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15 października 2018 

Lekcja  31                              Temat:    Powody do nadziei 
 

   Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 11,  29 - 32 
 

  (29) A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić:  

To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale 

żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. (30) Jak bowiem Jonasz był 

znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego 

plemienia. (31) Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego 

plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości 

Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. (32) Ludzie z Niniwy powstaną na 

sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu 

Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wiedząc o tym, że słowo „plemię” można przetłumaczyć z oryginału greckiego 

także jako „pokolenie”, łatwo pomyśleć, że Jezus bardzo surowo ocenia 

współczesnych sobie ludzi. Ale czy i nam nie przychodzi niekiedy do głowy podobna 

myśl? Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie i zobaczyć, jak bardzo nasze pokolenie 

oddala się od Boga, by poczuć się przytłoczonym i religijnych, aktach nienawiści i 

przemocy, wojnach i kryzysach moralności. 
 

 Mamy jednak także powody do nadziei. 
 

Spójrzmy na przykład na grzeszną Niniwę. Jej mieszkańcy nawrócili się, gdy tylko 

usłyszeli pierwsze słowa proroka Jonasza. Przypomnijmy też sobie pogańską królową 

Saby. Zdjęta podziwem, wysławiała Boga Izraela za mądrość Salomona. 

Zastanówmy się nad pokoleniem żyjącym w czasach Jezusa. Może nam się 

wydawać, że było ono jednym z najgorszych w historii ludzkości. To jego 

przedstawiciele odrzucili Jezusa i postanowili Go zabić, chociaż uczynił tak wiele 

dobra.  



Ale jest to także pokolenie, które pomimo swoich grzechów wydało takich ludzi, 

jak Maryja, Jan Chrzciciel, Piotr, Jan, Maria Magdalena i wielu innych.                       

Ci bohaterowie i bohaterki, członkowie „przewrotnego plemienia”, zmienili losy 

świata (Łk 11,29).  
 

   To dzięki nim i im podobnym Ewangelia, w ciągu zaledwie 

kilku dekad, rozprzestrzeniła się na cały basen Morza 

Śródziemnego! 
 

Czy i nasze pokolenie jest „plemieniem przewrotnym”?  

 

Pod pewnymi względami tak. Jednak Bóg wylewa swoją łaskę na wszystkie 

pokolenia i każde z nich odpowiada na nią w swój własny sposób. Pomimo grzechu, 

rozłamów, gwałtu i przemocy, szerzących się wokół, możemy nabrać otuchy. Bóg 

jest większy niż nasze nawet najpoważniejsze grzechy. On wciąż wychodzi nam 

naprzeciw, a wielu ludzi wciąż odpowiada na Jego wezwanie. Nawet w najgorszych 

sytuacjach jest zawsze płomyk nadziei, która ma swoje podstawy nie w tym, kim 

jesteśmy i co robimy, ale w ogromie miłosiernej miłości Boga. Wystarczy otworzyć 

oczy, aby ją zobaczyć. 

 

„Duchu Święty, pomóż mi dostrzec Twoje działanie w tym pokoleniu. 

Pomóż mi też zachować nadzieję i ufność w Tobie”. 

 

Ga 4,22-24.26-27.31--5,1   Ps 113,1-7 
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 Lekcja  32                                    Temat:     Nowe życie  
 

(Ga 5, 1-6 -  Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Ku wolności wyswobodził nas Chrystus.  

A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo 

niewoli. (2) Oto ja, Paweł, mówię wam: Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus 

wam się na nic nie przyda. (3) I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, 

który poddaje się obrzezaniu: jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy 

Prawa. (4) Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie 

usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście z łaski. (5) My zaś z pomocą Ducha, na 

zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. (6) Albowiem w 

Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, 

tylko wiara, która działa przez miłość. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wyobraź sobie, jak trudna byłaby jazda samochodem, gdybyś za każdym razem, 

gdy do niego wsiadasz, musiał zajrzeć do kodeksu ruchu drogowego. 

Na szczęście nie musisz tego robić, ponieważ znasz na pamięć przepisy ruchu 

drogowego, a nawet niepisane reguły przestrzegane przez kulturalnych kierowców.  

