
     

 XXVII Niedziela zwykła  6   X   2019 
 

(Łk 17, 5-10:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (5) Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary. (6) Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę 

jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w 

morze, a byłaby wam posłuszna. (7) Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, 

gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu? (8) Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi 

wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? (9) Czy 

dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? (10) Tak mówcie i wy, gdy 

uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; 

wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.  
 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Jan Kasjan 

 

Konieczność Bożej pomocy 
 

Apostołowie tak doskonale zrozumieli, że wszystko, co dotyczy zbawienia, jest darem 

Bożym, że błagali Pana nawet o łaskę wiary, mówiąc: „Przymnóż nam wiary” (Łk 17, 5). 

Nie ufali ani wolnej woli, lecz wierzyli, że pełności wiary musi im udzielić łaska Boża. 

Sprawca zbawienia ludzkiego uczy nas zresztą, jak chwiejną i słabą jest wiara nasza, i że 

sama sobie nie wystarcza, jeżeli jej nie umocni pomoc Pańska. Tak bowiem mówi do Piotra: 

„Szymonie, Szymonie! Oto szatan dopominał się o was, aby przesiać was jako pszenicę. 

Ale Ja prosiłem Ojca mego, aby nie ustawała wiara twoja” (Łk 22, 31n). 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Uczuł w sobie to [słabnięcie wiary] ów ojciec w Ewangelii (Mk 9, 13). Spostrzegł, że 

fale niedowiarstwa pędzą wiarę jako na skały grożące zgubnym rozbiciem, i błagał Pana o 

wspomożenie, mówiąc: „Panie, przyjdź z pomocą niedowiarstwu mojemu” (Mk 9, 24). 

Doskonale więc zrozumieli mężowie Ewangelii i apostołowie, że wszystko, co jest 

dobre, wykonuje Bóg, i tak mało ufali, że zdołają własnymi siłami czy wolną wolą wiarę 

swoją zachować bez skazy, iż prosili Boga, aby ją w nich wspomagał lub by im jej użyczył. 

Jeśli Piotrowi potrzebna była pomoc Boża, by nie ustała jego wiara, któż będzie tak 

zuchwały i tak ślepy, by mniemał, iż on jeden nie potrzebuje podpory? Zwłaszcza, że sam 

Pan w Ewangelii uczy wyraźnie: „Jak latorośl sama z siebie nie może rodzić owocu, jeśli 

nie trwa w szczepie winnym, tak ani wy, jeśli we Mnie mieszkać nie będziecie”. 

I znowu: „Bo beze Mnie nic uczynić nie możecie” (J 15, 4n). Jak niedorzeczną                        

i bezbożną jest więc rzeczą przypisywać jakiś dobry uczynek własnej pilności, a nie łasce                  

i pomocy Bożej, dowodzą tego jasno słowa Pańskie stwierdzające, że bez Jego natchnienia 

lub współdziałania nikt nie może wydawać owoców duchowych. 

 Albowiem: „Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały z wysoka jest, 

zstępujący od Ojca światłości” (Jk 1, 17).  

 Także Zachariasz pisze: „Bo jeśli coś dobrego, Jego jest, jeśli coś bardzo dobrego, 

od Niego” (Za 9, 17, LXX).  

 I dlatego stale powtarza apostoł: „Co masz, czegoś nie wziął? A jeśliś wziął, czemu 

się chlubisz, jakobyś nie wziął” (1 Kor 4, 7). 

Że takie wytrwanie uzdolniające nas do znoszenia pokus polega nie tylko na naszej 

cnocie, ale zupełnie na miłosierdziu Bożym, które je uśmierza, głosi nam błogosławiony 

apostoł słowami: „Pokusa się nas nie jęła jeno ludzka: a wierny jest Bóg i nie dopuści 

kusić was nad siły wasze; ale razem z pokusą da też wyjście z niej, abyście ją 

przetrzymać mogli”  

Że dalej Bóg sposobi lub pokrzepia dusze nasze do każdego uczynku dobrego i sprawia 

w nas to, co się Jemu podoba, uczy nas ten sam apostoł: „A Bóg pokoju, który wywiódł 

spośród umarłych wielkiego Pasterza owiec, Jezusa Chrystusa, przez krew przymierza 

wiecznego, niechaj was sposobi do wszystkiego dobrego, sprawują w was to, co się 

podoba oczom Jego” (Hbr 13, 20n).  

