
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

17 września 2018 

Lekcja  11                                     Temat:    Modlitwa wstawiennicza 
 

  Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 7,  1 -10 
 

(1) Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się 

przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. (2) Sługa pewnego setnika, szczególnie 

przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. (3) Skoro setnik posłyszał o 

Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i 

uzdrowił mu sługę. (4) Ci  

zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: 

Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył - mówili - (5) miłuje bowiem nasz 

naród i sam zbudował nam synagogę. (6) Jezus przeto wybrał się z nimi. A 

gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: Panie, 

nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. (7) I dlatego 

ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a 

mój sługa będzie uzdrowiony. (8) Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod 

sobą żołnierzy. Mówię temu: Idź! - a idzie; drugiemu: Chodź! - a przychodzi; 

a mojemu słudze: Zrób to! - a robi. (9) Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i 

zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: Powiadam wam: Tak 

wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. (10) A gdy wysłani wrócili do 

domu, zastali sługę zdrowego. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dzisiejsza Ewangelia opowiada jedną z najbardziej znanych historii biblijnych o 

mocy modlitwy wstawienniczej – mocą swego słowa Jezus uzdrawia na odległość 

sługę setnika. Przypomnijmy sobie jednak, jaki był jej początek. 
 

 Do Jezusa przyszła delegacja starszyzny żydowskiej, prosząc Go, a nawet 

błagając, by udał się do chorego. Nie prosili w imieniu członka rodziny czy choćby 

innego Żyda. Błagali, aby zechciał uzdrowić sługę pogańskiego żołnierza. Choć na 

pozór daleki od wiary, setnik rzymski zrozumiał, że Jezus, podobnie jak Cezar, 



posiada najwyższą władzę. Wysyła więc do Niego poselstwo, a Jezus spełnia jego 

prośbę! 

Wiele cudów opisanych w Piśmie Świętym wydarzyło się dlatego, że ktoś 

poszedł do Jezusa w sprawie bliskiej mu osoby. Często był to rodzic proszący o 

uzdrowienie dziecka lub przyjaciel wstawiający się za przyjacielem. A Jezus spełniał 

ich prośby. 

Moc modlitwy wstawienniczej pozostaje wciąż aktualna. Wszyscy możemy 

wstawiać się za innymi. Nie potrzeba do tego szczególnej funkcji czy przygotowania. 

Być może już modlisz się za swoich bliskich i przyjaciół. Możesz się jednak nauczyć 

czynić to w sposób bardziej skuteczny. Jak?  

 

   Spróbuj, podobnie jak setnik, opracować sobie 

plan i staraj się go trzymać. 
 

Po pierwsze, weź kartkę i spisz sobie ludzi, miejsca i wydarzenia, które chcesz 

powierzać Bogu na modlitwie. Mogą to być twoi bliscy czy parafia, ale także 

dramatyczny konflikt w jakimś odległym kraju czy klęska głodu na innym 

kontynencie. Niech nie odstrasza cię wielkość twoich intencji. 

Następnie wybierz sobie jakieś miejsce w domu, gdzie umieścisz swoją listę. 

Możesz przyczepić ją do lodówki, do lustra albo położyć koło swojej Biblii. Za 

każdym razem, gdy na nią spojrzysz, zanieś w myślach te prośby przed Jezusa, tak 

jak to zrobił setnik. Proś Pana, aby wejrzał w te sytuacje, wnosząc w nie uzdrowienie, 

pojednanie i wszystko, co jest potrzebne. 

Z czasem najprawdopodobniej odkryjesz, że niektóre z tych modlitw zostały 

wysłuchane. Zaznacz je sobie. To uświadomi ci, że Bóg cię słyszy, nawet jeśli nie 

widzisz odpowiedzi na inne twoje modlitwy. W chwilach zwątpienia możesz spojrzeć 

na wysłuchane intencje i przypomnieć sobie, że Bóg zna i słyszy prośby swojego 

ludu.  

 

„Panie, nie jestem godzien, ale proszę – przyjdź i uzdrów”. 

