
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

1 października 2018 

Lekcja  21                                     Temat:    Uniżenie się ma wielką moc! 
 

   Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 9,  46 - 50 
 

(46) Przyszła im też myśl, kto z nich jest największy. (47) Lecz 

Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy 

sobie (48) i rzekł do nich: Kto przyjmie to dziecko                

w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, 

przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy 

wśród was wszystkich, ten jest wielki. (49) Wtedy przemówił Jan: 

Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał złe duchy, i 

zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. (50)Lecz Jezus mu 

odpowiedział: Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko 

wam, ten jest z wami. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Chociaż świat nieustannie przekonuje nas, że powinniśmy walczyć o siebie, o 

swoją pozycję, uznanie, awans czy karierę, to nie tego uczy nas Jezus.  

 

W królestwie Bożym – przeciwnie – liczy się pokora, nieszukanie swego, służba 

innym. Jednak uczniowie jeszcze tego nie rozumieją. Wciąż sądząc, że im wyżej, tym 

lepiej, spierają się, który z nich jest największy. Jezus burzy ich sposób myślenia, 

utożsamiając przyjęcie małego dziecka z przyjęciem Jego samego. 

 

 Uniżenie się ma wielką moc z bardzo prostego powodu – właśnie 

dzięki niemu znajdujemy Jezusa.  



 Uniżając się, spotykamy Tego, który „ogołocił samego siebie”, aby stać się 

podobnym do nas, który „uniżył samego siebie”, przyjmując śmierć na 

krzyżu (Flp 2,7.8).  

 Spotykamy Tego, który przyszedł do „ubogich”, „więźniów”, 

„niewidomych” i „uciśnionych” (Łk 4,18).  

 Spotykamy Tego, który przyszedł, by „dać swoje życie jako okup za 

wielu” (Mk 10,45).  

  

Jeżeli będziemy wyrzekać się siebie i swoich planów na rzecz szukania i pełnienia 

woli Bożej, znajdziemy łaski potrzebne do miłowania ludzi żyjących wokół nas. 

 

   Czy są w twoim życiu sytuacje, które wymagają 

uniżenia, porzucenia pychy?  

 

? Może na przykład już o wiele za długo nosisz w sobie urazę do kogoś, 

dźwigając brzemię nieprzebaczenia?  

? Może unikasz kogoś, kto potrzebuje twojej pomocy?  

? Może z lekceważeniem odnosisz się do osób bezdomnych czy 

upośledzonych?  

? A może za mało troszczysz się o swoich najbliższych? 

 

Postaw dzisiaj pierwszy krok, by to zmienić, i zaufaj, że Bóg cię poprowadzi.               

Nie musisz ciągle bronić swojej pozycji. Nie musisz zawsze mieć ostatniego słowa. 

Zajmij niższe miejsce razem z Jezusem. Bądź skory do słuchania i służby, a Pan 

przyciągnie cię bliżej do siebie.  

Usłyszysz wtedy Jego cichy głos: „Dobrze, sługo dobry i wierny!”               

(Mt 25,21). 

 

„Panie, pomóż mi pójść dziś za Tobą drogą uniżenia                                                    

i pozwól mi odnaleźć na niej Ciebie”. 

 

Hi 1,6-22     Ps 17,1-3.6-7 

 

 

 

 



Świętych Aniołów Stróżów 
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„SŁOWA BOŻEGO” 
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 Lekcja  22                                  Temat:      Rozmawiać z Aniołem!? 

 

   Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 18, 1-5.10 
 
 

(1) W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto 

właściwie jest największy w królestwie niebieskim? (2) On przywołał 

dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: (3) Zaprawdę, powiadam 

wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie 

do królestwa niebieskiego. (4) Kto się więc uniży jak to dziecko, ten 

jest największy w królestwie niebieskim. (5) I kto by przyjął jedno 

takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.  

(10) Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; 

albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie 

wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, 

który jest w niebie. 
  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Św. Ojciec Pio   nazywał go swoim „przyjacielem od kołyski”. 

 

 Od dzieciństwa byli bliskimi kompanami i spędzali razem wiele czasu. 

Rozmawiali przed pójściem spać i przez całe lata nie tracili ze sobą kontaktu.  

Ojciec Pio był przekonany, że zarówno w dobrych, jak i w złych chwilach jest 

przez niego wspierany.  

 



 Kim był ten wyjątkowy przyjaciel?   Jego  Aniołem Stróżem. 

