
     

 

V Niedziela zwykła  10   II   2019 
 

(Łk 5, 1- 11  - Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał 

nad jeziorem Genezaret - (2) zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli 

z nich i płukali sieci. (3) Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił 

go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. (4) Gdy przestał 

mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów! 

 (5) A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz 

na Twoje słowo zarzucę sieci. (6) Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że 

sieci ich zaczynały się rwać. (7) Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im 

przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie 

zanurzały. (8) Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode 

mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. (9) I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy 

w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; (10) jak również Jakuba i Jana, synów 

Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój 

się, odtąd ludzi będziesz łowił. (11) I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili 

wszystko i poszli za Nim. 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Ambroży 
 

Cudowny połów 
 

 

 „A wszedłszy do jednej łodzi, która była Szymona, prosił go, aby odbił nieco od lądu” 

(Łk 5, 3nn). A choć Pan wielu leczył w różnoraki sposób, jednakże ani czas, ani miejsce nie 

mogły powstrzymać rzeszy pragnącej dalszych uzdrowień.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Wieczór się zbliżył. Idą za Panem. Oto jezioro. Rzesza napiera. A On wstępuje do łodzi 

Piotra. Jest to łódź, która według Mateusza (8, 24nn) jeszcze się chwieje, a według Łukasza 

pełna jest ryb, abyś w tym poznał początki chwiejącego się jeszcze Kościoła i późniejszą jego 

obfitość. Rybami są ci, którzy płyną przez to życie. U Mateusza Chrystus jeszcze śpi dla 

swych uczniów, u Łukasza rozkazuje im. Śpi dla strwożonych, czuwa dla doskonałych. 

Posłuchaj Proroka mówiącego, jakim jest ten sen Chrystusa: „Ja śpię, a serce me czuwa” 

(Pnp 5, 2). 

Święty Mateusz słusznie sądził, że nie powinien pominąć ukazania wieczystej władzy 

Pana; mówi więc o Jego rozkazie danym wichrom. To, że Chrystus słowem rozkazuje 

duchom (Łk 4, 36), nie jest ludzką nauką, o której – jak słyszeliście – mówili Żydzi, lecz jest 

potwierdzeniem Jego Boskiego Majestatu.  

Gdy uspokaja wzburzone morze, gdy żywioły są posłuszne rozkazowi głosu Bożego, gdy 

to, co nie ma czucia, zaczyna być posłuszne, objawia się tajemnica łaski Bożej. To, że 

uspokajają się fale świata i że na jedno słowo milknie duch nieczysty, nie stanowi 

sprzeczności, ale wzajemne dopełnienie. Masz cud w żywiołach, masz potwierdzenie w 

tajemnicach. 

Święty Mateusz to uwzględnił, a Święty Łukasz wybrał łódź, z której Piotr łowił.                      

Nie chwieje się ta łódź, na której jest Piotr, chwieje się zaś ta, którą ma Judasz, bo choć 

płynęło na niej wiele zasług uczniów, jednakże obecność przewrotnego zdrajcy wstrząsnęła 

nią. Piotr był na obu łodziach, a chociaż ze względu na swe zasługi był bezpieczny, 

niepokoiły go cudze winy.  

Wystrzegajmy się więc przewrotnego, strzeżmy się zdrajcy, aby z powodu jednego wielu z 

nas się nie zachwiało. Nie chwieje się więc ta łódź, którą steruje mądrość, której obca jest 

zdrada, w którą ciągle dmie wiara. Jakżeby bowiem mogła się zachwiać, skoro nią kierował 

ten, który jest opoką Kościoła. Tam jest chwiejność, gdzie jest słaba wiara; tam 

bezpieczeństwo, gdzie miłość doskonała. 

Wreszcie choć innym kazano zarzucać swe sieci, jednakże tylko Piotrowi powiedziano: 

„Wyjedź na głębię”, to jest na głębię rozważań.  

Co bowiem jest równie wzniosłe, jak widzieć wspaniałość bogactw Bożych, znać Syna 

Bożego, wyznawać Jego Boskie pochodzenie? I choć umysł ludzki nie może tego pojąć w 

całej rozciągłości, jednak wiarą obejmuje w całej rozciągłości. Chociaż nie wolno mi 

wiedzieć, jak się urodził, to jednak nie godzi się, abym nie wiedział, że się urodził. Nie wiem, 

jak to się stało, ale wyznaję z całą pewnością Jego urodzenie. Nie byliśmy przy tym obecni, 

gdy Syn Boży narodził się z Ojca, ale byliśmy świadkami, jak Ojciec nazwał Go Synem 

swoim (Łk 3, 22).  