 

1 Kor 11,17-26.33   Ps 40,7-10.17 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

17 września 2018 
 

    Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 7,  1 -10 
 

(1) Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się 

przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. (2) Sługa pewnego setnika, szczególnie 

przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. (3) Skoro setnik posłyszał o 

Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i 

uzdrowił mu sługę. (4) Ci  

zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: 

Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył - mówili - (5) miłuje bowiem nasz 

naród i sam zbudował nam synagogę. (6) Jezus przeto wybrał się z nimi. A 

gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: Panie, 

nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. (7) I dlatego 

ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a 

mój sługa będzie uzdrowiony. (8) Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod 

sobą żołnierzy. Mówię temu: Idź! - a idzie; drugiemu: Chodź! - a przychodzi; 

a mojemu słudze: Zrób to! - a robi. (9) Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i 

zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: Powiadam wam: Tak 

wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. (10) A gdy wysłani wrócili do 

domu, zastali sługę zdrowego. 
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 Lekcja  12                                   Temat:      Moc Ducha Świętego 

 

   Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 2,  41-52 
 
 

(41) Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. (42) Gdy 

miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. (43) Kiedy wracali po 

skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli 

Jego Rodzice. (44) Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień 

drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. (45) Gdy Go nie znaleźli, wrócili 

do Jerozolimy szukając Go. (46) Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w 

świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał 

pytania. (47) Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego 

umysłu i odpowiedziami. (48) Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka 

rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? 

Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. (49) Lecz On im 

odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być 

w tym, co należy do mego Ojca? (50) Oni jednak nie zrozumieli tego, co im 

powiedział. (51) Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A 

Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. (52) Jezus 

zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



Jaki jest twój obraz Świętej Rodziny z Nazaretu? Jest ona przecież niedościgłym 

wzorem dla wszystkich naszych rodzin. Boski Syn, Niepokalanie Poczęta Matka, a 

do tego św. Józef, który z Bożą pomocą starał się być ludzkim wsparciem dla tych 

Dwojga. 

Czy mogły tam wystąpić jakiekolwiek nieporozumienia, czy też wzajemne 

kontakty w tej Rodzinie były absolutną sielanką? 

Ewangelia, bardzo skąpo opisująca dziecięce lata Jezusa, ukazuje nam dziś 

jednak dosyć zaskakujący epizod z czasów Jego dorastania. Wygląda na to, że 

członkom Świętej Rodziny tym razem zabrakło wzajemnego zrozumienia. Maryja 

dziwi się, jak Jezus mógł narazić Ją i Józefa na tak wielki stres, jakim było szukanie 

Go przez trzy dni po całej Jerozolimie. Jezus dziwi się, dlaczego Rodzice w ogóle 

mieli jakiekolwiek wątpliwości, gdzie On przebywa. Jak mogli posądzić Go o to, że 

serce pociągnęło Go gdzie indziej niż do domu Ojca? 
 

Podobny dylemat przeżywał także św. Stanisław Kostka, którego serce 

pociągnęło zupełnie gdzie indziej niż wola jego rodziców. Oni widzieli jego dobro w 

świeckiej karierze. On pragnął wyrzec się wszystkiego dla Boga, wstępując do 

zakonu jezuitów. Nieubłagana postawa rodziców zmusiła Stanisława do radykalnych 

kroków – ucieczki z wiedeńskiego konwiktu, gdzie pobierał nauki, i brawurowej 

wyprawy do Rzymu – a także wykuła jego świętość. 

Również w naszych rodzinach zdarza nam się zupełnie inaczej oceniać 

rzeczywistość i w czym innym upatrywać dobro całej rodziny i jej poszczególnych 

członków. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego, aby rozeznać, kiedy należy poddać 

się woli rodziny, jak uczynił to Jezus powracający do Nazaretu, a kiedy trzeba, jak 

Stanisław, zawalczyć o możliwość realizacji woli Bożej w swoim życiu, nawet 

sprzeciwiając się najbliższym. Potrzebujemy pomocy, aby rozeznać, czy w danej 

sytuacji do buntu pociąga nas egoizm, czy też jest to całkowicie uprawniony sprzeciw 

wobec egoizmu czy złego rozeznania innych. 

Prośmy dziś Ducha Świętego, by swoim światłem przenikał trudne sytuacje w 

naszych rodzinach – i aby pozwalał nam, niezależnie od wieku, „czynić postępy w 

mądrości (…) i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2,52). 
 