 

Słowa Ojca Pio o tak bliskiej relacji z jego niebieskim Opiekunem mogą wydawać 

nam się dziwne, a przecież Kościół naucza, że każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, 

który towarzyszy mu przez całe życie. Także Maryja i wszyscy święci mieli swoich 

Aniołów Stróżów!   
 

   Pomyśl  
 

– Bóg kocha cię tak bardzo, że przydzielił ci istotę niebieską, by cię 

strzegła i prowadziła. Tak bardzo pragnie pomóc ci w drodze do nieba! 

 

? Jeśli tak jest, to dlaczego nie słyszymy tego, co mówi nasz Anioł Stróż? 

? Dlaczego go nie widzimy?  
 

Rozwijanie relacji z naszym niebieskim Opiekunem wymaga nauczenia się, jak 

wyczuwać jego niewidzialną, stałą obecność.  
 

Możesz rozmawiać ze swoim Aniołem Stróżem – tak samo jak 

rozmawiasz w sercu z Jezusem – próbując rozeznać jego głos w swoich myślach. 

Kiedy wahasz się, jaką decyzję masz podjąć, możesz prosić go, by modlił się za ciebie 

lub wskazał ci właściwą drogę. Możesz prosić go o ochronę, kiedy ogarnia cię lęk 

przed nieznanym. A kiedy z wewnętrznym przekonaniem podejmujesz dobrą decyzję 

czy wybierasz słuszną drogę, jest bardzo prawdopodobne, że stoi za tym inspiracja 

twego Anioła Stróża. 
 

„Wzywaj swojego Anioła Stróża, a On cię poprowadzi” – mawiał Ojciec Pio. On 

sam zwracał się do swego Anioła z dziecięcą wiarą i odkrył w nim niebieskiego 

przyjaciela, który prowadził go i chronił. Dziś, w dniu, w którym czcimy tych 

niebieskich przewodników, poświęćmy kilka chwil na rozmowę ze swoim Aniołem 

Stróżem. Nie trzeba być mistykiem, wystarczy świadomie postawić krok w wierze.                

A potem następny. 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że dajesz mi Anioła Stróża, aby                                           

mnie chronił i prowadził”. 

 

Wj 23,20-23    Ps 91,1-6.10-11 
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  Lekcja 23                                   Temat:  Porozmawiaj z ... Jezusem! 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 9,  57- 62 
 
  

(57) A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, 

dokądkolwiek się udasz! (58) Jezus mu odpowiedział: 
Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma 

miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. (59) Do innego rzekł: Pójdź za 

Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i 

pogrzebać mojego ojca! (60) Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie 

ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże! (61) Jeszcze inny rzekł: 

Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi 

w domu! (62) Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do 

pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Udając się w swoją ostatnią podróż do Jerozolimy, Jezus spotyka trzech różnych 

kandydatów na uczniów. Wszyscy trzej pragną pójść za Nim, ale na każdym z nich 

ciążą jakieś obowiązki czy troski, które każą im na jakiś czas odłożyć ostateczną 

decyzję. 

 

W odpowiedzi na ich prośbę o zwłokę, Jezus stwierdza jasno, że pójście za Nim nie 

jest łatwe. Dlatego konfrontuje ich z rzeczywistością bycia uczniem. Chce, by poznali 

swoje motywacje i zastanowili się, czy rzeczywiście chcą zostać Jego uczniami.                

Nie zadowala się ich deklaracjami, ale drąży głębiej, by zrozumieli, na czym im 

naprawdę zależy.  

 



Zauważmy, że każdy z nich reaguje na słowa Jezusa przedstawieniem okoliczności, 

które są przeszkodą w pójściu za Nim, jak pogrzeb ojca, potrzeba pożegnania                       

z rodziną, troska o dach nad głową. Odpowiadając im, Jezus dotyka nie tylko tego, co 

zostało powiedziane wprost, ale także ich najgłębszych motywacji, lęków i intencji. 

 

Jedna z odpowiedzi wskazuje na to, że kandydat na ucznia prawdopodobnie 

spodziewa się wygodnego i łatwego życia. Kolejna konfrontuje pytającego z jego 

własną niechęcią do podejmowania wyrzeczeń. Jezus każdemu z nich ukazał kolejny, 

konkretny krok, jaki należy podjąć, aby odpowiedzieć na tak radykalne powołanie. 

 

   Jezus może pomóc także i tobie w lepszym poznaniu siebie.   

