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Through today’s readings and psalm God directs our attention to the light, and 

explains very clearly what true light is. 

It is clear that true light is not what we see with our eyes. It is something beyond 

the visible light: it is hidden. It’s source is in our hearts. It’s source is God, His 

love and mercy in our hearts. It is a light that binds people together and with 

God in a heart to heart relationship. 

It is very clear from the readings that true light, God’s love and mercy in us 

becomes visible only by works of love and mercy. We see examples of them in 

the book of Isaiah, in the first reading. This is what we read: ‘Share your bread 

with the hungry, and shelter the homeless poor, clothe the man you see naked 

and do not turn from your kin. Then will your light shine like the dawn…’, and 

he also writes: ‘if you give your bread to the hungry, and relief to the oppressed, 

your light will rise in the darkness…’ Hunger, oppression and homelessness can 

be experienced spiritually as well, not only in physical ways. So if you notice 

signs of these in others give what you can: a word of compassion, of 

encouragement, of support and of spiritual nourishment. Jesus encourages you 

to do so when He says: ‘…your light must shine in the sight of men…’ So let’s 

not shy away from doing good, but live up to the name of being a Christian. 

What is surprising though is that when God’s light is expressed through words 

and works of love and mercy it has a very positive effect on the helper as well: 

integrity and healing occurs to those who act with love and mercy. Isaiah says 

that ‘your wound will be quickly healed over. Your integrity will go before 

you.’  

Why? Because the light that shines through your words and works of mercy, 

that same light helps not only the person you help, but you yourself as well. 

This is the work of God. 

So let us be attentive to the needs of others and let the light of God shine 

through our responses and so build us together into a network of caring people 

who love God. 

Poprzez dzisiejsze czytania i psalm Bóg kieruje naszą uwagę na światło i 

bardzo jasno wyjaśnia, czym jest prawdziwe światło. 

Oczywiste jest, że prawdziwe światło nie jest tym, co widzimy naszymi 

oczami. Jest czymś poza widzialnym światłem: jest ukryte. Jej źródło jest 

w naszych sercach. Jej źródłem jest Bóg, Jego miłość i miłosierdzie w 

naszych sercach. Jest to światło, które łączy ludzi razem i z Bogiem w 

relacji serca do serca. 



Z czytań jasno wynika, że prawdziwe światło, Boża miłość i miłosierdzie 

w nas staje się widoczne tylko przez uczynki miłości i miłosierdzia. Ich 

przykłady widzimy w Księdze Izajasza, w pierwszym czytaniu. Oto, co 

czytamy: „Dziel się swoim chlebem z głodnym, daj dom ubogim 

bezdomnym, przyodziej tego, którego widzisz nagiego, i nie odwracaj się 

od swoich krewnych”. Wtedy twoje światło zabłyśnie jak zorza…”, pisze 

też: „jeśli dasz swój chleb głodnemu, a ulgę uciśnionym, twoje światło 

zabłyśnie w ciemnościach…”. Głód, ucisk i bezdomność można także 

doświadczać duchowo. nie tylko w sposób fizyczny. Więc jeśli zauważysz 

oznaki tego u innych, daj, co możesz: słowo współczucia, zachęty, 

wsparcia i duchowego pokarmu. Jezus zachęca cię do tego, gdy mówi: 

„…wasze światło musi świecić przed ludźmi…”. Nie wstydźmy się więc 

czynić dobra, ale żyjmy zgodnie, z nazwą chrześcijanie. 

Zaskakujące jest jednak to, że Boże światło wyraża się poprzez słowa i 

uczynki miłości i miłosierdzia, ma to również bardzo pozytywny wpływ 

na pomagającego: integralność i uzdrowienie przychodzi do tych, którzy 

działają z miłością i miłosierdziem. Izajasz mówi, że „twoja rana szybko 

się zagoi”. Twoja uczciwość uprzedzi cię’. 

Czemu? Ponieważ światło, które świeci przez twoje słowa i uczynki 

miłosierdzia, to samo światło pomaga nie tylko osobie, której pomagasz, 

ale i tobie samemu. To jest dzieło Boga. 

Bądźmy więc uważni na potrzeby innych i pozwólmy światłu Bożemu 

świecić przez nasze odpowiedzi i w ten sposób budujmy razem sieć 

troskliwych ludzi, którzy kochają Boga. 