„Przyjdź, Duchu Święty, z darem miłości i rozeznania, i spraw, aby nasze 

życie rodzinne prowadziło nas do Boga”. 
 

Mdr 4,7-15 lub 1 J 2,12-17    Ps 148,1-2.11-14 
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   Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 2,  41-52 
 
 

(41) Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. (42) Gdy 

miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. (43) Kiedy wracali po 

skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli 

Jego Rodzice. (44) Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień 

drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. (45) Gdy Go nie znaleźli, wrócili 

do Jerozolimy szukając Go. (46) Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w 

świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał 

pytania. (47) Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego 

umysłu i odpowiedziami. (48) Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka 

rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? 

Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. (49) Lecz On im 

odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być 

w tym, co należy do mego Ojca? (50) Oni jednak nie zrozumieli tego, co im 

powiedział. (51) Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A 

Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. (52) Jezus 

zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.  
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  Lekcja 13                            Temat:   O miłości 
 

 (1 Kor 12,31- 13,13:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(31) Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze 

doskonalszą.  

(1) Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, 

stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. (2) Gdybym też miał 

dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką 

[możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym 

niczym. (3) I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na 

spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. (4) Miłość cierpliwa jest, 

łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; (5) nie 

dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta 

złego; (6) nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z 

prawdą. (7) Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, 

wszystko przetrzyma. (8) Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak 

proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, 

której zabraknie. (9) Po części bowiem tylko poznajemy, po części 

prorokujemy. (10) Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 

częściowe. (11) Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, 

myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co 

dziecięce. (12) Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 

[zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam 

tak, jak i zostałem poznany.  

(13) Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest 

miłość.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

W przepięknym hymnie o miłości, jak często określa się ten fragment Listu do 

Koryntian, Paweł nakreśla obraz dojrzałej miłości pełnej duchowej mocy. 



Nie jest to definicja, jaką możemy znaleźć w słowniku, ale wzniosły hymn, wyrażający 

to, czym jest miłość chrześcijańska przeżywana dzień po dniu. Miłość ta jest cierpliwa i 

łaskawa, a nie skłonna do irytacji; służy innym, zamiast bezwzględnie egzekwować swoje 

prawa; nie unosi się gniewem i nie pamięta złego. 
 

Paweł zamieścił to żarliwe wezwanie do miłości w liście do wspólnoty, która została 

mocno dotknięta przez Pana, ale także cierpiała z powodu rozłamów, chorej rywalizacji i 

niemoralności. Paweł pragnął, by miłość Chrystusa, której tak mocno doświadczyli przy 

swoim nawróceniu, pomogła im pokonać słabości i przezwyciężyć podziały. Odwołując się 

do tej miłości, Paweł chciał pomóc Koryntianom w uświadomieniu sobie ich największych 

pragnień. Wiedział, że jest to dla nich jedyny sposób wyjścia z grzechu i wzrastania w 

świętości. 
 

Pisząc o wyrastaniu z duchowego dzieciństwa ku dojrzałej wierze, Paweł z pewnością 

myślał nie tylko o życiu Koryntian, ale także o swoim własnym. Na początku był gorliwym 

młodym faryzeuszem, który prześladował chrześcijan. Dojście do opanowania swojej 

nadgorliwości zajęło mu sporo czasu, nawet jeszcze po nawróceniu. W końcu jednak jego 

miłość do Jezusa umocniła się na tyle, że stał się skutecznym narzędziem pojednania i 

zgody. 
 

Ty także postaw sobie za cel wzrastanie w miłości. Jeśli widzisz, że często bywasz 

niecierpliwy, proś Pana o łaskę cierpliwości. Jeśli niszczy cię gniew, próbuj wyrabiać w 

sobie łagodność. I zawsze proś Ducha o dar pokory, bo pycha zagraża każdemu z nas. W 

ten sposób będziemy wzrastać w miłości do Boga i do siebie nawzajem. Ta miłość będzie w 

nas dojrzewać, w miarę jak będziemy żyć nie tylko dla siebie. 
 