Jeśli Bogu nie wierzymy, to komuż uwierzymy? Wszystko bowiem, w co wierzymy, 

zawdzięczamy tylko wzrokowi albo słuchowi; wzrok często się myli, słuchowi natomiast 

można dać wiarę.  



A czy do osoby twierdzącego są jakieś zastrzeżenia? Jeśli dobrzy ludzie coś twierdzą, to 

uważalibyśmy za niegodne nie wierzyć im. Syn potwierdza, słońce zaćmione wyznaje, 

ziemia poświadcza to drżeniem. Na te głębie rozważań Piotr prowadzi Kościół, by z jednej 

strony ujrzał Chrystusa zmartwychwstałego, z drugiej rozlanie się Ducha Świętego. 

Czym jednak są sieci apostołów, które zarzucono na rozkaz, jeśli nie splotem słów i jakby 

więcierzem mowy i sakiem rozpraw, które nie wypuszczają schwytanych ryb. Słusznie, że 

przyrządem apostolskim do połowu są sieci: one schwytanych nie gubią, lecz zachowują i 

wyciągają z głębi na światło, a chwiejnych z dna ciągną ku wyżynom. 

 

 Św. Ambroży 
 

Uważaj na siebie 

 

Poznaj więc siebie, piękna duszo, że jesteś obrazem Boga.  

Poznaj siebie, człowiecze, że jesteś chwałą Boga. Posłuchaj, w jaki sposób jesteś chwałą 

Boga. Prorok mówi: „Przedziwna dla mnie wiedza Twoja” (Ps 139 [l38], 6), to znaczy, że 

tym moim stworzeniem objawił się w przedziwny sposób Twój majestat, rozum zaś 

człowieka głosi Twoją mądrość. Patrząc na siebie, jak Ty, poznaję ukryte myśli i przenikam 

wewnętrzne uczucia, poznaję tajemnicę Twojej wiedzy. 

Poznaj więc, człowiecze, kim jesteś, i strzeż się, abyś nie uwikłał się w sidła i nie stał się 

łupem polującego szatana, abyś przypadkiem nie wpadł w paszczę tego ohydnego lwa, który 

ryczy i krąży, szukając, kogo by pożarł (1 P 5, 8). 

Uważaj na siebie, abyś poznał, co wchodzi do ciebie, a co z ciebie wychodzi. Nie mówię o 

pokarmie, który jest spożywany i wyrzucany, lecz mówię o myślach, mówię o mowie.            

Niech będzie dalekie od ciebie pożądanie cudzego łoża, nie myśl o tym, niech piękno 

przechodzącej niewiasty nie porywa twojego oka, nie obejmuj jej w duchu. 

Niech mowa twoja nie zawiera uwodzicielskich pokus, nie używaj podstępu; nie znieważaj 

bliźniego obelgami. Bóg uczynił cię myśliwym, a nie rabusiem. Tak mówi: „Poślę im 

łowców mnogich” (Jr 16, 16), oczywiście nie łowców występku, ale uwolnienia od niego; z 

pewnością nie łowców winy, ale łaski.  

Ten jest rybakiem Chrystusa, któremu powiedziano: „Odtąd ludzi będziesz łowić” (Łk 5, 

10). Tak zapuszczaj twoje sieci, tak kieruj oczy, tak prowadź rozmowę, abyś nie pognębił 

nikogo, ale wspierał chwiejnych. 

Uważaj – powiedziano – na siebie. Tak stój, abyś nie upadł. Tak biegnij, abyś otrzymał 

nagrodę. Tak walcz, abyś rozstrzygał walkę zwycięsko, gdyż zwycięstwo należy się temu, 

kto walczy według przepisów.  



Jesteś żołnierzem, więc wypatruj pilno wroga, aby cię nie napadł w nocy. Jesteś 

szermierzem, bądź bliższy przeciwnika rękoma niż twarzą, aby nie zranił twojego oka. Niech 

twój wzrok będzie wolny, krok pewny, abyś powalił nacierającego, dostał w swoje ręce 

cofającego się, unikał czujnym okiem rany, odrzucił dzielnym atakiem przeciwnika.  

Jeśli zostaniesz zraniony, strzeż siebie i biegnij do lekarza, szukaj lekarstwa pokuty. 

Uważaj na siebie, masz przecież ciało, które szybko upada. Niech cię ratuje dobry lekarz dusz 

– słowo Boże. Niech pokropią cię wypowiedzi Pana jak zbawienne lekarstwo.  

Uważaj na siebie, aby słowo ukryte w tobie nie stało się zgubnym; działa ono jak trucizna i 

wywołuje śmiertelne skutki. Uważaj na siebie i nie zapominaj o Bogu, który cię stworzył, 

abyś nie przyjął na próżno Jego imienia. 

