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VERBUM DOMINI

Lectio Joelis Prophete

Joel. 2, 12-19

Haec dicit Dominus: convertimini ad me in toto corde vestro, in ieiunio et in fletu et in
planctu; et scindite corda vestra et non vestimenta vestra, et convertimini ad Dominum
Deum vestrum, quia benignus et misericors est, patiens et multae misericordiae et
placabilis super malitia. Quis scit, si convertatur et ignoscat et relinquat post se
benedictionem, oblationem et libationem Domino Deo vestro? Canite tuba in Sion,
sanctificate ieiunium, vocate coetum; congregate populum, sanctificate conventum,
coadunate senes, congregate parvulos et sugentes ubera, egrediatur sponsus de cubili
suo, et sponsa de thalamo suo. Inter vestibulum et altare plorent sacerdotes ministri
Domini et dicant: Parce, Domine, populo tuo et ne des hereditatem tuam in opprobrium,
ut dominentur eis nationes. Quare dicent in populis: Ubi est Deus eorum? Zelatus est
Dominus terram suam et pepercit populo suo. Et respondit Dominus et dixit populo suo:
Ecce ego mittam vobis frumentum et vinum et oleum, et replebimini eis; et non dabo vos
ultra opprobrium in gentibus: dicit Dominus omnipotens.

R. Deo gratias
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To mówi Pan: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament».
Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On
bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok
niedoli. Kto wie? Może znów pożałuje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę z
pokarmów i ofiarę płynną dla Pana Boga waszego. Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty
post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność,
zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci, i ssących piersi! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej
komnaty a oblubienica ze swego pokoju! Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą
kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: «Przepuść, Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa
swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali11 nad nami. Czemuż mówić mają między
narodami: Gdzież jest ich Bóg?» I Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi, i zmiłował
się nad swoim ludem. Odpowiedział Pan i rzekł swojemu ludowi: «Oto Ja wam posyłam zboże i
moszcz, i oliwę, i nasyćcie się nimi, i nie wydam was więcej na pohańbienie między poganami:
mówi Pan wszechmogący.

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaeum.
R. Gloria tibi Domine!
Matth. 6, 16-21

In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Cum autem ieiunatis, nolite fieri sicut
hypocritae tristes; demoliuntur enim facies suas, ut pareant hominibus ieiunantes. Amen
dico vobis: Receperunt mercedem suam. Tu autem cum ieiunas, unge caput tuum et
faciem tuam lava, ne videaris hominibus ieiunans sed Patri tuo, qui est in abscondito; et
Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi. Nolite thesaurizare vobis thesauros in
terra, ubi aerugo et tinea demolitur, et ubi fures effodiunt et furantur; thesaurizate autem
vobis thesauros in caelo, ubi neque aerugo neque tinea demolitur, et ubi fures non
effodiunt nec furantur; ubi enim est thesaurus tuus, ibi erit et cor tuum.

R. Laus tibi, Christe!

Onego czasu mówił Jezus uczniom swoim: Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy.
Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam:
już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie
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ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w
ukryciu, odda tobie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie
złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie
niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i
serce twoje.

Homilia świętego Augustyna, Biskupa, Księga 2. o Kazaniu Pana na Górze, rozdz. 12.,
część 4.

Jasne jest, że te przykazania kierują całą naszą intencję ku radościom wewnętrznym, abyśmy
szukając nagrody na zewnątrz, nie upodobnili się do tego świata i żebyśmy nie utracili
przyrzeczonej szczęśliwości, o tyle trwalszej i silniejszej, o ile bardziej jest wewnętrzna, poprzez
którą wybrał nas Bóg, abyśmy się stali podobnymi do obrazu Jego Syna. [Rz 8, 29] A w tym
rozdziale szczególnie należy zauważyć, że może zachodzić chełpienie się nie tylko z blasku
rzeczy cielesnych i z ich przepychu, ale nawet z samych brudów, pożałowania godnych. A jest
to o tyle niebezpieczniejsze, o ile innych uwodzi pod pozorem służby Bożej.
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