O tę samą łaskę modli się także dla Tesaloniczan, mówiąc: „A sam Pan nasz Jezus 

Chrystus i Bóg a Ojciec nasz, który nas umiłował i dał nam wieczne pocieszenie i 

dobrą nadzieję w łasce, niech krzepi serca wasze i utwierdza was we wszelkim dobrym 

uczynku i słowie” (2 Tes 2, 16–17). 

Że nareszcie bojaźń Bożą – byśmy mogli trwać przy Nim niezachwianie – Pan wlewa w 

serca nasze, wyraźnie poświadcza prorok Jeremiasz, mówiąc w imieniu Bożym: „I dam im 

serce jedno i drogę jedną, aby się Mnie bali po wszystkie dni i dobrze im było, a po 



nich ich synom. Postanowię też z nimi przymierze wieczne i nie przestanę im dobrze 

czynić: i bojaźń moją dam do serca ich, aby nie odstępowali ode Mnie” (Jr 32, 39n).  

Również Ezechiel [mówi]: „I dam im serce jedno i ducha nowego dam do 

wnętrzności ich: i odejmę serce kamienne z ciała ich i dam im serce miękkie, aby 

chodzili w przykazaniach moich, a strzegli sądów moich i czynili je: aby Mi byli ludem, 

a Ja ich Bogiem” (Ez 11, 19n). 

Najwyraźniej uczą nas te przykłady, że początek dobrej woli naszej jest darem 

natchnienia Pańskiego;  

On nas ciągnie czy to przez zachętę jakiegoś człowieka, czy też przez konieczność na 

drogę zbawienia: niemniej doskonałość w cnocie z Jego pochodzi łaski. Od nas zaś zależy, 

czy z zachęty i pomocy Bożej gnuśniej lub gorliwiej korzystamy. Za to też zapłatę lub karę 

najsprawiedliwiej weźmiemy, żeśmy albo zaniedbali korzystać z najlitościwszego 

zrządzenia Jego opatrzności, albo też usiłowali odpowiedzieć Mu kornym posłuszeństwem 

naszym. 

 

 Św. Cyryl Jerozolimski 

 

Dwa rodzaje wiary 

 

Umarł Łazarz. Upłynął jeden dzień, drugi, trzeci. Wyszła z niego siła, zaczęło się psuć 

ciało. Czy mógł mieć wiarę ten, który już czwarty dzień nie żył? Czy mógł prosić dla siebie 

o Zbawiciela? 

A jednak czego nie mógł uprosić zmarły, to uprosiły siostry. Gdy Pan przyszedł, upadła 

Mu do stóp siostra, która na Jego pytanie: „Gdzieście go położyli”, odpowiedziała: „Panie, 

już cuchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie”.  

Pan jej odrzekł: „Jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą” (J 11, 14nn); jak gdyby chciał 

powiedzieć: Skoro umarły nie może wierzyć, wierz ty! I wiara sióstr miała siłę odwołać 

umarłego z bram zaświata. Wiara jednych za drugich potrafiła zbudzić zmarłego.  

A jeśli ty będziesz osobiście szczerze wierzył, czyż nie osiągniesz o wiele większej 

korzyści? Choćbyś, jednak nie miał żadnej lub słabą wiarę, Pan jest miłosierny i przyjmie 

cię, jeśli będziesz pełnił pokutę. Tylko powiedz szczerze: „Wierzę, Panie, zaradź 

niedowiarstwu mojemu” (Mk 9, 24). Jeśli uważasz się za wierzącego, ale brak ci jeszcze 

doskonałej wiary, musisz powiedzieć z apostołem: „Panie, przymnóż mi wiary”                        

(Łk 17, 5). 



Ponieważ masz coś od siebie, otrzymasz wiele od Pana. Chociaż wiara jest jednym 

słowem, ma jednak dwojakie znaczenie. 

Pierwszy rodzaj wiary jest ten, który odnosi się do prawd religijnych.  

 Jest to przyzwolenie duszy na coś. Pomaga ono duszy, bo Pan powiedział: „Kto 

moich słów słucha i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie 

pójdzie na sąd” (J 5, 24).  

 I na innym miejscu: „Kto wierzy w Syna, nie podlega potępieniu, lecz ze 

śmierci przeszedł do życia” (J 3, 18).  

 

 Co za wielka miłość Boża! 

Sprawiedliwi [Starego Testamentu] żyli długie latu po Bożemu. Co oni osiągnęli w 

długoletniej służbie Bożej, to tobie daje teraz Jezus w jednej godzinie. Jeśli bowiem 

wierzysz, że Jezus Chrystus jest Panem i że Bóg wskrzesił Go z martwych, otrzymasz 

zbawienie i dostaniesz się do raju. Nie wątp, że jest to możliwe! Bo ten, który łotra, 

wierzącego tylko godzinę, na świętej Golgocie zbawił, zbawi i ciebie, jeśli tylko wierzysz. 