„Jezu, rozpal ogień w moim sercu, abym kochał Ciebie i innych miłością, 

którą Ty sam we mnie wzbudzasz”.  Ps 33,2-5.12.22   Łk 7,31-35 
 

 

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 7,  31-35 

 

(31) Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są 
podobni? (32) Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno 
przymawiają jedne drugim: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a 

wyście nie płakali. (33) Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił 
wina; a wy mówicie: Zły duch go opętał. (34) Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; 

a wy mówicie: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. (35) A jednak 
wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność.  
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 7,  31-35 

 

(31) Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są 
podobni? (32) Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno 
przymawiają jedne drugim: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a 

wyście nie płakali. (33) Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił 
wina; a wy mówicie: Zły duch go opętał. (34) Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; 

a wy mówicie: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. (35) A jednak 
wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność.  
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Lekcja 14                             Temat:   Boża łaska 
 

(1 Kor 15,1-11; Biblia Tysiąclecia) 

 (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. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Boża łaska płynie nieustannie – niczym rzeka.  
 

Płynie z nieba do naszych serc, wygładzając stopniowo ich ostre krawędzie.                 

Ta sama łaska popłynęła do serca Pawła, kiedy spotkał Pana na drodze do Damaszku. 

Paweł odpowiedział na nią i odkrył, że nie jest ona „daremna” (1 Kor 15,10).                      

Z prześladowcy chrześcijan stał się wyznawcą Chrystusa, przemierzającym świat                  

i budującym ten sam Kościół, który kiedyś usiłował zniszczyć. Nasza historia nie jest 

może aż tak dramatyczna jak historia św. Pawła, ale pod wieloma względami ją 

przypomina. 



My także przyjęliśmy łaskę Bożą, która nie okazała się daremna – uwierzyliśmy i 

postanowiliśmy iść za Jezusem.  

 

 Jak więc mamy odpowiedzieć na ten nieustanny strumień 

łaski Bożej?  
 

W swej klasycznej już książce Cena uczniostwa niemiecki teolog Dietrich 

Bonhoeffer wprowadza rozróżnienie pomiędzy „tanią łaską” i „kosztowną łaską”. Tania 

łaska, jak pisze, to „łaska bez uczniostwa, łaska bez krzyża, łaska bez Jezusa Chrystusa”. 

Z kolei kosztowna łaska to  „bezcenna łaska pójścia za Jezusem”.  
 

Możemy „zdewaluować” nasze doświadczenie łaski, nie odpowiadając na nią               

w naszym życiu. Codziennie stajemy wobec wielu sytuacji, w których możemy albo 

wezwać na pomoc Boga, albo obyć się bez Niego i bez Jego łaski.  
 

 Na przykład, kiedy walczysz z pokusą rozgoryczenia z powodu słów drugiej 

osoby, możesz ulec temu uczuciu albo poprosić Boga o łaskę przebaczenia.  

 Kiedy grozi ci, że stracisz cierpliwość wobec dziecka, które zachowuje się 

nieodpowiednio, możesz ulec złości albo zatrzymać się na chwilę i poprosić Boga 

o łaskę spokojnego zareagowania na tę sytuację. 
 

W każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji, masz do dyspozycji Bożą łaskę. Ona 

wylewa się nieustannie, jak chłodne wody płynącej rzeki. Wejdź dziś do tej rzeki. 

Pozwól, by jej wody obmyły cię od środka i na zewnątrz. Ta łaska nie będzie daremna – 

jeśli tylko ją przyjmiesz i docenisz. 

 

„Ojcze, kształtuj mnie swoją łaską. Spraw bym stał się echem słów Pawła:                   

«Za łaską Boga jestem tym, czym jestem»”. 

 

Ps 118,1-2.16-17.28-29   Łk 7,36-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 7,  36-50 

 

(36) Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu 
faryzeusza i zajął miejsce za stołem. (37) A oto kobieta, która prowadziła w 

mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, 
przyniosła flakonik alabastrowy olejku, (38) i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, 

płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem 

całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. (39) Widząc to faryzeusz, który Go 
zaprosił, mówił sam do siebie: Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i 

jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą. (40) Na to Jezus rzekł 
do niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: Powiedz, 