 Ludolf Kartuz z Saksonii 
 

Przykład Piotra 

 

Gdy zdumienie i podziw ogarnęły Szymona Piotra i jego towarzyszy, a cały umysł skupił 

się na tych nadzwyczajnych czynach, wtedy Piotr rozumiejąc, że nie może to być wynikiem 

mocy ludzkiej, z pokorą przypadł do kolan Chrystusa, uznając w Nim swego Pana, i rzekł do 

Niego: „Wyjdź i odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym” (Łk 5, 8nn) i 

nie jestem godny przebywać w Twoim towarzystwie.  

Odejdź ode mnie, bo jestem zwykłym człowiekiem, a Ty Bogiem-Człowiekiem; ja 

grzesznikiem, Ty świętym; ja sługą, Ty Panem. Jak wicie oddziela mnie od Ciebie: słabość 

mojej natury, podłość winy, moja grzeszność. Uważał się za niegodnego znajdować się w 

obecności tak świętej osoby. Świadczy to, jak bardzo należy lękać się dotykania rzeczy 

świętych, otaczać ołtarz i przystępować do Eucharystii. 

Chrystus jednak pocieszał Piotra, wyjaśniając mu, że połów ryb oznacza połów ludzi, 

którego on ma dokonać. Rzekł więc do niego: Nie lękaj się, nie zdumiewaj się, ale raczej 

ciesz się i wierz, że jesteś przeznaczony do większego połowu: otrzymasz inny statek i inne 

sieci. Aż dotąd chwytałeś ryby sieciami, odtąd – to jest od tego czasu, nie od razu zresztą – 

będziesz chwytał ludzi słowami i przez zdrową naukę pociągniesz ich na drogę zbawienia, bo 

jesteś wezwany na służbę przepowiadania. 

Słowo Boże zostało porównane do haczyka rybackiego, bo jak haczyk nie chwyta ryby, o 

ile nie zostanie połknięty, tak i słowo Boże chwyta człowiek do życia wiecznego tylko wtedy, 

jeśli samo zatrzyma się w umyśle. Ale też „odtąd ludzi łowić będziesz” oznacza, że po tym, 

co się wydarzyło, będziesz chwytał ludzi, to jest ponieważ upokorzyłeś się, otrzymasz urząd 

łowienia ludzi; pokora bowiem ma moc przyciągającą i jest rzeczą godną, aby ci, którzy 

mając władzę, umieli się nie wynosić, przewodzili innym... 



W Piotrze – który przez całą noc pracując, nic nie ułowił, ale zarzuciwszy sieci na słowo 

Chrystusa, złowił mnóstwo ryb, a jednak w słowach: „Wyjdź i odejdź ode mnie Panie, bo 

jestem człowiekiem grzesznym” nie przypisuje sobie nic innego, jak tylko winę – mamy 

obraz tego, który przepowiada Ewangelię. Gdy polega on tylko na własnej mocy, nie odnosi 

żadnego pożytku, opierając się jednak na Bożej mocy, osiąga wielki zysk. Piotr przypadł do 

kolan Jezusa po schwytaniu ogromnej ilości ryb. 

 To stanowi dla nas naukę, że kaznodzieja, schwytawszy wymową swoją wielką liczbę 

ludzi, powinien się całkowicie upokorzyć przed Bogiem i Jemu wszystko przypisać, sobie 

natomiast nic innego, jak tylko błędy. Wtedy to otrzyma umocnienie od Pana, który mu 

powie: Nie lękaj się, jeszcze większy sukces zostanie ci przypisany w przyszłości: odtąd 

będziesz chwytał jeszcze większą liczbę ludzi. 

 

 Św. Hilary z Poitiers 
 

Apostołowie - rybacy 

 

Jeśli chodzi o wybór rybaków, to w zawodzie tych ludzi ukazuje się ich przyszła rola.  

Jak dawniej wyciągali ryby z morza, tak w przyszłości będą wyprowadzać ludzi ze 

światowego bagna na miejsce suche, to jest do świetlanego, niebiańskiego mieszkania.  

To zaś, że oni porzucili swój zawód, swoje strony rodzinne i domostwa, jest dla nas nauką, 

że i my winniśmy iść za Chrystusem, a nie wikłać się w troski życia światowego i nie pętać 

się przyzwyczajeniem do domu rodzinnego.  