Jest jeszcze i drugi rodzaj wiary: dar łaski Chrystusa.  

„Jednemu dany jest przez Ducha Świętego dar mądrości słowa, drugiemu 

umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary                      

w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania”  (1 Kor 12, 8n).  

Ta wiara, której Duch Święty jako daru łaski udziela, nie tylko odnosi się do prawd 

religijnych, lecz też sprawia coś nadludzkiego.  

 Kto posiada wiarę tego drugiego rodzaju, powie tej górze: „Przesuń się stąd 

tam, i przesunie się” (Mt 17, 20).  

 Kto z wiarą mówi w przekonaniu, że to się stanie, i nie wątpi w sercu, otrzymuje 

łaskę. Do takiej wiary odnoszą się słowa: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarno 

gorczycy” (Mt 17, 20).  

Jak bowiem ziarno gorczyczne, choć jest małe, siłą swoją działa jak ogień i zasiane na 

małej powierzchni szeroko roztoczy gałęzie i znajdą wśród nich schronienie ptaki, tak i 

wiara w duszy w krótkim czasie zdziała bardzo wielkie rzeczy. Oświecona wiarą dusza 

wyobraża sobie Boga, i – o ile to tylko możliwe – patrzy na Boga, przebywa krańce ziemi, 

jeszcze przed końcem świata widzi sąd i obiecane dobra. 

 Obyś miał tę wiarę, wiarę w Boga, którą Bóg daje, a która sprawia 

nadludzkie rzeczy! 

 

 



 Św. Brunon z Segni 

 

Słudzy nieużyteczni 

 

Jakżeż konieczna była ta przypowieść (Łk 17, 7–10) dla tego, który mówił: „Boże, 

dzięki ci składam, że nie jestem jak inni ludzie: drapieżni, niesprawiedliwi, 

cudzołożnicy jak i ten celnik. Poszczę dwakroć na tydzień, daję dziesięciny ze 

wszystkiego, co mam” (Łk 18, 11–12). O ileż lepiej by mu było, gdyby powiedział z 

pokorą: Panie, ja, Twój sługa nieużyteczny, co miałem uczynić, uczyniłem. 

Gdy bowiem sługa z zależności i konieczności służy panu, to pan nie jest zobowiązany 

mu dziękować, kiedy spełnił to, co mu nakazał. Jeśli więc i my czynimy to wszystko, co 

nam rozkazano, odpędźmy pychę, przestańmy chwalić się na próżno, niech ustąpi 

wynoszenie się na duchu; pokornie padnijmy na twarz pomiędzy sługami nieużytecznymi 

wedle tego, co powiedział [Dawid]: „Dusza moja jak ziemia bezwodna przed Tobą” (Ps 

143 [142], 6). Ziemia bez wody, sucha, jałowa, niedająca owocu jest bez pożytku. 

 [Dawid] zaś czynił wszystko, co mu zostało nakazane, wedle jego słów:  

 „Nie odszedłem od Twych przykazań” (Ps 119 [118], 51) oraz:  

 „Nie zapomniałem ustaw Twoich” (Ps 119 [118], 141). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

XXVII 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. 
 

       
  

 Apostołowie prosili Pana: "Dodaj nam wiary". (...) Tak i wy, gdy wykonanie wszystko, co 

wam polecono, mówcie: "Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy 

wykonać".  (Łk 17, 5.10). 
 

 

 

 

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

do mnie?” 
 

O różne rzeczy prosimy Pana w naszych modlitwach. Jakże często w tej różnorodności 

wiara zajmuje dalekie miejsce, niejednokrotnie blisko ostatniego ( a może ostatnie). Gubi 

się, ustępuje miejsca innym ważniejszym, naszym zdaniem, potrzebom, często czysto 

ziemskim, doczesnym. O przymnożenie wielu rzeczy prosilibyśmy czy prosimy Pana, 

tylko nie o przymnożenie wiary. 

 O co najczęściej proszę Pana Boga w swoich modlitwach? 

 Czy w ogóle proszę? 

 A może już dawno stwierdziłem, że niczego od Niego nie potrzebuję, że wszystko 

sam sobie kupię, załatwię, zdobędę? 

 Czy proszę o pomnożenie wiary? 

 Czy troszczę się o jej pogłębienie przez dobrą lekturę religijną, czytanie prasy 

katolickiej, udział w jakiejś formie katechezy? 

 Czy modlę się za tych, którzy podupadają w wierze? 
 

