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Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. 

On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna" 

(Kol 1,12-13). 

Trzema słowami św. Paweł pokazuje nam niezwykłość działania Boga. 

Po pierwsze "uzdolnił" do uczestnictwa w dziale świętych. Każde dziecko Ojca 

niebieskiego, każde umiłowane przez Niego, obdarzone życiem Bożym, zostało uzdolnione 

do uczestnictwa w dziale świętych. Zostało uzdolnione do świętości. Ojciec uzdolnił swoje 

dzieci, dając im Ducha. Duch Święty wewnątrz, od środka nas uzdalnia. Od zewnątrz 

słyszymy słowa, czytamy książki, rozważamy, ale od środka mamy uzdolnienie. Uzdolniony 

jest nasz umysł, abyśmy rozumieli, uzdolniona nasza wola, abyśmy nie zwątpili i nie 

zrezygnowali. Uzdolnione nasze serce, by potrafiło kochać. Uzdolnione całe nasze 

człowieczeństwo, by osiągnąć świętość. Uzdolnił. 

Następnie "uwolnił nas spod władzy ciemności". Uzdolniony człowiek mocą Bożą 

zostaje wyzwolony z władzy ciemności. Wiemy, że zło ma dostęp do naszego życia. Wciska 

się pod wszelkimi postaciami. Zagraża naszemu myśleniu, które może być błędne, fałszywe, 

podejrzliwe. Zagraża naszym uczuciom, naszym słowom, postawom. Tyle może być 

egoizmu, zamknięcia się w sobie, samolubstwa, niedowierzania, zaniedbań. Ojciec nas 

uwolnił. Uwolnił nas i mamy w to wierzyć. Uwolnił nas mocą Ducha Świętego, mocą 

dokonanego przez Jezusa odkupienia. 

I wreszcie uwolnionych "przeniósł do królestwa swego Syna". Wyzwolonych z mocy 

zła, wprowadził do królestwa. Święty Paweł opisuje to jako działanie Ojca, jako dar 

dokonany w Chrystusie, jako droga, przez którą Chrystus buduje na ziemi królestwo Ojca, 

staje się Królem wszechświata. 

Jest druga strona medalu, drugi podmiot tego działania, jakim jest człowiek. Bo 

człowiek nie jest kimś, kto tak bezwolnie i bez swojego zaangażowania może zostać 

uzdolniony, wyzwolony, wprowadzony. 

Popatrzmy na ten nasz udział przez perspektywę tego, co dokonało się wczoraj na 

Wawelu. Dwie siostry spośród Sióstr Świętej Jadwigi powiedziały Bogu na całe życie swoje 

śluby. Zostały uzdolnione, zostały uwolnione, zostały wprowadzone w królestwo Chrystusa, 

ale to nie znaczy, że nie trzeba było wzrastać, że nie trzeba było odkrywać swego powołania, 

że nie trzeba było pracować głęboko i solidnie nad sobą, ażeby to, co było darem, stało się 

moim życiem. Jeśli człowiek potrafi powiedzieć Bogu na całe życie: "Należę do Ciebie. 

Wszystko, co chcę robić, to chcę pełnić Twoją wolę. Wszystko, co chcę robić, to chcę, byś to 

Ty działał we mnie, żeby się dokonywało to Twoje królestwo.", to wkład człowieka jest 

niesamowicie wielki. Każdy z nas przeżywa to na swój sposób, na swoim odcinku. My, na 

drodze kapłańskiej, odkrywaliśmy to samo przed święceniami, a później w drodze kapłańskiej 

realizujemy, starając się czynić to jak najlepiej. Każdy na drodze małżeńskiej czy innej 

przeżywa podobnie. Potrzebny jest ten wkład człowieka. 

I dzisiaj, w uroczystość Chrystusa Króla, tenże Niebieski Król pomnaża i w 

szczególny sposób wylewa na nas po królewsku hojność swoich darów, żebyśmy potrafili 

najpierw dostrzec, co uczynił dla nas Ojciec. Potrafili dostrzec, że On nas uzdolnił. Potrafili 

dostrzec, że On nas wyzwolił. Potrafili dostrzec, że nas przeniósł. Tak to św. Paweł ujmuje: 

"Przeniósł nas". Możemy się poczuć przeniesieni do królestwa Chrystusa, do królestwa 

Dobra, do królestwa Miłości, do królestwa Pokoju. Nie musimy być niespokojni, nie musimy 

być nerwowi, nie musimy być wątpiący, nie musimy być skonfliktowani. Zostaliśmy 



przeniesieni do królestwa, w którym jest zaufanie. Do królestwa, w którym jest pokój, do 

królestwa, w którym jest miłość. To królestwo chcemy w sobie umacniać i pokazywać innym, 

którzy pośród nas żyją, że jest takie królestwo, bo we mnie go widać. Ja go widzę w sobie i 

mogę się tym z innymi podzielić. 