 

On wie, czy starasz się wiernie iść za Nim. Wie też, jak bardzo Go kochasz. Chce 

pokazać ci, w jakich dziedzinach idziesz za Nim pewnym krokiem, ale też gdzie 

potrzebujesz więcej Jego łaski. Chce pomóc ci spojrzeć z całym realizmem na to, co 

znaczy być Jego uczniem. Jednak uświadamiając ci, że ta droga nie jest łatwa, 

zapewnia również, że będzie z tobą na każdym jej kroku. 

 

 Porozmawiaj więc dziś z Jezusem. 

 Powiedz Mu, że chcesz iść za Nim.  
 

Ale opowiedz Mu także o tym, co dzieje się teraz w twoim życiu, i przedstaw Mu 

wszystkie swoje wątpliwości. Pozwól, by odpowiedział ci tak, jak odpowiadał ludziom 

w dzisiejszej Ewangelii, abyś mógł trochę lepiej zrozumieć swoje motywacje. A wtedy 

będziesz gotów na postawienie kolejnego kroku na drodze z Jezusem. 

 

„Jezu, chcę iść za Tobą, jak czynili to uczniowie. Pomóż mi zobaczyć, do czego 

konkretnie wzywasz mnie dzisiaj, daj mi odwagę postawienia kolejnego kroku”. 

 

Hi 9,1-12.14-16    Ps 88,10-15 
 

 

 

 

 



Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu  

(1181-1226) 
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Lekcja 24                             Temat:   O pokoju 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 10,  1 - 12 
 

(1) Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i 

wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd 

sam przyjść zamierzał. (2) Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie 

wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił 

robotników na swoje żniwo. (3) Idźcie, oto was posyłam jak owce między 

wilki. (4) Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w 

drodze nie pozdrawiajcie! (5) Gdy do jakiego domu 

wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi!  

(6) Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na 

nim; jeśli nie, powróci do was. (7) W tym samym domu zostańcie, jedząc 

i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie 

z domu do domu. (8) Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, 

jedzcie, co wam podadzą; (9) uzdrawiajcie chorych, którzy tam są,                    

i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże. (10) Lecz jeśli do 

jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice                    

i powiedzcie: (11) Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do 

nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo 

Boże. (12) Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu 

miastu. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



Powyższy werset wydaje się bardzo odpowiedni na dzisiejsze wspomnienie                 

św. Franciszka z Asyżu (1181-1226). 

Franciszek, podobnie jak uczniowie w dzisiejszej Ewangelii, wędrował ze swoimi 

braćmi po wioskach, głosząc dobrą nowinę o Jezusie. I podobnie jak uczniowie, także 

on, czyniąc to, wnosił pokój i pojednanie w miejsca targane konfliktem. 

Pewien epizod z życia Franciszka ujawnia w sposób szczególny jego dar 

wnoszenia pokoju. W ostatnim roku życia Świętego rozgorzał spór pomiędzy 

burmistrzem Asyżu a biskupem tego miasta.  

Aby zaradzić złu, Franciszek dodał kolejną zwrotkę do swojej Pieśni słonecznej: 

„Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych, którzy przebaczają dla Twej miłości i 

znoszą słabości i prześladowania. Błogosławieni ci, którzy je zniosą w pokoju, 

ponieważ przez Ciebie, Najwyższy, będą uwieńczeni”. 
 

Franciszek posłał następnie dwóch braci z poleceniem zaśpiewania tej zwrotki                

w obecności burmistrza i biskupa. Poruszony do głębi serca burmistrz zawołał: 

„Przebaczam biskupowi, którego powinienem szanować jako swego pana”.                

Biskup zaś odrzekł: „Mój urząd wymaga ode mnie pokory, lecz z natury jestem 

krewki; błagam o wybaczenie!”. 

Franciszek rozumiał, że Jezus przyszedł, aby pojednać nas nie tylko z Bogiem, ale 

również ze sobą nawzajem. Brak przebaczenia często niszczy nasze rodziny i inne 

bliskie relacje – a także zdrowie i pokój wewnętrzny. W szerszej skali może 

doprowadzić do wojen, konfliktów i destrukcji. Jezus przyszedł, aby ogłosić pokój, 

zadając przez swój krzyż śmierć wszelkiej wrogości, a teraz pragnie, abyśmy starali 

się „zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój” (Ef 4,3). 
 

? Czy jest ktoś, komu powinieneś przebaczyć?  
 