Mówiąc o sobie czy na temat swojej pracy, szukamy raczej słów, które podkreślałyby 

naszą wartość, oddanie, zaangażowanie, naszą użyteczność dla biura, zakładu pracy, 

zespołu, drużyny. Unikamy słów, które dyskredytowałyby nas w oczach przełożonych, 

pracodawców, trenerów, które sugerowałyby, że nasza praca, a więc i osoba, jest 

nieużyteczna, czyli niepotrzebna, bo obawiamy się, że zostaniemy wykreśleni ze składu. 



Panu Jezusowi też nie chodzi o naszą dyskredytację, podważenie naszej przydatności. 

On liczy i zachęca nas do służby pokornej, stawiającej nas pozornie w roli sług 

nieużytecznych, czyli znających swoją wartość, swoje miejsce w szeregu. 
 

 Czy wykonuję to, co mi polecono, co powinienem wykonać? 

 Jakiej jakości jest to wykonanie? 

 Czy więcej mówię o tym, co wykonuję, czy wykonuję, mówiąc niewiele? 

 Czy znam swoją wartość, przydatność, swoje możliwości, czy tez ciągle uważam, 

że do niczego się nie nadaję? 

 Czy zauważyłem, że cytowane zdanie z dzisiejszej Ewangelii nie brzmi: "Słudzy 

nienadający się do niczego jesteśmy; nie wykonaliśmy tego, co powinniśmy 

wykonać"? 

 Czy jest we mnie postawa pokornej służby, służby nie na pokaz, nie dla 

popularności czy oklasków? 
 
 

Pomodlę się w intencji osób przeżywających kryzys swej wiary o jego przezwyciężenie, 

a także za osoby służące innym, o umocnienie, gorliwość, ofiarność. 
 

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: 
 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 

wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia. 

Przystąpmy z dziękczynieniem przed jego oblicze, 

radośnie śpiewajmy Mu pieśni!  (Ps 95, 1-2) 
 

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: 
 

 

Słysząc głos Pana, serc nie 

zatwardzajcie! 



Augustyn Pelanowski "Fale łaski"  

Komentarze do Ewangelii św. Łukasza 

Nie zwlekaj, wyrywaj! - Łk 17, 5-10 

 

 Czy jest nam potrzebna wiara? Bardzo. 

Bez niej istnienie jest nie do wytrzymania, ponieważ przeobraża się w paniczne 

przerażenie. Wierząc, napełniamy się nade wszystko bezpieczeństwem, wierząc - ufamy, że 

ktoś o nas absolutnie dba w każdej chwili. 

Ludzie wierzą w cokolwiek, ale apostołowie prosili o wiarę w moc oddziaływania 

Jezusa na ich życie. "Kiedy człowiek przestaje wierzyć w Boga, może uwierzyć we 

wszystko" (G.K. Chesterton). 

Gdy usuwa się krzyże, w ich miejsce ludzie wieszają amulety. W czasach 

współczesnych, gdy wydaje się, że triumf odnosi racjonalizm i autorytet nauki, nawet 

osoby, od których zależy los państw, dają dowody wiary w najbardziej absurdalne rzeczy. 

Swego czasu prezydent Ronald Reagan w najbardziej istotnych problemach radził się 

horoskopów i astrolog Joan Qiugley. I pomyśleć, że od porad kobiety, która spędzała 

wieczory z wytrzeszczonymi przed szklaną kulą oczami, w 1987 roku Ronald Reagan 

uzależnił podpisanie traktatu o ograniczeniu zbrojeń nuklearnych! 

Badanie akcjonariuszy z Wall Street wykazała, że aż 48% użytkowników giełdy 

uzależnia swoje decyzje od horoskopów! 

Nawet, jakże realistycznie podchodząca do życia, Margaret Thatcher swego czasu była 

miłośniczką ajurwedy. Jak wiadomo, naukowo nie dowiedziono skuteczności homeopatii, 

sam Richard Dawkins wyśmiewał się z tych, którzy wierzą w cudowną moc medykamentów 

homeopatycznych.  

Tymczasem w 1996 roku za 20 milionów dolarów sprzedano pewien popularny lek 

homeopatyczny, w którym jedyną aktywną substancją - jak to podaje Francis Wheen - jest 

wątroba kaczki! Czy nie jest bezpieczniej w czasie przeziębienia kupić sobie pasztet z 

kaczki za dwa złote? 

Księżna Diana była entuzjastką refleksologii - uciskania energetycznych punktów na 

ciele. Niestety, nie pomogło to jej w uniknięciu tragedii, w której jej ciało zostało ściśnięte 

śmiertelnie. 