A jeśli już od dawna masz prawo jazdy, większości zasad przestrzegasz po prostu 

instynktownie.  

Chrześcijanie z Galacji borykali się z podobną kwestią. Przyjęli oni Ewangelię od 

Pawła, później jednak ulegli nauczaniu innych głosicieli, którzy domagali się od nich 

przestrzegania rytualnych przepisów judaizmu, co wprowadziło duży zamęt.  

 

Kiedy Paweł się o tym dowiedział, ostrzegł ich przed konsekwencjami niezdrowej 

skrajności w zachowywaniu Prawa Mojżeszowego. 

 



Wytłumaczył im, że Jezus, przez swój krzyż i zmartwychwstanie, wypełnił już 

wymagania Prawa, nie było więc konieczne obrzezanie, a jedynie „wiara, która 

działa przez miłość” (Ga 5,6), czyli świadectwo życia przemienionego przez Ducha 

Świętego.  

 

Żyjąc w zupełnie innych czasach, możemy 

wpaść w dokładnie tę samą pułapkę. 

 

Nie grozi nam wprawdzie rygorystyczne przestrzeganie rytuałów Prawa 

Mojżeszowego, ale istnieje wiele innych możliwości uznania, że łaska Boża nie 

wystarczy, by żyć w wolności dziecka Bożego.  

 

 Może sądzimy, że potrzeba bardzo wiele trudu, by zasłużyć sobie na względy                

i aprobatę Boga.  

 Może podchodzimy do Mszy świętej w sposób magiczny, uważając, że 

coniedzielne bywanie w kościele automatycznie zapewni nam zbawienie.  

 A może oceniamy innych jako godnych lub niegodnych, kierując się w tym 

swoimi własnymi kryteriami, zamiast patrzeć na nich oczyma Bożej miłości                 

i miłosierdzia. 

 

Wszystkie te postawy są sprzeczne z przesłaniem Ewangelii –. Gdzie Duch Jezus 

oddał życie za nasze grzechy i zesłał nam Ducha Świętego, który 

uzdalnia nas do nowego życia Pański, tam wolność – wolność od lęku przed 

potępieniem, wolność do życia w miłości i pokoju. Nie musimy być absolutnie 

doskonali. Wystarczy jedynie przyjąć zbawienie jako dar – darmową łaskę Boga –                

i odpowiedzieć na niego darem z siebie.  

 

„Panie, wychwalam Cię za Twoją miłość! Patrząc na Twój krzyż, raduję się 

otrzymaną łaską. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że mnie wybawiłeś”. 

 

Ps 119,41.43-45.47-48   Łk 11,37-41 
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  Lekcja 33                                  Temat:    Wydawać owoc 
 

(Ps 1,1-4.6    - Biblia Tysiąclecia) 
 
  

(1) Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę 

grzeszników i nie siada w kole szyderców, (2) lecz ma upodobanie w Prawie Pana, 

nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.(3) Jest on jak drzewo 

zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a 

liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada. (4) Nie tak występni, nie tak: 

są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. (5) Toteż występni nie ostoją się na sądzie 

ani grzesznicy - w zgromadzeniu sprawiedliwych, (6) bo Pan uznaje drogę 

sprawiedliwych, a droga występnych zaginie.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 
 

Psalmista przywołuje ten obraz dla opisania łask, jakich Bóg nam udziela.                          

Gdy przestrzegamy Prawa Pańskiego, jesteśmy „jak drzewo zasadzone nad płynącą 

wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną” (Ps 1,3).  

Św. Paweł posłużył się podobnym obrazem, zachęcając nas do życia „według 

ducha”, abyśmy mogli wydać owoce (Ga 5,16).  

 

Wierzba płacząca jest drzewem 

mającym niezwykle rozgałęziony 

system korzeniowy. To drzewo 

uwielbia wodę!  

Jego korzenie rozciągają się często 

szerzej niż gałęzie, wchodząc 

głęboko w grunt w poszukiwaniu 

źródeł wody. Dlatego najbujniej 

rośnie w pobliżu strumienia czy 

rzeki. 

 



Można powiedzieć, że podobnie jak wierzba, mamy zapuszczać korzenie szeroko i 

głęboko w poszukiwaniu żywej wody Ducha Świętego. Jak mamy to zrobić?  
 