Spróbuj darować urazę. Uczyń choć niewielki krok w tym kierunku, nawet jeśli nie 

masz na to ochoty. Biskupowi i burmistrzowi Asyżu wzajemne przebaczenie też na 

pewno nie przyszło łatwo, ale dzięki łasce Bożej zdołali to uczynić. Ta sama łaska 

jest dostępna także i dla nas. Jeśli nie potrafisz przebaczyć od razu, proś Boga o to, 

żebyś zechciał przebaczyć. Nawet jeśli nie czujesz w sobie ani krzty miłości do tej 

osoby, uświadom sobie, jak bardzo kocha ją Bóg, a On stopniowo przywróci pokój w 

twoim sercu. 
 

„Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju!” 

 

Hi 19,21-27   Ps 27,7-9.13-1 
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      Lekcja  25                                          Temat:   Przemiana życia 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 10, 13-16 

 
 

(13) Biada tobie, Korozain! Biada tobie, 

Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u 

was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze 

pokutnym i w popiele. (14) Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na 

sądzie niżeli wam. (15) A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być 

wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz! (16) Kto was słucha, Mnie 

słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi 

Tym, który Mnie posłał. 
 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Nie da się ukryć, że są to ostre słowa! Jezusowe „biada” przeciwko miastom, w 

których nauczał i uzdrawiał, może zabrzmieć jak groźba odwetu na nich za 

odrzucenie Jego przesłania. Można odnieść wrażenie, że Jezus w przypływie gniewu 

chce wyniszczyć tam wszystkich, którzy nie będą pokutować za swoje grzechy. 

 

Jednak ten obraz nie jest zgodny z rzeczywistością. Jezus nigdy nie wymuszał 

posłuszeństwa siłą.  

Jego „biada” jest raczej ubolewaniem nad tym, co stanie się z tymi miastami  

z powodu braku skruchy ich mieszkańców. 

Wszystkie dokonane tam cuda, wszystkie wygłoszone nauki i przypowieści miały 

na celu pokazanie, jak mogłoby wyglądać ich życie, gdyby powrócili do Boga                      

i zaczęli okazywać sobie nawzajem miłosierdzie i współczucie. 



Zniszczenie zapowiedziane przez Jezusa przyjdzie nie z Jego ręki, ale z ręki 

samych ludzi. Jak napisał kiedyś św. Paweł: „A jeśli u was jeden drugiego kąsa                  

i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli” (Ga 5,15). 

 

Skrucha nie polega tylko na przeprosinach. Oznacza ona gotowość na całkowitą 

przemianę życia. Wymaga to zarówno modlitwy o łaskę Bożą, jak i wysiłku zmiany 

swojego postępowania. Tego właśnie oczekiwał Jezus od mieszkańców 

odwiedzanych miast. Jednak pomimo wszystkich uczynionych przez Niego znaków, 

objawiających miłość, moc i miłosierdzie Boga, ludzie ci pozostali nadal 

niewolnikami grzechu. 

 

Jezus wie, jak łatwo ulegamy pokusie chciwości, zazdrości, pychy czy 

pożądliwości. Wie także, jak niebezpieczne są dla nas te grzechy. Właśnie po to, aby 

wyswobodzić nas z niewoli grzechów i napełnić Duchem miłości, posunął się aż              

do oddania własnego życia.  

Jezus wypowiedział te słowa, odchodząc z Galilei i zmierzając ku Jerozolimie                

(Łk 9,51). Uczynił wszystko, co mógł, a teraz nadszedł czas, by wyruszyć na 

spotkanie krzyża. Czy to nie wspaniałe, że On od nas nigdy „nie odszedł”? 

 

Dzień za dniem daje nam niezliczone okazje do skruchy, do przemiany serca                 

i postępowania, do wydawania owocu, który przemieni nie tylko nas, ale i tych, 

wśród których żyjemy. 

 

„Jezu, proszę Cię o prawdziwą skruchę i przemianę serca”. 

 
Hi 38,1.12-21; 40,3-5 Ps 139,1-3.7-10.13-14 
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Hi 42,1-3.5-6.12-17 

 
 

 

(1) Hiob na to odpowiedział Panu, i rzekł: (2) Wiem, że Ty wszystko 

możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. (3) Kto przesłania zamiar 

nierozumnie? O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. Ja nie 

rozumiem.  (5) Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie 

ujrzałem Cię wzrokiem, (6) stąd odwołuję, co powiedziałem, 

kajam się w prochu i w popiele.  