A to, że Jezus wybrał najpierw czterech apostołów, mówi nie tylko o tym, że się tak stało, 

ale oprócz tego wyraża liczbę przyszłych ewangelistów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V Niedziela zwykła 
 

Ks. Ryszard Stankiewicz SDS  
" Po prostu: lectio divina - na niedzielę i święta" 

 
 

I .Lectio:  Czytaj z wiarą i  uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty. 

 

Pewnego razu -  gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad 

jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich 

i  płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby 

nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy (Łk 5,1-3). 
 

 

II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst. Pytaj siebie: ”Co Bóg mówi do 

mnie?” 

Słowo Jezusa porywało pojedynczych ludzi, ale też tłumy.  W Jego słowach ludzie 

rozpoznali, usłyszeli słowa samego Boga, pełne życia i mocy. Chcieli być jak najbliżej 

Nauczyciela, aby tego słowa słuchać, doświadczyć go niejako na własnej skórze.  

Cisnąc się, w pewien sposób ograniczali przestrzeń dla głoszenia słowa. Jezus zwraca się 

o pomoc do rybaka Szymona, prosi o użyczenie łodzi, aby później poprosić o jego serce, o 

jego życie, o współpracę. 

 

 Czy pamiętam, że aby słuchać słowa Bożego, trzeba być blisko Jezusa?                       

Czy podejmuję wysiłek, aby się “przecisnąć”, ”przebić”  do Jezusa poprzez swoje 

życiowe ograniczenia i przeszkody? Przecisnąć się przez hałas, bałagan, codzienne 

zamieszanie, pozorny brak czasu? Czy też nie przyciskam się, ciągle czekając na to, 

że sytuacja sama się dla mnie pomyślnie ułoży, że zdążę jeszcze Jezusa posłuchać 

w bardziej sprzyjających okolicznościach?  

 Czy zdaję sobie sprawę, jak wiele ryzykuję? Czy uświadamiam sobie, że kiedy tak 

bezczynnie czekam, Jego słowo przeznaczone dla mego serca marnuje się, w 

pewien sposób niszczeje? Choć tak naprawdę to niszczeje i marnuje się moje 

życie pozbawione Bożego słowa. 

 

Jezus nauczający tłumy z łodzi to Jezus, który dalej to czyni, nauczając ludzi z łodzi 

świętego Kościoła.  



On naucza w czasie niedzielnych homilii, kazań, okolicznościowych rekolekcji, misji 

parafialnych, w czasie katechizacji, pracy w różnych grupach religijnych czy domach 

formacyjnych. 

 Czy wśród słuchających znajdzie także i mnie -  zasłuchanego i skupionego na 

słowie? A może wszędzie mnie pełno, tylko nie tam gdzie nauczał Pan?                         

Czy czasami swojego niesłuchania słowa nie usprawiedliwiam alergią na tłumy? 

Czy pamiętam, że  On naucza też w zaciszu mego domu, kiedy pochylam się nad 

Świętą Księgą?  Czy daję Mu szansę i czytam, medytuję, rozważam? 

 Co czynię, kiedy Jezus prosi mnie o pomoc w głoszeniu słowa, tak jak kiedyś 

Szymona? Przyjmuję czy odrzucam Jego prośbę?  Zamykam czy otwieram swe 

serce? Swą postawą rozczarowuję czy raduję Nauczyciela? Odbijam od brzegu czy 

jeszcze mocniej wiążę cumy swojej życiowej łodzi? 

 

Pomodlę się za wszystkich głoszących Boże słowo: katechetów, kaznodziejów, 

rekolekcjonistów. Modlitwą obejmę też słuchaczy słowa. 

 

III. Oratio:  Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce,  aby mówić Mu                     

o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie 

- owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do 

serca  i mów do Niego w sercu. Słuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.  

                  Może ci w tym pomóc modlitwa  psalmu: 

 

Twoja prawica mnie wybawia. 

Pan za mnie [wszystkiego] dokona. 

Panie, na wieki trwa Twoja łaska, 

nie porzucaj działa rąk Twoich! (Ps 138, 7-8). 

 

IV.  Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością.                  

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego 

westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. 

Jest to godzina nawiedzenia Słowa.  

 

         Powtarzaj w różnych porach dnia: 

 

Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu! 
 

 

 



Jeśli cię nie umyję… 
Jezus nie przyszedł, aby Mu służono,                           

lecz żeby służyć 
 

Piotr sądził, że nic już nie jest w stanie go zaskoczyć. Podczas lat spędzonych                     

z Jezusem widział bardzo wiele, jednak to, co wydarzyło się podczas Ostatniej Wieczerzy, 

było dla niego niepojęte, wprost nie do przyjęcia. 