Paweł jest bardzo praktyczny. Podaje rozbudowaną listę uczynków, które „rodzą 

się z ciała”, skontrastowanych z o wiele bardziej atrakcyjnymi „owocami Ducha” 

(Ga 5,19-22). Wszyscy znamy z doświadczenia egoizm, gniew, zawiść, pożądliwość  

i inne wymieniane przez Pawła „uczynki ciała”. Doświadczamy też, przynajmniej od 

czasu do czasu, wielu owoców Ducha.  

Dobra nowina głoszona przez Pawła polega na tym, że możemy odwrócić się od 

pożądań ciała – „ukrzyżować” je – a zwrócić się ku owocom Ducha. Co więcej, nie 

musimy szukać ich gdzieś daleko, gdyż Duch już w nas przebywa! Jak więc mamy 

wypuścić korzenie ku wodzie żywej? W sposób jasny i zdecydowany. 
 

 Na przykład, słysząc głos sumienia nakazujący nam zamknąć usta, zamiast 

powtarzać plotki, nie zagłuszajmy go.  

 Kiedy fragment Pisma Świętego czy słowa modlitwy mszalnej przykują 

naszą uwagę, poprośmy Ducha Świętego o głębsze ich zrozumienie.  

 Zacznijmy dzień od powierzenia Panu wszystkich swoich zajęć                               

i obowiązków, prosząc Go o mądrość i prowadzenie. Sięgając głęboko                 

w poszukiwaniu Ducha Świętego, zaczniemy wydawać coraz więcej owocu.  

 

Obiecuje to nam sam Bóg, a Jemu można zaufać. 
 

„Duchu Święty, chcę być drzewem, które wydaje dobry owoc.                   

Przyjdź, aby napełnić mnie Twoją żywą wodą”. 
 

Ga 5,18-25    
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 11, 42 - 46 
 
  

(42) Lecz biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z 

wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. 

Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie opuszczać. (43) Biada wam, 

faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na 

rynku. (44) Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie 

bezwiednie przechodzą. (45) Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w 

Prawie: Nauczycielu, tymi słowami nam też ubliżasz. (46) On odparł: I wam, 

uczonym w Prawie, biada! Bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a 

sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie. 

 



Św. Łukasza Ewangelisty 
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Lekcja 34                            Temat:   Królestwo Boże 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 10,  1-9 
 

(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. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

 

 Czy wiesz, że św. Łukasz jest autorem 

ponad 25% Nowego Testamentu? 
 

 

 



 Oprócz nazwanej jego imieniem Ewangelii spisał również Dzieje 

Apostolskie.  

 W tej drugiej księdze Łukasz zawarł jasny przekaz historyczny mówiący o 

narodzinach i wzroście pierwotnego Kościoła.  

 Z kolei w Ewangelii skoncentrował się bardziej na samym przesłaniu Jezusa.  

 

Podkreślał w nim zwłaszcza kilka tematów. 

 

 Po pierwsze, przesłanie Jezusa jest przesłaniem 

radości             (Łk 1,14.44.47.58).  

 

Jedynie u Łukasza znajdujemy sceny, które rozważamy w tajemnicach radosnych 

Różańca. Łukasz jako jedyny opisuje też radość, jaka panuje w niebie po 

odnalezieniu zabłąkanej owcy, zgubionej drachmy i po powrocie syna 

marnotrawnego (Łk 15,1-32). 

 

   Po drugie, przesłanie Jezusa jest przesłaniem 

miłosierdzia.  

 

Oprócz przytoczenia trzech przypowieści wymienionych powyżej Łukasz 

opowiada nam również o tym, jak Jezus ujął się za nawróconą jawnogrzesznicą, która 

namaściła Jego stopy, i jak poszedł w gościnę do pogardzanego celnika Zacheusza 

(Łk 7,36-50; 19,1-10). Dla Jezusa nikt nie jest zbyt grzeszny. 
 

  Po trzecie, przesłanie Jezusa jest przesłaniem troski                       

o ubogich.  

