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„Wysłuchaj, Panie, głos mojej modlitwy”  

 Słowa refrenu psalmu responsoryjnego zachęcają nas dzisiaj do wdzięcznej modlitwy 

za zakończenie roku akademickiego Sekcji Nauk Biblijnych KUL. Całym sercem podczas tej 

Eucharystii dziękujemy za możliwość studiowania, medytowania i próby wcielania w życie 

słowa Bożego. Dziękujemy za głębszą zażyłość z tekstem biblijnym dzięki studiom nad 

oryginalnymi językami autorów natchnionych (hebrajskim, aramejskim i greckim) 

  Św. Antoni, patron dzisiejszego dnia uczy nas, że aby nasza modlitwa była pełna i 

sięgała niebios powinna zawierać cztery nieodzowne postawy. Opisując te postawy św. Antoni 

używa łacińskich terminów: obsecratio, oratio, postulatio, gratiarum actio. Można by je 

wytłumaczyć następująco: obsecratio -  ufne błaganie i otwarcie serca przed Bogiem, to 

pierwszy krok — nie wystarczy po prostu pojąć Słowo, ale w modlitwie trzeba otworzyć serce 

na obecność Boga; następnie oratio – modlitwa jako dialog, rozmowa z Bogiem, którego 

obecność dostrzegam w moim życiu; postulatio – przedstawienie Bogu naszej życiowej sytuacji 

i naszych potrzeb; w końcu gratiarum actio  - czyli uwielbienie Boga i dziękczynienia za Jego 

ojcowską Miłość.  

 W takiej modlitewnej postawie, w której centrum jest Trójjedyny Bóg Miłości  możemy 

się wsłuchać dziś w słowa Jezusa wypowiadane w Kazaniu na Górze, które wzywają do 

porzucenia postawy „Oko za oko i ząb za ząb!”, a zachęcają do postawy miłoście (agape) na 

wzór miłości Jezusa: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was 

umiłowałem”. Jezus całym swoim życiem ukazuje nam, że odpowiedzią na zło nie może być 

odwet i zło, lecz miłość: „Nie stawiajcie oporu złemu”. Zło może być zwyciężone tylko przez 

miłość. Stąd w bliskim kontekście słów dzisiejszej Ewangelii znajduje się przykazanie miłości 

nieprzyjaciół, które stanowi istotne novum w Paelstynie I i w świecie grecko-rzymskim: 

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, 45 abyście się 

stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi 

nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5,44-

45). Jezus nie tylko wypowiada te słowa, ale realizuje je całym swoim życiem ukazując, że 

droga do chwały prowadzi przez kenozę – ogołocenie, uniżenie – aż po krzyż. Celem tej drogi 

nie jest cierpiętnictwo, ale chwała! Pięknie to wyraża starożytny hymn chrystologiczny zawarty 

w Liście do Filipian: „On uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci - i to 



śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad 

wszelkie imię” (Flp 2,8-9). Ukrzyżowana Miłość objawia nam zwycięstwo dobra nad złem. W 

zwierciadle Chrystusowego krzyża odsłania się wielka godność i tożsamość człowieka jako 

dziecka Boga. Pięknie to wyraża w jednym ze swych komentarzy św. Antoni pisząc: «Chrystus, 

który jest twoim życiem, wisi przed tobą, byś patrzył w krzyż jak w zwierciadło. Tam możesz 

poznać, jak śmiertelne były twoje rany, których żadne lekarstwo nie mogło uleczyć, a tylko 

krew Syna Bożego. Jeśli popatrzysz dobrze, będziesz sobie mógł zdać sprawę, jak wielka jest 

twoja ludzka godność i wartość. (...) W żadnym innym miejscu człowiek nie może sobie lepiej 

zdać sprawy ze swojej wartości niż w zwierciadle krzyża”. 

 W takim kluczu Bożej Miłości i ludzkiej godności staramy się prowadzić badania 

naukowe w naszej Sekcji Nauk Biblijnych KUL. Każdy z Profesorów i każdy ze Studentów to 

Boży dar, który przez swoją modlitwę, publikacje naukowe i przez świadectwo ubogaca nasze 

środowisko uniwersyteckie, Kościół i Ojczyznę. Podczas tej Eucharystii pragniemy 

podziękować za wszelkie dobro, które jest naszym udziałem; przeprosić za wszystkie 

zaniedbania i za to co nie było zgodne z Bożym zamysłem i jednocześnie prosić o otwarcie na 

Ducha Prawdy, aby jak najlepiej realizować nasze powołanie do świętości w wymiarze 

duchowym, naukowym, pastoralnym i społecznym. 

 Św. Antoni patron dzisiejszego dnia tak bardzo otwarty na Boga i na drugiego 

człowieka, zwłaszcza tego ubogiego, zagubionego i grzesznego uczy nas, że «Jeśli głosisz 

Jezusa, On przemienia twarde serca; jeśli Go wzywasz, osładza gorzkie pokusy; jeśli o Nim 

myślisz, oświeca ci serce; jeśli Go czytasz, On syci twój umysł». 

Powierzając Bogu wszystkie nasze plany i marzenia w duchu franciszkańskim wołamy: 

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, 

Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; 

Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; 

Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; 

Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; 

Światło tam, gdzie panuje mrok; 

Radość tam, gdzie panuje smutek. 

Spraw abyśmy mogli, 

Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; 

Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; 

Nie tyle szukać miłości, co kochać; 

Albowiem dając, otrzymujemy; 

Wybaczając, zyskujemy przebaczenie, 

A umierając, rodzimy się do wiecznego życia. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  