Jezus, Człowiek, którego nazwał „Świętym Bożym” (J 6,69), chciał umyć mu nogi! Czy 

Piotr mógł pozwolić na to swemu Mistrzowi? Już prędzej on mógłby umyć nogi Panu. 

Dlatego zaprotestował: „Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał!” (J 13,8). 

Możemy uśmiechnąć się pod nosem i skwitować to słowami: „No tak, cały Piotr! 

Porywczy rybak, który najpierw działa, a potem myśli”. Jednak w tej scenie chodzi o coś 

więcej niż o reakcję Piotra. Po umyciu nóg uczniom Jezus powiedział im, że powinni iść za 

Jego przykładem: „Abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13,15). 

Jest to bez wątpienia jedno z najważniejszych poleceń danych nam przez Jezusa.                      

W Wieczerniku dał On swoim uczniom – i nam wszystkim – pamiętną lekcję poglądową na 

temat służenia sobie nawzajem. Ukazał jasno, że każdy, kto chce iść za Nim, ma nauczyć 

się uniżać samego siebie i stawać się sługą tych, których ma wokół siebie, podobnie jak 

czynił to sam Jezus.  

W tym miesiącu będziemy rozważać temat służby. Spróbujemy uświadomić sobie, 

jak nasze akty życzliwości i troska o siebie nawzajem pomagają innym przeżyć osobiste 

spotkanie z Jezusem. 

 Zanim jednak do tego dojdziemy, przyjrzyjmy się, w jaki sposób sam Jezus, za czasów 

swego ziemskiego życia, służył  innym – byśmy mogli zobaczyć, jak dzisiaj chce On służyć 

nam. 

 

▌ JAK JA WAM UCZYNIŁEM 

 

Na emocjonalny protest Piotra Jezus zareagował słowami: „Jeśli cię nie umyję, nie 

będziesz miał udziału ze Mną” (J 13,8). Tak więc Piotr musiał zgodzić się na tę posługę 

wobec siebie. Musiał zgodzić się na to, by Jezus umył mu nogi. 



Wyobraź sobie, jak bardzo było to dla niego trudne! Ewangeliczne przekazy dotyczące 

Piotra podkreślają jego gorliwość w służbie i budowaniu królestwa Bożego, ale także 

ukazują, jak często opierał się tylko na własnych siłach. Kiedy trzeba było wykonać jakieś 

zadanie, Piotr zgłaszał się jako pierwszy. Kiedy ktoś potrzebował obrony – łącznie z samym 

Jezusem – Piotr natychmiast wyrażał chęć i gotowość. 

Wciąż występował z pozycji człowieka silnego, o dużych możliwościach, 

niepotrzebującego od nikogo pomocy. Teraz jednak Jezus mówi Piotrowi, że nadszedł 

moment, w którym musi pozwolić umyć sobie nogi. Nadszedł moment, w którym ma się 

nauczyć, na czym polega służba. 

Dla nas to także może być trudne. Oddanie się w czyjeś ręce i przyjęcie posługi zawsze 

wymaga pewnej pokory. Uderza w naszą pychę, poczucie niezależności                                           

i samowystarczalności. Pozwolić na to, by ktoś drugi umył nam nogi – w jakiejkolwiek 

formie – to przyznać się do tego, że potrzebujemy pomocy. A to nie zawsze jest łatwe. 

Jednak Jezus mówi do nas równie zdecydowanie, jak do Piotra: Jeśli nie pozwolisz Mi 

umyć ci nóg, nie dowiesz się, co oznacza moja bliskość. Jeśli chcesz służyć mojemu 

ludowi, musisz najpierw pozwolić Mi usłużyć tobie. 

 Ale co to znaczy pozwolić, aby Jezus nam usłużył?  

Nie znaczy to oczekiwać, że da nam wszystko, czego zapragniemy. Nie znaczy to żądać, 

że usunie z naszego życia wszelki bałagan. Jezus chce zatroszczyć się o nas na o wiele 

głębszym poziomie. Przyjrzyjmy się teraz trzem głównym dziedzinom, w których Jezus 

chce nam służyć – i w których, jak Piotr, potrzebujemy „umycia nóg”. 

 

▌ PRZEBACZENIE GRZECHÓW 

 

Czy zdarzyło ci się kiedyś odejść od konfesjonału w poczuciu, że stałeś się nowym 

człowiekiem? W obliczu tego całego zła, które uczyniłeś i które właśnie wyznałeś, kapłan 

wypowiada słowa: „Bóg (…) niech ci udzieli przebaczenia i pokoju (…) I Ja odpuszczam 

tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. 

 Świadomość, że Bóg, który widzi jeszcze więcej niż to, co potrafiliśmy wyznać, mimo 

to mówi: „Ja ciebie nie potępiam”, budzi w nas wdzięczność, podnosi na duchu i wyzwala. 