Prezydent Carter wierzył w UFO, a nawet twierdził, że jej widział. Niestety, kosmici nie 

pomogli mu zostać zbyt długo prezydentem. 



Pewien nauczyciel z Ontario, James Alcock, zauważył z przerażeniem, że wśród źródeł 

informacji najczęściej cytowanych w pracach uczniów znalazło się "Archiwum X". Kiedy 

zwrócił im uwagę, że to fikcja, odparli: "Tak, ale oparta na faktach". 

W sierpniu 1995 roku upubliczniono film przedstawiający sekcję zwłok kosmitów z 

Roswell, jaka miała się odbyć w 1947 roku. Film stał się sensacją, wyświetlono go nie tylko 

w USA, ale prawie w całej Europie i w Japonii. Martin Walker, poważny korespondent 

równie poważnego czasopisma "Guardian", przysłał pełną wiary depeszę, w której 

potwierdzał, że film ten jest dowodem istnienia "aliens". Problem jest tylko w tym, że 

nakręcili go dwaj mężczyźni w pewnej stodole w hrabstwie Bedfordshire, używając 

manekina i kurzych flaków, z trudem powstrzymując się od śmiechu. 

Jeśli bez wiary nie potrafimy żyć, to poważnie zastanówmy się, w co i komu wierzymy. 

Wiara jest powierzonym nam depozytem. Zobowiązuje nas do widzenia rzeczy tak, 

jak je widzi Jezus (Rene Voillaume).  

Bóg nie dał jej nam po to, byśmy wyrywali drzewa  i rzucali nimi w morze, albo 

sprowadzali z kosmosu kolejne ekipy "transformers", wierzyli w zielone ludki z detektorami 

ruchu, wpatrywali się w kryształy, czy też ustawiali meble w domu zgodnie z regułami Feng 

shui, ale po to, byśmy nie wątpili w nic, co On nam powie. 

Nie da się wierzyć jednocześnie Jemu i we wszystko inne. Wiara Jezusowi i w Jezusa 

powinna wystarczać, by się już niczego nie lękać. 

Karol de Foucauld właśnie tak to ujął, gdy mówił o wierze: "Jedną rzecz zawdzięczamy 

Panu, że już nigdy niczego nie musimy się bać". 

 Lamentacja Habakuka jest pełna obawy, czy Bóg zainterweniuje i obroni Izraela 

przed napaścią Chaldejczyków. 

 Paweł zachęca Tymoteusza, aby rozpalił w sobie na nowo moc wiary i nie poddawał 

się pokusie zniechęcenia i wycofania ze zmagań duchowych. 

Trzeźwe myślenie przeniknięte wiarą nie pozwala poddać się pokusie rezygnacji, nawet 

po porażce czy klęsce. 

Obydwa czytania są świetnym tłem do uświadomienia sobie z pozoru niezrozumiałych 

wskazań Jezusa dotyczących wiary. Jezus wzmacnia swych uczniów, by nie wątpili w moc 

wiary, która potrafi nawet zakorzenione zło wyrwać i wrzucić w otchłań symbolizowaną tu 

przez morze. 

Czym bowiem jest tak naprawdę owa tajemnicza morwa, która występuje w Biblii tylko 

dwukrotnie? Może odpowiedź jest właśnie w tym drugim tekście? 

W Pierwszej Księdze Machabejskiej znajduje się batalistyczny opis bitwy pod Bet 

Zacharia, w której Judejczycy przegrali, gdyż wojska przeciwników do zmiażdżenia 

szeregów żydowskich użyły słoni bojowych rozjuszonych zapachem owoców morwy.  



Owoce tego drzewa podniecały słonie, które w tej księdze nazwano bestiami. 

Może nie jest przypadkiem, że tak samo Apokalipsa nazywa mrocznych wysłanników 

szatana. Zresztą los owych mrocznych wysłanników skończył się w morzu ognia i siarki, a 

więc podobnie, jak miało to być z morwą! 

Owoce zakorzenionej morwy to mamienie wyobraźni, w której grzech podnieca nas 

słodyczą przyjemności. Nie widzimy wtedy w perspektywie końca, gdy tratują nas bestie. 

Morwa ma długie i mocne korzenie, toteż wyrwanie ich i rzucenie w otchłań wyraża 

prawdę o możliwości ich pokonania jedynie mocą wiary w Jezusa, choćby tak małej, jak 

ziarenko gorczycy. 