(12) A teraz Pan błogosławił Hiobowi, tak że miał czternaście tysięcy 

owiec, sześć tysięcy wielbłądów, tysiąc jarzm wołów i tysiąc 

oślic. (13) Miał jeszcze siedmiu synów i trzy córki. (14) Pierwszą nazwał 

Gołębicą, drugą Kasją, a trzecią Rogiem Antymonu. (15) Nie było w całym 

kraju kobiet tak pięknych jak córki Hioba. Dał im też ojciec dziedzictwo 

między braćmi. (16) I żył jeszcze Hiob sto czterdzieści lat, i widział swych 

potomków - w całości cztery pokolenia. (17) Umarł Hiob stary i pełen lat.  

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Dzisiejsze pierwsze czytanie opowiada nam ponadczasową historię 

sprawiedliwego, który pyta, dlaczego dobrych ludzi spotyka zło. W wypadku Hioba 

utrata najbliższych, majątku i zdrowia wyglądała jak kara zesłana przez niebo. On 

jednak utrzymywał, że jest niewinny, chociaż nawet jego przyjaciele podejrzewali, że 

musiał w jakiś sposób zasłużyć sobie na tak straszną karę. 

 



Wreszcie, po wielu godzinach sporów pomiędzy Hiobem a jego przyjaciółmi, 

interweniuje sam Bóg. Nie udziela Hiobowi reprymendy za grzechy, które mógł 

popełnić, upomina go natomiast za to, że nie pojął tego, że czasami Boże plany 

przekraczają ludzkie możliwości zrozumienia.  
 

Bóg nie wyjaśnił Hiobowi, dlaczego spotkało go cierpienie. Przypomniał mu 

jedynie, że tylko On zna wszystkie zagadki ludzkiego istnienia. Poruszony do 

żywego Hiob zrozumiał, jak małe i ograniczone jest jego myślenie: „Odwołuję, co 

powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele” (Hi 42,3). 
 

My też, podobnie jak Hiob, zastanawiamy się czasem, dlaczego w życiu nie układa 

nam się tak, jakbyśmy tego pragnęli. Przychodzą nieszczęścia, które poruszają nas do 

żywego. U dziecka stwierdzono chorobę, która powoduje trwałą niepełnosprawność. 

Małżonek traci pracę. Bliski przyjaciel zawodzi nasze zaufanie.  
 

 Co takiego zrobiliśmy, że spadły na nas te udręki?  
 

Jednak Bóg, za pośrednictwem Hioba, zapewnia nas dziś, że to nie On jest źródłem 

bólu i cierpienia – nawet jeśli czasem je dopuszcza, aby uczyć i formować swoje 

dzieci.  

A chociaż wiele pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi, historia Hioba ukazuje, że 

nawet jeśli nie rozumiemy tego, co się dzieje, najlepiej jest przylgnąć do Boga i Jemu 

zaufać. W tym życiu nasza wierność i zaufanie niekoniecznie zostają w pełni 

wynagrodzone. Czasami pozostaje nam tylko wierzyć, że nagroda czeka na nas w 

niebie. Nie zawsze jest to łatwe, ale warto podjąć wysiłek, by umacniać swoją wiarę. 

W trudnej sytuacji nie wahaj się wypowiedzieć przed Panem swojego rozczarowania 

i dręczących cię pytań.  

Jego odpowiedzi znajdziesz w historii Hioba i innych podobnych opowieściach. 

Nie zapominaj o modlitwie dziękczynienia i uwielbienia, nawet wbrew temu, co 

właśnie czujesz. Przypomnij sobie wszystkie otrzymane łaski, a przekonasz się, że 

twoja perspektywa się zmieni. A może potrzebna jest ci rozmowa z kimś, kto pomoże 

ci spojrzeć na wszystko oczami wiary. 

Życie bywa czasami twarde i bolesne. Jedno pozostaje prawdziwe – nasz Bóg, 

którego drogi są niezbadane, jest godzien naszego zaufania. 

 

„Ojcze, Tobie pragnę ufać”. 
 