Jest to też największy akt służby.  

Na krzyżu Jezus wydał się za nas, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie. Ofiarował się 

za nas, wiedząc, że będzie Go to kosztowało życie. Uczynił to dobrowolnie, gdyż za bardzo 

nas kochał, aby pozwolić nam trwać w niewoli grzechu i śmierci. 

 



Jezus codziennie chce nam „umywać nogi” – tak jak uczynił to Piotrowi – obmywając 

nas także z naszych grzechów powszednich, aby nie narastały i nie obciążały nas. Prosi, 

abyśmy przychodzili do Niego, wyznając nasze grzechy, a wtedy On nas oczyści. Czasem 

jednak stawiamy opór tej posłudze Jezusa. Trudno nam wyznać Mu swoje grzechy. Nie 

mamy ochoty przyglądać się uczciwie naszym upadkom. 

Przyznanie się do popełnionego zła wymaga pokory i uznania, że daleko nam jeszcze do 

doskonałości. Kiedy to jednak uczynimy, Jezus z radością obmywa nas i czyni wolnymi. 

Taka posługa Jezusa wobec nas jest owocem Jego śmierci krzyżowej. 

 

▌ NAPEŁNIENIE BOŻĄ MIŁOŚCIĄ 

 

Rodzice służą swoim dzieciom na wiele sposobów. Ubierają je, karmią, kąpią, 

zapewniają im dach nad głową. Wychowują je, formując ich umysły i sumienia. Jednak 

jeszcze ważniejsze jest poczucie stabilności i bezpieczeństwa, które rodzice zapewniają 

dzieciom, pokazując im, że niezależnie od tego, w jakim są wieku, zawsze będą je kochać i 

wspierać.  

Psychologowie twierdzą, że dzieci, którym rodzice konsekwentnie  okazywali miłość i 

czułość, prowadzą zwykle zdrowe, udane życie. Ale nawet jeśli ziemscy rodzice zawodzą, 

Bóg zawsze kocha i troszczy się o swoje dzieci. 

Bóg jest naszym miłującym Ojcem, najlepszym ze wszystkich rodziców. Jego miłość do 

nas jest jak skała, na której możemy się oprzeć w każdym czasie, niezależnie od tego, co nas 

spotyka.  

Dochodzimy tu do drugiego ze sposobów, na jakie służy nam  

Jezus – otwiera nas na miłość Ojca podczas codziennej modlitwy. 

Na pierwszy rzut oka niełatwo zobaczyć, że twoja modlitwa jest dla Jezusa okazją do 

tego, by ci służyć. Częściej pewnie postrzegasz ją jako obowiązek czy powinność. 

  

 A gdybyś tak spróbował spojrzeć na modlitwę jako na czas przyjmowania miłości 

Boga?  

Czas wyjątkowy, czas święty, czas łaski… Napełniony podczas modlitwy Jego miłością, 

będziesz mógł wówczas iść do ludzi, by ich kochać i służyć im tak jak On. 

 

 

 



▌ FORMOWANIE I NAUCZANIE 

 

W czasach Jezusa zamożne rodziny greckie i rzymskie posiadały niewolników, którzy 

służyli jako wychowawcy ich synów. Wychowawca przez cały czas przebywał ze swoim 

młodym podopiecznym. Nadzorował jego naukę, odprowadzał go na lekcje, uczył 

odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach, starał się ukształtować go na moralnego, 

prawego obywatela. 

Jezus jest także wychowawcą, tylko o wiele lepszym. Grecki wychowawca był 

niewolnikiem, a nie członkiem rodziny. Znał swoje miejsce i był posłuszny wszelkim 

kaprysom swego pana. Natomiast Jezus jest naszym Bratem i Przyjacielem. Służy nam, jest 

stale blisko nas, kształtuje nasze serca i umysły, pragnąc uczynić z nas świętych. 

Zgódź się więc, aby Jezus ci służył.  

 Pozwól, aby Jego nauka zawarta w Piśmie Świętym codziennie przenikała twój 

umysł i serce, aby zmieniała twoje patrzenie na świat i ludzi obecnych w twoim 

życiu.  

 On może cię zaskoczyć, pokazując ci nowe sposoby służenia tym, których masz 

wokół siebie. 

 

▌ A TY? 

 

Przebaczenie. Bezwarunkowa miłość.  Serce i umysł uformowane Bożym słowem.  

Dziś Jezus chce ci „umyć nogi”. Tu i teraz zaprasza cię do spędzenia z Nim paru chwil na 

modlitwie, aby mógł cię zapewnić, jak bardzo cię kocha i jak wiele pragnie dla ciebie 

uczynić.  

