
 

 

 

Mój dom Łk 15,1-3.11-32 

Ewangelia dzisiejszej niedzieli jest 
jedną z najczęściej komentowanych. 

Tajemnica naszego upadku, 
niewierności Bogu, odejść i powrotów 
dotyka każdego z nas. Słuchając słów 

Jezusa próbujemy utożsamiać się to z 
jednym, to z drugim synem. Bardzo 

rzadko zdarza się nam pewnie 
rozpoznać w sobie pragnienie bycia jak 
Miłosierny Ojciec… Ale jeśli 

rozpoznamy je w sobie, podziękujmy 
Bogu. 

Ponieważ te komentarze są z 
założenia krostarozjańskie, 

posłuchajmy jaki owoc w Jej sercu 
zrodził ten święty tekst Ewangelii. A 
ona zaprasza nas do głębokiego 

duchowego wejrzenia w nasze serca. 
Można dziś z M. Celeste pytać Ojca jak 
szukać zagubionych jego dzieci, można 

wielbić Jego miłosierdzie, które 
nieustannie przebacza nam wszelkie 

uczynione mu przez nas zniewagi, 
można również zanurzyć się w głębi 
więzi z Bogiem – Ojcem. 

 

 

Z racji formy, czyli krótkiego komentarza do Ewangelii odniosę się tylko do 

jednego z wielu wymiarów, którego dotyka to Słowo.  

Dla Marii Celeste Ojciec jest domem, a mówiąc jej słowami: „Wnętrzności 

(viscere) Trójcy Świętej” są jej domem. Sekretem życia prawdziwie świętego jest dla 
niej pozostawanie zawsze w tym Domu, w tym zanurzeniu i ukryciu w Bogu. Pisze 
ona: „Ty Ojcze, który jesteś w niebie chcesz, abym żyła na ziemi, ale w ten sposób, 
jakby moje serce, moje uczucia były w niebie, już z Tobą. Dlatego właśnie pouczasz 
mnie, abym nazywała Cię Ojcem, który jest w niebie. Całą siebie poddaję Twemu 
wszechogarniającemu spojrzeniu, a Ty zlewasz na mnie swoje miłosierne wejrzenie. 
Oby nie było nigdy takiego momentu w moim życiu, abym zatraciła poczucie Twej 
obecności, mój słodki Ojcze (Ćwiczenia miłości)”. 

W Rozmowie ósmej natomiast używa niesamowicie ekspresywnego obrazu 
łona matki dla wyrażenia tej rzeczywistości swego zamieszkiwania w głębokościach 

Trójcy. Bóg mówi do niej: „Zobacz więc, jaka jesteś naprawdę - jak małe dziecko w 
łonie matki, które żyje bardziej jej życiem niż swoim własnym. Czyni ono tylko to, co 
jego matka, i karmi się jej pokarmem. Tak samo ty, córko! Ja jestem twoją Matką: 
zrodziłem cię w moim łonie, gdy stwarzałem świat, i aby cię zachować, chronię cię we 
wnętrznościach mojej wiecznej miłości. Tutaj karmię cię i otaczam dobrą opieką. Ty 



sama z siebie nie masz mocy, aby dokonać jakiegokolwiek dobrego dzieła: są nimi 
jedynie dzieła twojej Matki. Gdybyś opuściła to łono, zabrakłoby ci siły życiowej i 
zginęłabyś. Każdy człowiek-pielgrzym jest jak dziecko zaledwie poczęte w łonie 
kobiety. Jeżeli natura przedwcześnie wyśle go na zewnątrz z wnętrzności 
matczynych, umiera; zostaje bowiem oderwany od swego początku. Pragnę, abyś była 
właśnie taką: jak dziecko w łonie swej matki. Dlatego nie pragnij niczego innego, 
jedynie tego łona, które cię zrodziło i cię strzeże. Wtedy będziesz wolna od 
wszystkiego, co niebezpieczne dla człowieka. A twoim łonem jest całkowite oddanie 
się do mojej dyspozycji: poddanie się trosce i opiece twojej Matki”. 

Ojciec, Jego Serce jest moim bezpiecznym domem, w którym znajdę wszystko, 

czego potrzebuję do życia i do bycia szczęśliwym. Spróbujmy dziś medytując 
Ewangelię o Ojcu Miłosiernym uwielbiać Go za ten dar Jego domu, bezpieczeństwa, 
które nam daje. Badajmy swoje sumienie i życiowe wybory. Przeżywać tę 

rzeczywistość zamieszkiwania w Bogu, to wymaga o wiele więcej niż tylko nie 
odchodzić daleko, ale całą swoją istotą usłyszeć to radosne wyznanie Ojca: 

„Wszystko moje do ciebie należy”.  

S. Agnieszka Kot, redemptorystka

 