Do tego obrazu ważne dopowiedzenie pojawia się w dzisiejszej Ewangelii, w tej 

rozmowie Jezusa na krzyżu z łotrami. Szczególnie z tym łotrem, który został nazwany 

Dobrym Łotrem, choć wiemy, że są widać i tacy, którzy nawet w sytuacji cierpienia, 

ukrzyżowania, nie potrafią się otworzyć, nie potrafią się zwrócić do Boga. To tajemnica 

ludzkiego serca, dlaczego aż tak jest zamknięte do końca. Do ostatniej chwili pozostaje złe. 

Tylko zło zionie z niego. Przekleństwa, złość do wszystkich, niszczenie. Widocznie są tacy 

ludzie i pośród nas również. Ale nas interesuje dzisiaj bardziej ten drugi, który usłyszał "Dziś 

ze Mną będziesz w raju". 

Najpierw to "dziś". Kościół odczytując tę Ewangelię w uroczystość Chrystusa Króla 

niejako przenosi Wielki Piątek na dzisiejszą uroczystość. Niejako pokazuje nam, że dziś, w 

wymiarze życia człowieka jest Wielki Piątek, dzień, w którym ja z Chrystusem umieram. 

Dzień, w którym ja z Chrystusem staję wobec ostatecznych rozstrzygnięć, wobec tego 

przejścia. Dzisiaj to się uobecnia w eucharystii, bo Chrystus w każdej eucharystii wypowiada 

również te słowa. Także dziś w sposób tajemniczy, sakramentalny wypowie słowa 

skierowane do każdego, kto jest skruszony i prosi Go o przebaczenie, wypowie słowa "Dziś 

ze mną będziesz w raju". Więc dziś kończy się nasze życie. Dziś na koniec roku 

liturgicznego, gdzie wędrowaliśmy przez dwanaście miesięcy, doszliśmy do Wielkiego Piątku 

przeżywanego na końcu dziejów. Przeżywanego niejako ponownie, ale z perspektywy 

Chrystusa Króla, z perspektywy ostatecznych rozstrzygnięć i również naszego zakończenia 

życia. Dziś. To dziś się dokonuje. 

Pan Jezus mówi "ze Mną". Nie da się inaczej wejść do raju jak z Jezusem i każdy, kto 

potrafi być z Jezusem dziś, bardziej się z Jezusem jednoczy, to bardziej z Jezusem wkracza do 

raju. Wejście do raju to wejście w zjednoczenie z Jezusem. I każdy z nas przeżyje dziś 

wejście do raju, każdy zostanie dzisiaj wprowadzony w raj na tyle na ile potrafi się z Nim 

zjednoczyć. Bo raj, który jest w niebie nie na czymś innym przecież polega, jak na tym, że 

człowiek potrafi cieszyć się Bogiem, żyć Bogiem, przyjąć Boga, otworzyć na Boga, 

zjednoczyć z Bogiem. I to zjednoczenie w miłości jest wydarzeniem tak wielkim, na miarę 

boską, na miarę większą niż człowiek. Ktokolwiek potrafi tak dzisiaj przyjąć komunię świętą 

to na tę miarę wchodzi w raj. Zostaje dziś przez Jezusa wprowadzony do raju. 

Modlimy się o ten dar dla wszystkich, szczególnie dla Sióstr św. Jadwigi, dla Bractwa 

św. Zofii, dla wszystkich, którzy mają dziś patronalne święto, ale także dla każdego z nas, bo 

wszyscy jesteśmy powołani, by zjednoczeni z Jezusem osiągnąć szczęście wieczne, a nie 

pogubić się w życiu i żyć nie wiadomo, po co. Żyjemy dla miłości i tylko miłość nadaje sens 

naszemu życiu i ona doprowadza go do kresu. 

Po mszy świętej, w czasie której spełnimy akt oddania Jezusowi, zawierzając się 

Jemu, będzie wystawienie najświętszego sakramentu. Będziemy jeszcze odmawiać litanię do 

Chrystusa Króla a później odmówimy akt oddania: O Jezu najsłodszy i odkupicielu rodzaju 

ludzkiego, wejrzyj na nas, Tobie się oddajemy, do Ciebie chcemy należeć. Spełniamy więc 

dziś dwa akty, które kończą rok liturgiczny. Jeden we mszy świętej, ten najważniejszy, 

jednoczący z Jezusem i z Nim wchodzący do raju. I drugi, który spełniamy poza mszą - tu się 

zaczyna, a kontynuuje w domu i wszędzie, żeby również poza mszą świętą nieustannie 

powtarzać: do Ciebie należę, dla Ciebie chcę żyć, Tyś jest Królem mojego serca. 