Czy pozwolisz, aby Jezus ci usłużył? ▐ 

 

 

 

 

 

 

 



o. Augustyn Pelanowski "Fale łaski" 
 

Rozdział 11:  Przekierowanie istnienia 

(Łk 5,1-4; 1 Kor 15,1-11; Iz 6,1-2a;3-8) 

 

Trzy czytania, które proponuję do rozważenia, dotyczą, najogólniej rzecz ujmując, 

powołania człowieka przez Boga. 

Mówiąc o powołaniu, nie można zawęzić tego pojęcia jedynie do osób duchownych, 

odnosi się ono do wszystkich. Każdy człowiek powinien słyszeć wołanie, by zwrócić się ku 

Wszechmogącemu i stworzyć z Nim najściślejszą relację. 

Trzy czytania wskazują na trzy istotne aspekty powołania: 

 

NAWRÓCENIE, OCZYSZCZENIE i ODERWANIE 

 

(1) Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też 

trwacie. (2) Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem... 

Chyba żebyście uwierzyli na próżno. (3) Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że 

Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, (4) że został pogrzebany, że 

zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; (5) i że ukazał się Kefasowi, a potem 

Dwunastu, (6) później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje 

dotąd, niektórzy zaś pomarli. (7) Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim 

apostołom.    (8) W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu 

płodowi. (9)Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, 

bo prześladowałem Kościół Boży. (10) Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi 

łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co 

prawda, lecz łaska Boża ze mną. (11) Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście 

uwierzyli. (1 Kor 15,1-11 ) 

Paweł wyznaje, iż początkiem jego życiowej pasji było nawrócenie, jakiego doznał 

pod Damaszkiem. Ukazanie się Jezusa zwróciło jego dążenia życiowe w zupełnie innym 

kierunku niż ten, w którym dotychczas zmierzał. Łaska nawrócenia przemieniła go                        

z gorliwego prześladowcy w zagorzałego wyznawcę. 

Nawrócenie jest radykalną przemianą zainspirowaną potęgą łaski, a nie własnym 

wysiłkiem, czego dowodem jest przeskok na skrajnie przeciwny tor działania i obranie 

innego celu. 

 



(1) W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a 

tren Jego szaty wypełniał świątynię. (2) Serafiny stały ponad Nim(...) (3) I wołał jeden do drugiego: 

Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (4) Od głosu tego, 

który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. (5) I powiedziałem: Biada mi! 

Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o 

nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów! (6) Wówczas przyleciał do 

mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. (7) Dotknął nim 

ust moich i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój 

grzech. (8) I usłyszałem głos Pana mówiącego: Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł? 

Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie!  (Iz 6,1-2a;3-8  ) 

 

Drugim aspektem jest oczyszczenie, które wypala człowieka ognistą miłością, 

poczynając od naszych słów i myśli. Izajasz ma usta wypalane żarzącymi się węglami                   

w momencie, gdy wyznaje swoją grzeszność. Ogień oczyszczenia jest ogniem wstydu, który 

łamie ludzką dumę, gdy przyznajemy się do nie dającej już się ukryć nędzy. 

Człowiek otrzymuje jednak w tym doznaniu nowy sposób samookreślenia siebie. 

Oczyszczony zaczyna inaczej mówić, przestaje sądzić innych i zaczyna osądzać w 

prawdzie swoje czyny. Przestaje moralizować albo krytykować, za to zaczyna wyznawać. 

 

(1) Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad 

jeziorem Genezaret - (2) zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i 

płukali sieci. (3) Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco 

odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. (4) Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: 

Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!  (  Łk 5,1-4 )   

 

Trzeci aspekt  - oderwanie, dostrzegamy w posłusznym porzuceniu przez Piotra całego 

dorobku swojego życia. Piotr zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. 

Żeby iść za Nim, trzeba wszystko, nie tylko to, co złe, ale i to, co dobre, co dozwolone, a 

nawet wypracowane i osiągnięte, zostawić, jakby się nic nie posiadało i do niczego nie 

doszło. 

Wtedy dopiero możemy mówić o spełnionym powołaniu. Powołanie dopiero co podjęte 

to nawrócenie. Podtrzymywanie powołania dokonuje się przez oczyszczające wyznawanie. 

Ale spełnionym jest ono dopiero w oderwaniu. 

Co to jest oderwanie? 

Oderwać się od wszystkiego to uczynić siebie zdolnym do przylgnięcia wszystkimi 

siłami, całą wolą i sercem do Boga. 



Zaczyna się od porzucenia nawet tych dobrych, owocnych zajęć, a nie kończy nawet na 

porzuceniu troski o samego siebie. 