W rzeczywistości nie taki grzech straszny, jak go maluje wyobraźnia, tylko to my 

jesteśmy uzależnieni od smakowania się w przyjemnościach i nie znajdujemy wiary w to, że 

można go pokonać. 

Zmysły, jak wiemy, są swoistą rampą pomiędzy światami ducha i ciała. Zanim 

ulegniemy jakiemukolwiek grzechowi, wcześniej w naszej wyobraźni pojawiają się pewne 

wizje, projekty, plany, marzenia i obrazy. 

Piekło reklamuje się oryginalnie i ekscytująco, podobnie jak te firmy, które tak 

naprawdę nie mają nic do zaoferowania. Te wizje są owocami morwy budzącymi do ataku 

bestie demonów. 

Jeśli pozwolimy sobie na to, by mieć upodobanie w tych marzeniach, zmiażdżenie 

grzechem jest tylko kwestią czasu. 

Ewagriusz Pontyjski twierdził, iż człowiek nie pozbędzie się namiętnych obrazów, 

dopóki nie zacznie pracować jak karczownik nad korzeniami pożądania i gniewliwości. 

Inny starochrześcijański asceta, Doroteusz z Gazy, opowiada w swych pismach o tym, 

jak pewien Abba wyprowadził swych uczniów do lasu z cyprysami i kazał jednemu z nich 

wyrwać jednoroczne drzewko. Zostało ono wyrwane bez poważnego wysiłku. Następnie 

nakazał drugiemu uczniowie wyrwać drzewko dwuroczne wraz z korzeniami, co oczywiście 

udało się, choć nie bez wielkiego trudu. W końcu nakazał wyrwać drzewo kilkuletnie                      

i mimo wysiłku dwóch, a potem reszty uczniów, tego nie udało się dokonać. 

Nauka była prosta: nasze przywiązanie do grzesznych przyjemności jest łatwe do 

usunięcia, gdy nie jest wieloletnie, ale gdy w grę wchodzi długotrwały nałóg, trzeba już 

tylko wiary i skruchy, wołania o pomoc Boga, bo ludzkie siły są już bezradne. 

Grzech jest łatwy do wyrwania, gdy nie jest wieloletnim zakorzenieniem.  

Nie zwlekaj więc, wyrywaj! 

 

 



 

Eliza i Jan cieszyli się na powrót do domu z nowo narodzoną Amandą, swoją 

pierwszą córeczką. Jednak w szpitalu przyszła do nich pielęgniarka z niepokojącą nowiną: 

„Słuch Amandy nie mieści się w odpowiednich dla noworodków parametrach. 

Nie musi to od razu oznaczać, że ma niedosłuch, ale powinniście skonsultować się z 

waszym pediatrą”. Była to pierwsza z wielu trudnych rozmów medycznych, jakie ich 

czekały. Okazało się, że Amanda ma poważny ubytek słuchu. Nie wzdrygała się na głośny 

hałas ani nie patrzyła w kierunku źródła dźwięku. Uśmiechała się na widok twarzy 

rodziców, ale nie odwracała głowy, kiedy mówili do niej stojąc poza zasięgiem jej wzroku. 

Rodzice szukali wszelkich możliwych sposobów, aby pomóc swojej córeczce. Konsultowali 

się z wieloma specjalistami, aż wreszcie Amanda otrzymała aparaty słuchowe. 

Eliza trzymała Amandę na kolanach, podczas gdy lekarz zakładał jej aparaty. Jan stał 

przed Amandą, patrząc jej prosto w oczy. „Amanda, Amanda” – zawołała Eliza zza jej 

pleców. „Amanda, gdzie jest mama?” – zapytał Jan. Zero reakcji. 

„Amanda, tu jestem” – zawołała Eliza, połykając łzy. Cisza. 

Nagle wyraz twarzy Amandy zmienił się i dziewczynka odwróciła się do matki wciąż 

powtarzającej: „Amanda, tu jestem!”. Na twarzy małej pojawił się uśmiech, a całe jej ciałko 

aż podskoczyło z przejęcia. „Amanda!” – zawołał Jan. Amanda gwałtownie odwróciła się 

do ojca. Rodzice z wielką ulgą zaczęli śmiać się i płakać jednocześnie. Córeczka wreszcie 

ich usłyszała! Sama Amanda śmiała się i wierciła z zachwytem. Chociaż rodzice od chwili 

narodzin byli całym jej światem, teraz usłyszała ich po raz pierwszy. 

 

My także możemy przeżyć podobną radość, kiedy po latach starań usłyszymy 

wreszcie na modlitwie głos Boga. 

