpowiada³a za 
bezpieczeñstwo domowników. W tradycji ¿ydowskiej ten, kto 
symbolicznie posiada³ „klucze”, na przyk³ad deszczu czy œmierci, 
by³ jednoczeœnie panem tych rzeczywistoœci. Dla nas 
wspó³czeœnie ¿yj¹cych wyra¿enie „mieæ klucz” oznacza: znaleŸæ 
sposób na rozwi¹zanie pewnej trudnoœci lub zdobyæ 
dostateczn¹ wiedzê w jakimœ zakresie. Natomiast wyra¿enie 
„otrzymaæ klucze” kojarzy siê nam z uzyskaniem w³asnoœci lub 
w³adzy. Mo¿na na przyk³ad otrzymaæ klucze do w³asnego domu 
czy do bram miasta. Aby wyjaœniæ pojêcie innych kluczy, 
mianowicie „kluczy Królestwa”, musimy cofn¹æ siê do czasów 
ziemskiego ¿ycia Jezusa Chrystusa. Zbawiciel ju¿ na pocz¹tku 
swojej publicznej dzia³alnoœci „przywo³a³ tych, których sam 
chcia³”. Wybra³ dwunastu mê¿czyzn, „aby g³osili Królestwo Bo¿e 
i uzdrawiali chorych” (£k 9,2). Liczba „12” nie by³a dzie³em przypadku, lecz mia³a charakter symbolu, 
który by³ zrozumia³y dla ka¿dego Izraelity. Przypomina³ dwunastu synów Jakuba, z których powsta³ 
lud izraelski sk³adaj¹cy siê z dwunastu pokoleñ. Jezus jest nowym Jakubem - Izraelem, Aposto³owie 
zaœ s¹ zal¹¿kiem nowego ludu Bo¿ego, czyli Koœcio³a. To w³aœnie Aposto³om Jezus przekaza³ 
pos³annictwo g³oszenia królowania Boga: „Przekazujê wam Królestwo, jak Mnie przekaza³ je mój 
Ojciec: abyœcie w Królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz ¿ebyœcie zasiadali na tronach, 
s¹dz¹c dwanaœcie pokoleñ Izraela” (£k 22,29-30). 

Szczególn¹ misjê otrzyma³ jeden z Dwunastu: Szymon-Piotr. Jezus w³aœnie do niego skierowa³ 
s³owa: „Ty jesteœ Piotr [czyli Ska³a], i na tej Skale zbudujê Koœció³ mój, a bramy piekielne go nie 
przemog¹. I tobie dam klucze Królestwa niebieskiego; cokolwiek zwi¹¿esz na ziemi, bêdzie zwi¹zane 
w niebie, a co rozwi¹¿esz na ziemi, bêdzie rozwi¹zane w niebie” (Mt 16,18-19). W ten sposób Piotr 
otrzyma³ od Jezusa „klucze Królestwa”. „Oznaczaj¹ one w³adzê zarz¹dzania Domem Bo¿ym, 
którym jest Koœció³” (KKK 553). Na czym wiêc dok³adnie polega rola Piotra jako klucznika? Na czym 
polega w³adza, dla której niezbêdne s¹ owe „klucze Królestwa”? Najpierw nale¿y zwróciæ uwagê 
i uœwiadomiæ sobie, ¿e pos³annictwo Piotra dotyczy ziemskich dziejów zbawienia. Piotr otrzymuj¹c 
symboliczne klucze nie jest klucznikiem w niebie, lecz pe³ni funkcjê administratora - klucznika 
ziemskiej wspólnoty Koœcio³a. Kluczom Królestwa towarzyszy w jego przypadku specjalna w³adza 
„wi¹zania i rozwi¹zywania” (por. Mt 16,18-19). Oznacza ona, ¿e Piotr, a potem ka¿dorazowy jego 
nastêpca – papie¿ ma prawo orzekaæ, ¿e dana nauka jest zgodna lub niezgodna z prawd¹ Ewangelii; 
ma zarz¹dzaæ dzie³em odpuszczania w imieniu Jezusa Chrystusa grzechów; ma strzec jednoœci 
wszystkich Koœcio³ów i czuwaæ nad ich dzie³em ewangelizacyjnym. Pierwszy spoœród Dwunastu 
stanowi fundament rodz¹cego siê Koœcio³a (por. Ap 21, 22). W zamyœle Jezusa Chrystusa ma 
pozostaæ niezachwian¹ ska³¹ Koœcio³a, strzec wiary i umacniaæ w niej swoich braci (por. KKK 552). 
Decyzje Piotra potwierdzone s¹ Boskim autorytetem i na tym w³aœnie polega wyj¹tkowoœæ jego 
w³adzy, nazywanej „w³adz¹ kluczy”. 