Nauczycielu! (41) Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 
pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. (42) Gdy nie mieli  z czego oddać, darował 

obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? (43) Szymon 
odpowiedział: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: Słusznie 

osądziłeś. (44) Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: Widzisz tę 
kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami 

oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. (45) Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, 
odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. (46) Głowy nie namaściłeś Mi 

oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. (47)Dlatego powiadam ci: 
Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało 

się odpuszcza, mało miłuje. (48) Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są 

odpuszczone. (49) Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: Któż On 
jest, że nawet grzechy odpuszcza? (50) On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię 

ocaliła, idź w pokoju!  
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 7,  36 - 50 

 

 
(36) Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu 

faryzeusza i zajął miejsce za stołem. (37) A oto kobieta, która prowadziła w 

mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, 
przyniosła flakonik alabastrowy olejku, (38) i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, 

płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem 
całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. (39) Widząc to faryzeusz, który Go 

zaprosił, mówił sam do siebie: Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i 
jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą. (40) Na to Jezus rzekł 

do niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: Powiedz, 
Nauczycielu! (41) Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 

pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. (42) Gdy nie mieli  z czego oddać, darował 
obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? (43) Szymon 

odpowiedział: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: Słusznie 

osądziłeś. (44) Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: Widzisz tę 
kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami 

oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. (45) Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, 
odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. (46) Głowy nie namaściłeś Mi 

oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. (47)Dlatego powiadam ci: 
Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało 

się odpuszcza, mało miłuje. (48) Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są 
odpuszczone. (49) Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: Któż On 

jest, że nawet grzechy odpuszcza? (50) On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię 
ocaliła, idź w pokoju!  
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      Lekcja  15                                           Temat:   Pójdź za Jezusem! 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 9, 9-13 

 
 

  

(9) Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w 

komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. (10) Gdy 

Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli 

wraz z Jezusem i Jego uczniami. (11) Widząc to, faryzeusze mówili do                         

Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i 

grzesznikami? (12) On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz 

ci, którzy się źle mają. (13) Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej 

miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać 

sprawiedliwych, ale grzeszników . 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Będąc urzędnikiem na usługach rzymskiego okupanta, kolaborantem i zdziercą, 

Mateusz dobrze zdawał sobie sprawę, że zajęcie celnika nie jest powodem do dumy. 

Niemały majątek, jaki zdobył pobierając cła, przyniósł mu pogardę i odrzucenie 

własnych rodaków. Prawdopodobnie musiał znosić ich uszczypliwe uwagi i możliwe, że 

w głębi serca sam uważał, że mają rację. Jednak niezależnie od tego, co myślał, gdy 

usłyszał wezwanie Jezusa, nie wahał się ani chwili.  

Wszystkie jego grzeszne uczynki, wszystkie krzywdy wyrządzone innym, całe 

poczucie niegodności, które zwykle towarzyszy takiemu postępowaniu, przestały mu 

ciążyć. Jezus był kimś tak wyjątkowym, że żadna przeszkoda – 

rzeczywista czy wyimaginowana – nie była w stanie powstrzymać 

Mateusza od pójścia za Nim. 



Bardzo łatwo jest uwierzyć w kłamstwo, że nie jesteśmy godni odpowiedzieć na 

wezwanie Jezusa. Nie wierz w nie! Nie myśl, że twoje grzechy i słabości dyskwalifikują 

cię w oczach Jezusa, który wybiera sobie godniejszych kandydatów na swoich uczniów. 

Pamiętaj, co powiedział tym, którzy sprzeciwiali się powołaniu Mateusza: „Nie 

przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”   (Mt 9,13).  

Wszyscy jesteśmy grzesznikami, a Jezus mimo to mówi do każdego z nas: „Pójdź za 

Mną!” (Mt 9,9). On chce, byśmy byli blisko Niego. Niech więc twoje grzechy i upadki 

nie powstrzymują cię przed powiedzeniem Panu „tak”. Pomyśl, że dla Niego są one 

doskonałą okazją, by objawić światu, jak bardzo jest miłosierny. 

 

Tradycja mówi nam, że Mateusz ewangelizował później tych samych Żydów, dla 

których wcześniej był zgorszeniem. Widoczna dla wszystkich przemiana jego serca 

musiała wywrzeć głębokie wrażenie na wielu z nich. 