Żeby dobrze pojąć sens dzieła kończącego powołanie, trzeba przyjrzeć się Bogu w Jego 

dziele koronującym stworzenie świata. Czym Bóg uwieńczył stworzenie wszystkiego, co 

dobre? Zaniechaniem, oderwaniem od świata, czyli SZABATEM! 

W Księdze Rodzaju hagiograf niezwykle intrygująco ukazuje Boga, który skończywszy 

stworzenie nieba i ziemi, zaprzestaje wszelkich czynności i błogosławiąc, uświęca ten dzień 

(Rdz 2,2). Uświęcający charakter szabatu polega więc na oderwaniu i zaprzestaniu. 

Stworzył świat, z którego później jakby się wycofał. Pozostawił wszelkie stworzenie w 

autonomii istnienia, nie narzucając Siebie. 

Jego oderwanie i ukrycie stworzyło tak wielką przestrzeń wolności, że możliwym stał się 

nawet ateizm (sic!). 

Dopiero wtedy dziecko może przyjmować stały pokarm, gdy zostaje oderwane od piersi. 

Świat dojrzał więc jak dziecko, gdy Bóg odsunął od niego stwórcze eksplozje. Gdy Bóg 

oderwał swoją aktywność twórczą od świata, ukrył się w tajemnicy, która ma tylko pozory 

Jego nieobecności. 

Ten stał był szabatem i jak mówi Biblia, Bóg uświęcił go, aby był uświęcający też dla 

tych, którzy oderwą się, tak jak On, od świata. 

Znaczenie słowa SZABAT w języku hebrajskim: "zaprzestanie", wciąż jeszcze nie 

oddaje całej istoty uświęcenia. Kiedy Biblia ujawnia najusilniejsze pragnienie Boga, mówi: 

"Bądźcie świętymi, bo Ja jestem Święty!" (Kpł 19,2) i używa w tym miejscu słowa 

KADOSZ, czyli to, co oderwane, oddzielone, zadedykowane, wyłączone  z użytku 

powszechnego, specjalnie przeznaczone. 

Uświęcamy się przez odrywanie się od wszystkiego, co nie jest Nim, by całą 

powierzchnią uwagi i wszystkich sił przylgnąć do Niego.  

Każdy bowiem cel, choćby nawet najbardziej godziwy, może mnie zaabsorbować w 

sposób tak fascynujący, iż ostatecznie uczyni moje istnienie chybionym. Tylko istnienie, 

które oderwało się od wszystkiego, by osiągnąć cel prawdziwy - Boga, można nazwać 

niechybionym. 

Pierwszym krokiem znamionującym oderwanie jest ograniczenie słów, zaprzestanie owej 

"diarrohea verborum" - nieustannego gadania. 

 Izajasz przestał plotkować z dworzanami Achaza, a z jego milczenia zrodziły 

się słowa inne, płomienne, prorocze. 

 Szaweł, gdy oderwał się od oskarżania innych, skupił się tylko na słowach 

dotyczących usprawiedliwienia w Chrystusie. 



Później nasze oderwanie uzdrawia naszą zachłanność, chciwość i zarozumiałe ambicje, 

człowiek wycofuje się wówczas w sferę czystości, jałmużny i pokory. 

Oderwanie nie jest autoagresją, niszczeniem siebie i swych pragnień, tylko 

przekierowaniem ich na samego Boga. Nie można siebie torturować. Nikt nie jest w stanie 

odmawiać sobie czegokolwiek, jeśli nie widzi, że nie tego właśnie pragnie.  

 Piotr nie uczynił sobie na złość, odrywając się od wleczenia po plaży sieci 

pełnych ryb. Zobaczył po prostu, że nie pozwala mu to iść dalej za Jezusem.  

Ilekroć czytam o tym porzuceniu sieci z rybami, zdumiewają mnie dogłębnie jego spokój 

i posłuszeństwo nieżądające żadnych wyjaśnień od Jezusa, choć Ten kazał mu porzucić 

wszystko, nawet to, co było owocem cudu! 

 

 

Biblia dla każdego 
 

 

 

Wstępny odcinek lektury ciągłej całej Ewangelii wg św. Łukasza. S. Judyta, biblistka                  

i o. Piotr, kierownik duchowy, podpowiadają jak zrozumieć lepiej misję Jezusa i odnieść ją 

do swojego codziennego życia. 

 

Czytamy całość Ewangelii wg św. Łukasza                                    

s. Judyta Pudełko, o. Piotr Kropisz, odc. 1 

https://www.gosc.pl/doc/5329950.Biblia-dla-kazdego 

 