Zapamiêtajmy: Chrystus zapocz¹tkowa³ Królestwo Bo¿e na ziemi. Jego zal¹¿kiem 
i pocz¹tkiem jest Koœció³. „Klucze Królestwa” zosta³y wyraŸnie powierzone Piotrowi, który 
na ziemi ma w³adzê „wi¹zania i rozwi¹zywania”, czyli zarz¹dzania Domem Bo¿ym - Koœcio³em 
(por. KKK 567) .

*   *   *   *   *
Trzeba byæ pokornym, a¿eby ³aska Bo¿a mog³a w nas dzia³aæ, 
przeobra¿aæ nasze ¿ycie i przynosiæ owoc dobra. (Jan Pawe³ II)
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. Dzisiejsza, ju¿ czwarta, niedziela Wielkiego Postu ró¿ni siê nieco od pozosta³ych. 
W tradycji Koœcio³a nazywamy j¹ niedziel¹ Laetare, czyli niedziel¹ radoœci. W po³owie 
Wielkiego Postu Koœció³ wzywa wiernych do radoœci, aby wszyscy podejmuj¹cy trud 
przemiany serca wytrwali w tym nie³atwym codziennym wysi³ku.

2. Rozpoczynamy dzisiaj rekolekcje wielkopostne; porz¹dek rekolekcji jest nastêpuj¹cy:

Niedziela:

7 , 9 , 11 , 13  (z udzia³em dzieci), 15  (m³odzie¿ przygotowuj¹ca siê do bierzmowania), 18  

Poniedzia³ek:

7 , 9 , 10 (dla dzieci), 12 , 17  (dla m³odzie¿y), 19

Wtorek:

7 , 9 , 10  ( dla dzieci), 12  (dla chorych), 17  (dla m³odzie¿y), 19

Œroda:

7 , 9 , 10  (dla dzieci), 12 , 17  (dla m³odzie¿y), 19

SpowiedŸ podczas wszystkich nabo¿eñstw.

Rekolekcje przeprowadzi ks. dr hab. W³odzimierz Ga³¹zka  - profesor UKSW w Warszawie. 

Zapraszamy do udzia³u w rekolekcjach, zaplanujmy sobie tak te dni, by skorzystaæ z czasu 
³aski.

  Wasz Proboszcz
*   *   *   *   *

 „Wielki Post jest dobr¹ okazj¹, aby przybli¿yæ siê do Jezusa, spotkaæ Go 
na modlitwie w dialogu serca z sercem, rozmawiaæ z Nim i s³uchaæ Go. Dobr¹ okazj¹ jest 
dostrze¿enie Jego oblicza w twarzy cierpi¹cego brata czy siostry. W ten sposób mo¿emy 
odnowiæ w nas ³askê chrztu, ugasiæ pragnienie u Ÿród³a S³owa Bo¿ego i Ducha Œwiêtego. 
I odkryæ w ten sposób równie¿ radoœæ bycia budowniczymi pojednania i narzêdziami 
pokoju w codziennym ¿yciu.”

papie¿ Franciszek
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