 

 

 

"Pragnę" 
Modlitwa 

– spotkanie 

z Bogiem 



▌ SPOTKANIE Z BOGIEM 

 

Można się modlić na wiele sposobów.  

 Wszyscy znamy tradycyjne modlitwy, których odmawiania uczyliśmy się                          

w dzieciństwie.  

 Możemy modlić się cicho albo głośno, własnymi słowami albo tekstami                         

z brewiarza czy modlitewnika.  

 Możemy zanosić do Boga gorące prośby, dziękować Mu albo Go uwielbiać.  

 

Wszystkie te sposoby modlitwy mają jeden i ten sam cel – spotkanie z Bogiem. 

Oto jak opisała modlitwę św. Teresa z Lisieux, karmelitanka żyjąca w XIX wieku: 

„Dla mnie modlitwa to poryw serca, to proste spojrzenie ku Niebu, to okrzyk 

wdzięczności i miłości, tak w doświadczeniach, jak i w radości”. 

Przypomina to trochę doznanie Amandy, gdy po raz pierwszy usłyszała głos swoich 

rodziców. Jest to doświadczenie serca, które łączy się z samym Bogiem, swoim Ojcem 

niebieskim. 

W tym miesiącu chcemy zastanowić się nad tym, w jaki sposób możemy głębiej 

doświadczyć obecności Boga na modlitwie, spotkać Go, tak jak św. Teresa, usłyszeć Jego 

głos, jak Amanda usłyszeć odpowiedzieć na ten głos, tak by nasze życie mogło ulec 

przemianie. 

 

▌ MY PRAGNIEMY BOGA 

 

Pismo Święte mówi, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo (Rdz 1,26-27). 

Naucza, że ukształtował nas tak, byśmy Go szukali i znaleźli. Oznacza to, że głęboko w 

sercu wszyscy pragniemy zjednoczyć się z Bogiem. Nawet będąc pogrążony w grzechu, 

człowiek pozostaje obrazem swego Stwórcy.  

„Zachowuje pragnienie Boga, który powołuje go do istnienia” (KKK, 2566). Jak 

powiada Kohelet, Bóg „dał (…) naszym sercom pragnienie wieczności” (Koh 3,11, 

przekład paulistów), abyśmy przeczuwali, że należymy do wieczności i do wiecznego Boga. 

Jednak tęskniąc za Bogiem, nie zawsze uświadamiamy sobie, że to właśnie za Nim 

tęsknimy. Często staramy się ugasić pragnienie wiecznego Boga za pomocą rzeczy 

ulotnych. Pociągają nas przyjemności, władza, prestiż i pieniądze, które jednak przynoszą 

zaspokojenie tylko na krótko. Pełnej satysfakcji nie dają nam nawet takie dobra, jak 

wykształcenie, osiągnięcia zawodowe, udane życie małżeńskie czy rodzinne. 



Tęsknimy za czymś więcej, gdyż, jak powiedział św. Augustyn, Bóg stworzył nas dla 

siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki w Nim nie spocznie.  

 

▌ BÓG PRAGNIE NAS 

 

Ale nie tylko my tęsknimy. Także sam Bóg tęskni za nami! On od zawsze pragnął, 

abyśmy Go spotkali. Psalm 139 mówi nam, że Bóg wie, kiedy siadamy i kiedy wstajemy, 

widzi nasze działanie i nasz spoczynek. Nieustannie czuwa nad nami, gotów nam pomóc, 

abyśmy mogli odnaleźć drogę do Niego. 

Od chwili kiedy nasi pierwsi rodzice popadli w grzech, aż po dziś dzień, nasz Bóg woła 

do każdego z nas: „Gdzie jesteś?” (Rdz 3,9), a także „Nawróćcie się do Mnie całym swym 

sercem” (Jl 2,12): „Jeśli nawet człowiek zapomina o swoim Stwórcy lub ukrywa się daleko 

od Jego Oblicza, czy też – jak mówi Katechizm – „podąża za swoimi bożkami lub oskarża 

Boga, że go opuścił, to Bóg żywy i prawdziwy niestrudzenie wzywa każdego człowieka do 

tajemniczego spotkania z Nim na modlitwie” (KKK, 2567). 

Tęsknota Jezusa za nami objawiła się najpełniej na krzyżu.  

Wołając: „Pragnę” (J 19,28), Jezus powiedział, jak bardzo zależy Mu na zjednoczeniu 

z nami. Dał nam również poznać, jak daleko jest w stanie się posunąć, aby przyprowadzić 

nas z powrotem do siebie. Także dziś, dwa tysiące lat po tamtych wydarzeniach, Jezus 

wciąż pragnie naszej miłości. Wciąż pragnie przygarnąć nas do siebie. Tęskni za nami. 