 

Łukasz opowiada nam, że Jezus, sam narodzony w ubóstwie, przestrzega przed 

niebezpieczeństwem bogactw (Łk 6,24) i chciwości (Łk 12,13-21). Przytoczona 

przez Łukasza przypowieść o bogaczu i Łazarzu daje nam przerażający obraz tego, 

co może się zdarzyć, jeśli zamkniemy swoje serca i dłonie dla potrzebujących                  

(Łk 16,19-31). 

 



  Po czwarte, przesłanie Jezusa jest przesłaniem 

modlitwy.  

 

Łukasz ukazuje nam Jezusa modlącego się przed każdym ważnym momentem 

Jego życia – przed chrztem (Łk 3,21), wyborem Apostołów (Łk 6,12), 

przemienieniem na górze Tabor (Łk 9,28) czy w Ogrodzie Oliwnym (Łk 22,41). 

Uczy nas modlić się do Ojca niebieskiego z wiarą i zaufaniem (Łk 11,9-13).  

 

   Wreszcie przesłanie Jezusa jest przesłaniem                                             

o napełnieniu Duchem Świętym. 

 

 Został Nim napełniony Jan Chrzciciel, Maryja, Elżbieta, Zachariasz, Symeon. Tuż 

przed swoim wstąpieniem do nieba Jezus obiecał, że także my wszyscy zostaniemy 

napełnieni Duchem Świętym (Dz 1,5.8). 

 

Radość. Miłosierdzie. Troska o ubogich. 

Modlitwa. Duch Święty. 

 

 Wszystko to były dla Łukasza znaki, że przybliżyło się królestwo Boże.  

 

Weźmy je do serca i starajmy się wcielać w życie przesłanie Jezusa, przyczyniając 

się do rozszerzania Jego królestwa!  

 

„Panie, napełnij nas swoją radością i naucz żyć dla Ciebie”. 

 

2 Tm 4,9-17a    Ps 145,10-13.17-18 
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      Lekcja  35                                       Temat:   Nie bójcie się! 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 12, 1-7 
 

(1) Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Niego, tak że jedni cisnęli się na 
drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: Strzeżcie się kwasu, to 
znaczy obłudy faryzeuszów. (2) Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie 

wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało 
wiadome. (3) Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie 

słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach. (4) Lecz 
mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a 

potem nic więcej uczynić nie mogą. (5) Pokażę wam, kogo się macie obawiać: 
bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: 

Tego się bójcie! (6) Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież 
żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych.(7) U was zaś nawet włosy 

na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście 

ważniejsi niż wiele wróbli.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Od czasu do czasu otrzymujemy od naszych czytelników listy opowiadające o 

działaniu Pana w ich życiu. Taką właśnie historię opowiada list zamieszczony 

poniżej. 

„W zeszłym tygodniu spanikowana zawiozłam mojego zdrowego dotąd syna, 

Józka, na ostry dyżur w szpitalu. Wcześniej poszłam z nim do lekarza, sądząc, że 

złapał jakąś drobną infekcję, ale kazano nam natychmiast jechać do szpitala. Józek 

miał niebezpiecznie wysoki poziom cukru we krwi i potrzebował natychmiastowej 

pomocy. W ciągu kilku godzin nasze życie zmieniło się radykalnie – u mojego syna 

stwierdzono cukrzycę! Wiadomość ta była dla mnie szokiem. Józek musiał 

przystosować się do zupełnie nowego stylu życia, który wymagał zrobienia 

przynajmniej trzech zastrzyków dziennie.  



Mój syn, który uwielbiał słodycze i węglowodany, nie przykładał zbyt dużej wagi 

do przestrzegania diety. Przyszłość rysowała się w czarnych barwach. 

 

«Nie bójcie się» – te słowa z Ewangelii Łukasza mocno przemówiły do mojego 

matczynego serca. Bałam się tak wielu rzeczy. Co się stanie, jeśli w trakcie zajęć na 

uczelni, oddalonej o wiele kilometrów od domu, zapomni  zbadać poziom cukru we 

krwi lub wstrzyknąć insulinę? Kto mu o tym przypomni? Kto zechce rzucić wszystko 

i pośpiesznie zawieźć go do szpitala?  