 

Jeśli dziś czujesz się niegodny, przypomnij sobie Mateusza oraz Bożą dobroć                               

i miłosierdzie mu okazane. Przypomnij też sobie radość i wolność, jakie odczuł, 

pozostawiając za sobą dawne życie i przyjmując zaproszenie Jezusa. Bóg wybrał cię                    

i powołał, ponieważ kocha cię dokładnie tak samo, jak kochał Mateusza. Chce uciszyć w 

tobie głos, który mówi, że jesteś niegodny. Gdy Jezus zaprasza cię, byś porzucił grzeszny 

nałóg, przybliżył się do Niego przez modlitwę, podjął nową służbę w swoim otoczeniu, a 

może nawet uczynił wszystko to naraz, powiedz Mu: „tak”. Przyjmij Jego zaproszenie                 

i pozwól Mu przemienić twoje życie. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za wezwanie do pójścia za Tobą. Proszę, pomóż mi na nie 

odpowiedzieć”. 

 

Ef 4,1-7.11-13    Ps 19,2-5 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 9, 9-13 

 
 

  

(9) Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w 

komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. (10) Gdy 

Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli 

wraz z Jezusem i Jego uczniami. (11) Widząc to, faryzeusze mówili do Jego 

uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie               z celnikami i 

grzesznikami? (12) On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz 

ci, którzy się źle mają. (13) Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej 

miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać 

sprawiedliwych, ale grzeszników . 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 8, 4-15 

 
 

 (4) Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Niego, rzekł w 

przypowieściach: (5) Siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno padło na 

drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. (6) Inne padło na 

skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. (7) Inne znowu padło między 

ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. (8) Inne w końcu padło na 

ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Przy tych słowach wołał: Kto ma 

uszy do słuchania, niechaj słucha! (9) Wtedy pytali Go Jego uczniowie, co oznacza 

ta przypowieść. (10) On rzekł: Wam dano poznać tajemnice królestwa Bożego, 

innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie 

rozumieli. (11) Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo 

Boże. (12) Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i 

zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. (13) Na skałę pada 

u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: 

wierzą do czasu, a chwili pokusy odstępują. (14) To, co padło między ciernie, 

oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, 

bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają 

owocu. (15) W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy 

słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą 

wytrwałość.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Bogactwa i rozkosze – łatwo zrozumieć, jak one mogą przytłumić w nas 

doświadczenie Bożej łaski. Ale troski? Wydają się nie pasować do dwóch pozostałych 

pozycji na liście. Bogactwa i rozkosze życia są atrakcyjne i mogą odciągnąć nas od 

Pana, natomiast troski wpływają na nas w zupełnie inny sposób. Stos rachunków i za 

mało pieniędzy, żeby je opłacić. Stresująca praca, gdzie stawia się nam zbyt wysokie 

wymagania. Problemy zdrowotne. Napięcia w rodzinach.  



Takie i inne troski i zmartwienia są częścią naszej codzienności. Zatroskanie może 

jednak przyjąć formę skrajną, a co za tym idzie, całkowicie zdominować nasze 

myślenie. Badania naukowe wykazały, że tego rodzaju zamartwianie się potrafi 

wywołać chorobę fizyczną – możemy też mieć poczucie, że nadmiar trosk nas po 

prostu wykończy. 

 

Także Jezusowi nie brakowało trosk w Jego ziemskim życiu. 
 

Chociaż nigdy nie tracił pokoju, wciąż stawały przed nim sprawy, pytania                           

i problemy, z którymi musiał się uporać. Przypomnijmy sobie, jak musiał korygować 

myślenie Apostołów lub spierać się z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie, którzy byli 

Mu przeciwni. Nie mówiąc już o tym, co przechodził w dniach bezpośrednio 

poprzedzających ukrzyżowanie. 

Dziś Jezus pragnie przychodzić nam z pomocą w codziennych zmaganiach.                  

Chce nauczyć nas patrzeć na wszystkie troski z właściwej perspektywy. Pomaga nam 

przede wszystkim przez to, że daje słowo Boże, które nas pociesza i przypomina, że 

Bóg jest z nami i że wie, co przeżywamy – ponieważ Jezusowi nieobce były ludzkie 

troski i zmagania (Hbr 4,14-15).  