Jezus tęskni za tobą. 

 

▌ ŻYWA WODA DLA SPRAGNIONYCH DUSZ 

 

 Czy pamiętasz rozmowę Jezusa z Samarytanką (J 4,5-42)?  

 

Kiedy odpoczywał przy studni w samarytańskim miasteczku Sychar, podeszła tam 

pewna kobieta, aby zaczerpnąć wody. Widząc ją, Jezus poprosił: „Daj mi pić!” (J 4,7). 

Jednak tymi słowami prosił ją o coś więcej niż o kubek wody w upalny dzień.  

Jak mówi św. Augustyn: „Ten zaś, który szukał napoju, pragnął wiary samej 

niewiasty”.  

A św. Teresa z Lisieux dodaje: „Mówiąc: «Daj mi pić», Stwórca świata domagał się 

miłości od swego biednego stworzenia. On pragnął miłości”.  



W dalszym ciągu dowiadujemy się, że Jezus znał przeszłość tej kobiety. Wiedział, że 

pięciokrotnie wychodziła za mąż, a człowiek, z którym żyła obecnie, nie był jej mężem. 

Wiedział, że przychodząc do studni w najgorętszej porze dnia, kiedy nikogo tam nie było, 

chciała uniknąć krytycznych spojrzeń i uwag. 

Ale Jezusa nie odstraszyły ani jej dawne grzechy, ani obecna sytuacja. „O, gdybyś 

znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: «Daj Mi się napić» – powiedział 

– to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej” (J 4,10). Jego słowa obnażyły pragnienie, 

które kobieta próbowała ugasić przez kolejne „miłości” swego życia. 

Jezus przeprowadził Samarytankę od wstydu i izolacji do relacji miłości z Bogiem. 

Zapewnił ją, że nigdy nie będzie już musiała pragnąć. Ona natomiast skosztowała żywej 

wody obecności i miłości Jezusa. Była tym tak przejęta, że pobiegła do miasteczka, by 

opowiedzieć wszystkim o Jezusie i o żywej wodzie, którą chce im dać (J 4,39-42).  

Wreszcie odnalazła to, za czym tęskniła całe życie. I wreszcie tam, przy studni, również 

Bóg zaspokoił swoje pragnienie – pragnienie bycia kochanym przez nią. 

 

 

 

▌ MODLITWA – UGASZENIE OBU PRAGNIEŃ 

Jak więc możesz ugasić swoje pragnienie? Jak zaspokoić swoją najgłębszą tęsknotę? 

Spotykając się z Jezusem na modlitwie. I nie tylko raz, ale każdego dnia – w domu, na 

Mszy, na adoracji, odmawiając Różaniec i we wszelkich formach modlitwy, jakie 

praktykujesz.  

Pamiętaj, że Jezus również pragnie ciebie i dąży do tego spotkania. Możesz, jak 

Samarytanka, przyjść do Jezusa i spędzić z Nim czas, możesz z Nim porozmawiać. 

Zasiadając dzień po dniu na modlitwie u Jego stóp, znajdujesz się w miejscu, gdzie możesz 

doświadczyć Jego niepojętej miłości do ciebie i „żywej wody” Jego obecności. 

Możesz spotykać Jezusa 

każdego dnia 

 – w domu, 

na Mszy,  

na adoracji 

czy odmawiając 

Różaniec. 



Nie znaczy to, że modlitwa zawsze będzie łatwa. Czasami przeżywamy posuchę, 

rozproszenia, niepokój. Czasami trudno nam znaleźć czas na modlitwę, a czasami ochotę. 

Może traktujesz modlitwę jako obowiązek religijny, wymaganie, jakie Bóg stawia przed 

tobą. 

Może czujesz się winny, że tak mało się modlisz, a może przychodzisz do Boga tylko 

wtedy, kiedy potrzebujesz od Niego pomocy. Oczywiście Bóg zawsze cieszy się, gdy do 

Niego przychodzisz, nawet jeśli jest to tylko pięć sekund wołania o pomoc. Ale pragnie o 

wiele więcej i chce, abyś i ty doświadczył o wiele więcej. Pragnie wymiany miłości, tego 

„porywu serca”, o którym pisała św. Teresa. 

W jaki sposób możemy przychodzić do Ojca niebieskiego i głębiej doświadczać Jego 

miłości? Jak spotkanie z Nim zaspokaja naszą wewnętrzną tęsknotę i budzi pragnienie 

jeszcze głębszej relacji? ▐ 
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