Ps 119,66.71.75.91.125.130    Łk 10,17-24 



 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 10,17-24 
 

 (17) Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: Panie, przez wzgląd 

na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. (18) Wtedy rzekł do nich: 

Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. (19) Oto dałem wam 

władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic 

wam nie zaszkodzi. (20) Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam 

poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. (21) W tej 

właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam 

Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed 

mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, 

gdyż takie było Twoje upodobanie. (22) Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt 

też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu 

Syn zechce objawić. (23) Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: 

Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. (24) Bo powiadam wam: Wielu 

proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co 

słyszycie, a nie usłyszeli. 
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(18) Potem Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby 

mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego 

pomoc. (19) Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie 

ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby 

przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które 

określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. (20) I tak 

mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i 

wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc 

odpowiednia dla mężczyzny. (21) Wtedy to Pan sprawił, że 

mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z 

jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. (22) Po czym Pan Bóg z 

żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją 

przyprowadził do mężczyzny, (23) mężczyzna powiedział: Ta dopiero 

jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała 

niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. (24) Dlatego to 

mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze 

swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

W pierwszej chwili może się wydawać, że Bóg stworzył Adama, a dopiero potem 

uświadomił sobie, że czegoś tu brakuje. Zdał sobie sprawę, że stworzony przez Niego 

mężczyzna potrzebuje partnerki, postanowił więc wyjąć jedno z jego żeber                           

i uformować z niego drugą podobną do niego istotę. 
 

Oczywiście wiemy dobrze, że Bóg nie popełnił błędu. Stworzył pierwszych 

rodziców, dokładnie tak, jak zamierzył.  



Natomiast słowa: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam”, wyrażają 

odwieczną prawdę o tym, że jesteśmy stworzeni do tego, aby być razem. Jesteśmy 

stworzeni dla wspólnoty. 

Ta fundamentalna, odwieczna prawda wyjaśnia, dlaczego mężczyźni i kobiety 

zawierają związki małżeńskie. A także dlaczego mamy osiedla, parafie, hale 

sportowe i restauracje.  

 

Potrzebujemy siebie nawzajem! 

 

Bóg wpisał w serce każdego z nas pragnienie dawania siebie innym, a także 

pragnienie przyjmowania innych – aby nasze życie było w pełni ludzkie. 

 

Dlatego też rozpad małżeństwa jest sprawą tak bardzo bolesną. Oddaliśmy sobie 

nawzajem tak wiele – i do tego w tak intymny sposób – że czujemy się zdradzeni, 

odrzuceni i osamotnieni. Głęboko w sercu rozumiemy, że nie jest dobrze być 

człowiekowi samemu, i dlatego cierpimy. 

 

 Jeśli twoje małżeństwo jest szczęśliwe, wychwalajcie Boga! Starajcie się 

podtrzymywać waszą miłość i troszczyć się o siebie nawzajem.  

 Jeśli twoje małżeństwo przeżywa kryzys, nie poddawaj się! Pozwól innym 

ludziom sobie pomóc – na przykład zaprzyjaźnionemu małżeństwu, 

mądremu księdzu czy profesjonalnemu doradcy. Ani ty, ani twój 

współmałżonek nie musicie przechodzić przez to sami. 

 Jeśli jesteś rozwiedziony, nie zamykaj się w sobie. Twoja historia jeszcze się 

nie zakończyła. Bóg cię nie odrzucił. Jest wielu ludzi gotowych ci pomóc – 

ludzi, dzięki którym poczujesz znowu miłość i obecność Jezusa. 

 

Bóg nie chce, aby ktokolwiek z nas był sam. Nie tylko kroczy wraz z tobą, ale 

także posyła do ciebie innych ludzi, z którymi możesz iść razem. Tak bardzo cię 

kocha! 

 

„Jezu, dziękuję Ci za moją rodzinę i przyjaciół. Powierzam ci dziś 

wszystkich ludzi samotnych. Daj im odczuć Twoją obecność”. 

 

Ps 128,1-6    Hbr 2,9-11    Mk 10,2-16 

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mk 10,2-16 
 

(2) Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, 

pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. (3) Odpowiadając zapytał 

ich: Co wam nakazał Mojżesz? (4) Oni rzekli: Mojżesz pozwolił 

napisać list rozwodowy i oddalić. (5) Wówczas Jezus rzekł do nich: 

Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to 

przykazanie. (6) Lecz na początku stworzenia Bóg 

stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: (7) dlatego opuści 

człowiek ojca swego i matkę(8) i złączy się ze swoją żoną, i będą 

oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. (9) Co 

więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! (10) W domu 

uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. (11) Powiedział im: Kto oddala 

żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem 

niej. (12) I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, 

popełnia cudzołóstwo. (13) Przynosili Mu również dzieci, żeby ich 

dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. (14) A Jezus, 

widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić 

do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo 

Boże. (15) Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie 

królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do 

niego. (16) I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. 

 

 

 