 

Poniższe fragmenty z Pisma Świętego pomogą nam spojrzeć na nasze troski                         

z właściwej perspektywy. Czytając je, proś Jezusa, żeby pomagał ci sprostać 

wyzwaniom, przed którymi stajesz. 

 

 „Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bo Ja jestem twoim Bogiem. 

Umacniam cię, a także wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą 

sprawiedliwą” (Iz 41,10). 

 „Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną 

mojego życia: przed kim mam się trwożyć?” (Ps 27,1). 

 

Czy fragmenty te sprawią, że twoje  troski znikną? Z pewnością nie. Ale gdy 

będziesz się trzymał prawd zawartych w słowie Bożym, nie pozwolisz im sobą 

zawładnąć. 
 

„Panie, pomóż mi trwać w Twoim słowie, gdy czuję się przytłoczony przez 

troski tego świata”. 
 

1 Kor 15,35-37.42-49   Ps 56,3.10-14 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mk 9,30-37 

 (30) Po wyjściu stamtąd podróżowali przez Galileję, On jednak nie chciał, żeby 

kto wiedział o tym. (31) Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: 

Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. 
Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie.(32) Oni jednak nie 

rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. (33) Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w 

domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? (34) Lecz oni milczeli, w 

drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest 

największy. (35) On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto chce być 

pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!(36) Potem 

wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do 

nich: (37) Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto 

Mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz Tego, który Mnie posłał. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Co za zdumiewająca zapowiedź! Rozpoczynając wędrówkę do Jerozolimy, Jezus 

mówi swoim uczniom – i nam – że zostanie wydany w nasze ludzkie ręce i bezbronny 

pozwoli nam zadecydować, co się z Nim stanie. Będzie tak, jak zapowiedział prorok 

Izajasz: „Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, 

tak on nie otworzył ust swoich” (Iz 53,7). 

 

Stoi to w mocnej opozycji do wszystkiego, co działo się z Jezusem wcześniej. Od 

chwili swojego pojawienia się na scenie wydarzeń Jezus był w centrum 

zainteresowania – uzdrawiał, spierał się z przeciwnikami, uciszał burze, rozmnażał 

chleb.  

Zawsze obejmował przewodnictwo. Zawsze przemawiał z autorytetem. To On 

nadawał bieg akcji, ale na krzyżu, w jej kluczowym momencie, pozostał cichy, 

pokorny i bezbronny.  



Było to absolutnie zgodne z Bożym planem. 

 

 Jezus przyszedł jako dar Boga dla nas.  

 

Dar nie mówi obdarowanemu, jak ma go używać. Jezus pozostawił nam decyzję, w 

jaki sposób zechcemy Go przyjąć. Nie musieliśmy Go odrzucać, jak uczyniło to wielu 

z Jego rodaków. Nie musieliśmy zapierać się Go, jak zrobił to Piotr. Nie musieliśmy 

Go zabijać, jak zadecydowali Żydzi, a uczynili Rzymianie. Mogliśmy Go 

zaakceptować i przyjąć Jego przesłanie o zbawieniu. Postąpiliśmy jednak inaczej.                 

A mimo to Bóg wydał Go w nasze ręce. Nie cofnął swego daru.  

 

Także dziś Bóg nie przestaje wydawać Jezusa w nasze ręce. Dzieje się to na 

wszystkich Mszach świętych, na wszystkich ołtarzach, we wszystkich procesjach 

komunijnych. Jezus wydaje się w nasze ręce jako Boży dar zbawienia. Nikt z nas nie 

jest godny Go przyjąć. Nikt z nas nie przyjmuje Go w pełni, tak jak by się należało.  

To Go jednak nie powstrzymuje. Wciąż wydaje siebie nam, grzesznym ludziom. 

Wciąż ofiarowuje nam zbawienie. 

 

Odpowiedzmy na Jego dar, oddając Mu samych siebie. 

 

„Panie, nie jestem godzien Ciebie przyjąć. Ale, proszę, kieruj do mnie dalej 

swoje słowo, abym mógł zostać zbawiony”. 

 

Mdr 2,12.17-20    Ps 54,3-6.8    Jk 3,16--4,3 