 

Jezus powiedział: «Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież 

żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych» (Łk 12,6). Lęk wciąż 

podpowiadał mi niepokojące pytania. 
 

 Czy Bóg nie zapomniał o tym, że nasz syn cierpi na nieuleczalną chorobę? 

 Czy nie uszedł Jego uwagi fakt, że będzie on musiał wykazać się większą 

odpowiedzialnością i dyscypliną niż inni chłopcy w jego wieku? 
 

Wszystko to wydarzyło się w zeszłym tygodniu. Dziś widzę, jak Józek otwiera 

się na łaskę Bożą i mój lęk słabnie. Wciąż jeszcze mam chwile frustracji i 

zniechęcenia, kiedy myślę, o ile trudniejsze będzie odtąd jego życie. Ale widzę też, 

jak bardzo Bóg jest wierny swoim obietnicom, jak pomaga mojemu synowi 

zaakceptować nową sytuację. Widzę, że Józek nie żyje w lęku. Tak więc i ja mogę 

pójść za jego przykładem i zaufać słowom Jezusa”. 

 

„Panie, gdy ogarnie mnie lęk, daj mi łaskę ufności w Twoje obietnice”. 

 

Ef 1,11-14     Ps 33,1-2.4-5.12-13 

 

 
 
 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

20 października 2018                           
 

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 12, 8-12 
 

 (8) A powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, 

przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów 

Bożych; (9) a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec 

aniołów Bożych. (10) Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi 

Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi 

Świętemu, nie będzie przebaczone. (11) Kiedy was ciągać będą do synagog, 

urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub 

co mówić, (12) bo  

Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, 

co należy powiedzieć. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Nie jest łatwo uwierzyć w tę obietnicę. 
 

Oczywiście wiemy, że wszystko jest w ręku Boga. To oczywiste, że Duch Święty 

może podsunąć nam właściwe słowa w trudnej sytuacji. Jednak słowa o zaufaniu 

Bogu „w tej właśnie godzinie” wydają się sugerować, że mamy podejmować ważne 

rozmowy bez żadnego przygotowania. A kto z nas jest gotów zdecydować się na coś 

takiego? 

Powiedzmy sobie jednak szczerze, że dla większości z nas „przygotowaniem” 

jest zamartwianie się. W tej dziedzinie bywamy naprawdę wysoko wykwalifikowani. 

Wyobraźnia podpowiada nam kolejne dramatyczne scenariusze. Jednak taki rodzaj 

przygotowania, zamiast wzbudzić w nas gotowość do stawienia czoła sytuacji, 

wywołuje paraliżujący lęk. 



Jezus odnosi się do tego lęku w sposób prosty i bezpośredni: „Nie martwcie się 

(…) co mówić” (Łk 12,11). W odpowiedniej chwili Duch Święty przyjdzie ci                   

z pomocą i włoży w usta słowa, które zmienią wszystko. 

Jeśli trudno ci to sobie wyobrazić, przypomnij sobie swoje doświadczenia                     

z przeszłości. Prawdopodobnie już niejeden raz doświadczyłeś natchnienia Ducha 

Świętego, mimo iż w danym momencie mogłeś nie zdawać sobie z tego sprawy. 
 

 Na przykład, czułaś, że powinnaś odezwać się do przyjaciółki, która przeżywa 

trudne chwile, ale nie miałaś pojęcia, co mądrego mogłabyś jej powiedzieć. 

Mimo to zadzwoniłaś do niej i chociaż wydaje ci się, że nie powiedziałaś nic 

nadzwyczajnego, ona mówiła, że bardzo podniosłaś ją na duchu. 

 Inna sytuacja – ktoś w pracy wyrażał zdziwienie, że przeżegnałeś się przed 

posiłkiem. Z pewnymi oporami udzieliłeś mu prostej odpowiedzi, która 

nieoczekiwanie przerodziła się w głęboką rozmowę na temat wiary. 

 Innym razem miałeś ochotę dać ostrą reprymendę niesfornemu dziecku, ugryzłeś 

się jednak w język i poprosiłeś Pana o pomoc. Zacząłeś widzieć swoje dziecko w 

innym świetle i zrozumiałeś, jak trzeba zareagować. 
 

Wszystko to są znaki, że Duch Święty wypełnia w tobie obietnicę Jezusa. Kiedy 

więc następnym razem zaczniesz zamartwiać się o wynik jakiejś rozmowy czy o 

rozwiązanie problemu, pamiętaj, że nie jesteś sam!  

 

Zaufaj, że Jezus będzie wierny swemu słowu.  

 

Dowiódł już tego w przeszłości i będzie to czynił dalej. Im częściej będziesz 

odczytywać w sobie przynaglenia Ducha do otwarcia ust – i rzeczywiście je otwierać 

– tym łatwiejsze będzie to dla ciebie w przyszłości. 

 

„Przyjdź, Duchu Święty, i włóż mi w usta słowa,                                              

które mam wypowiedzieć”. 

 

Ef 1,15-23   Ps 8,2-7 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

21 października 2018                           
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mk 10, 35 - 45 

(35) Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: 

Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. (36) On ich 

zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? (37) Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy w 

Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie. (38) Jezus 

im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, 

albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? (39) Odpowiedzieli Mu: 

Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i 

chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. (40) Nie do Mnie jednak 

należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] 

tym, dla których zostało przygotowane. (41) Gdy dziesięciu [pozostałych] to 

usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. (42) A Jezus przywołał ich do 

siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, 

uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. (43) Nie tak będzie między 

wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech 

będzie sługą waszym. (44) A kto by chciał być pierwszym między wami, 

niech będzie niewolnikiem wszystkich. (45) Bo i Syn Człowieczy nie 

przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać 

swoje życie na okup za wielu. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Agata, matka szóstki dzieci, przyjechała z rodziną w odwiedziny do krewnych.              

W kolejnym dniu pobytu postanowiono podzielić się na dwie grupy – jedna miała 

pojechać na wycieczkę, a druga zostać w domu i odpocząć w ogrodzie. „Wolisz 

zostać czy jechać?” – zapytał Agatę mąż. „A jak myślisz, gdzie będę bardziej 

potrzebna?” – odpowiedziała bez namysłu Agata, nie zdając sobie nawet pewnie 

sprawy, że w tej banalnej, codziennej sytuacji stała się obrazem Jezusa, który nie 

przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć. 



Jezus wypowiedział słowa o służbie, gdy Apostołowie Jakub i Jan, ku oburzeniu 

pozostałych, próbowali na boku załatwić sobie u Jezusa najbardziej zaszczytne 

miejsca w Jego królestwie. Zanim jednak uznamy ich zachowanie za wyjątkowo 

naganne, zauważmy, że wypowiedzieli oni szczerze to, co było prawdopodobnie                 

w sercach wszystkich Apostołów, spierających się o to, który z nich jest największy.  

 

A także w sercach nas wszystkich, którzy często zabiegamy o pierwsze miejsca, 

choćby w kolejce do gabinetu lekarza czy przy drzwiach autobusu, nie zastanawiając 

się ani przez chwilę, czy może w danej sytuacji nie należałyby się one bardziej 

komuś innemu. 
 

Słowa o służbie nie są popularnym przesłaniem w czasach, które sprzyjają raczej 

twardemu egzekwowaniu własnych praw i bezwzględnej „walce o swoje”.  
 

„Nie tak będzie między wami” (Łk 10,43) – mówi jednak Jezus. Uczy, że wielki 

jest ten, kto potrafi dostrzec potrzeby drugiego, dać coś z siebie, wziąć na siebie coś, 

co musi być zrobione, a czego inni zrobić nie chcą. A ta „wielkość” nie jest teorią, ale 

przekłada się na pokój serca i cały szereg innych owoców Ducha Świętego, 

niedostępnych tym, którzy żyją wyłącznie dla siebie.  
 

Prośmy dziś o dar mądrej służby, która nie jest słabością, uciemiężeniem ani 

niechętnym uleganiem presji innych, ale naśladowaniem Jezusa. Oby On prowadził 

nas do prawdziwej wielkości. 

 

„Panie, chcę Cię naśladować. Naucz mnie mądrze i z miłością służyć innym”. 

 

Iz 53,10-11    Ps 33,4-5.18-20.22   Hbr 4,14-16 


