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Lekcja  42                                         Temat:   Modlitwa o wiarę 
Rz 11,29-36   (Biblia Tysiąclecia) 

 

 Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. 

(30)Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu 
ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, (31) tak i oni stali się teraz 
nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami <w czasie obecnym> 
mogli dostąpić miłosierdzia. (32) Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, 
aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. (33) O głębokości bogactw, mądrości i 
wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego 
drogi! (34) Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? (35) Lub kto Go 

pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? (36) Albowiem z Niego                    
i przez Niego, i dla Niego [jest] wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. 

 

 
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Św. Paweł głęboko ubolewał nad tym, że wielu jego rodaków Żydów nie przyjęło 

przesłania Ewangelii.  

Już wcześniej w Liście do Rzymian wyrażał swój „wielki smutek i nieustanny ból” 

(Rz 9,2-3), jaki odczuwał w sercu z ich powodu. Posunął się aż do wyznania, że wolałby 

sam być odłączony od Chrystusa, byleby tylko oni uwierzyli. 

Jednak dzisiejszy fragment wskazuje jasno, że Paweł nie stracił nadziei.  

 Wierzył, że radość pogan z otrzymanego zbawienia sprawi, że także i Żydzi 

zapragną Chrystusa.  

 Ufał, że skoro poganie dostąpili miłosierdzia pomimo wcześniejszego oddalenia 

od Boga, to tym bardziej, zgodnie z Bożą obietnicą, dostąpi go także umiłowany 

lud Pana.  

Niemal każdy z nas ma wśród swoich bliskich i przyjaciół osoby, które nie znają 

Chrystusa.  

 



Podobnie jak Paweł odczuwamy z tego powodu smutek i ból. Pragniemy, by również 

one doświadczyły miłości i miłosierdzia Boga, i mogły w wolności prowadzić pełne, 

szczęśliwe życie. Wiemy jednak także– jak wiedział św. Paweł – że nie da się nikogo 

zmusić do wiary.  

Wszystko, co możemy zrobić, to modlić się o to, by kiedyś serca tych osób zostały 

otwarte i by znalazł się wtedy ktoś, kto podzieli się z nimi Dobrą Nowiną. 

Tymczasem zachowujmy nadzieję. 

Prawda o tym, że „dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne”, odnosi się nie tylko 

do narodu żydowskiego, ale też do nas wszystkich (Rz 11,29).  

Bóg nigdy nie cofnie swoich łask, gdyż byłoby to sprzeczne z Jego naturą.  

 Jego największym pragnieniem jest bowiem mieć nas wszystkich jak 

najbliżej swego serca teraz i przez całą wieczność. 

Módlmy się więc wytrwale za naszych bliskich i za tych, którzy są daleko od Pana. 

Módlmy się, aby w ich życiu zajaśniało Boże światło. Módlmy się też za samych siebie i 

wszystkich wierzących, którzy zostali posłani na świat, by głosić Ewangelię. O nich mówi 

Paweł: „Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!” (Rz 10,15). 

 

„Jezu, Ty wzywasz do siebie wszystkich, także tych, którzy jeszcze Ciebie nie 

znają. Otwórz ich serca na Twoją łaskę. Daj mi odwagę dzielenia się z nimi tym, co 

uczyniłeś w moim życiu”. 

 

Ps 69,30-31.33-34.36-37 

 

Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 14,  12-14 
 

(12) Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: Gdy wydajesz obiad albo 
wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani 
zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś 
odpłatę. (13) Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, 
chromych i niewidomych. (14) A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają 
czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy 
zmartwychwstaniu sprawiedliwych.  
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 Lekcja  43                                       Temat:   O miłości w praktyce 

Rz 12,5-16a  (Biblia Tysiąclecia) 

 (5) Podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna 

jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. (6) Mamy zaś według udzielonej nam łaski 

różne dary: bądź dar proroctwa - [do stosowania] zgodnie z wiarą; (7) bądź to urząd 

diakona - dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela - dla 

wypełniania czynności nauczycielskich; (8) bądź dar upominania - dla karcenia. Kto 

zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, 

[niech działa] z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, [niech to czyni] 

ochoczo. (9) Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za 

dobrem. (10) W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi.  

W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. (11) Nie opuszczajcie się 

w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. (12) Weselcie się 

nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali. (13) Zaradzajcie potrzebom 

świętych. Przestrzegajcie gościnności. (14) Błogosławcie tych, którzy was prześladują. 

Błogosławcie, a nie złorzeczcie. (15) Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z 

tymi, którzy płaczą. (16)Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach.  

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Jezus polecił nam miłować się nawzajem i raczej nikt nie próbuje z tym polemizować. 

Nawet małe dzieci wiedzą, że trzeba być „miłym” dla innych. Jest to jednak bardzo ogólne 

stwierdzenie.  

Natomiast w dzisiejszym pierwszym czytaniu Paweł daje nam pewne konkretne sugestie, 

jak żyć miłością w praktyce. Zatrzymajmy się dziś na jednej z nich:  

„W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie”. 

 

 Co to znaczy „okazywać cześć” drugiemu człowiekowi?  

 



Przypomnij sobie, jak pocieszałeś kogoś po stracie bliskiej osoby. Zapewniałeś o 

modlitwie w intencji zmarłego, ale także wyrażałeś swój szacunek do niego, dzieląc się 

wspomnieniami: „Nigdy nie słyszałem, żeby się skarżył na swoje dolegliwości”, 

„Doskonale pamiętam ten tort kawowy, który dla nas zrobiła, gdy się tu sprowadziliśmy”, 

„Miała zawsze tak promienny uśmiech, tyle życzliwości dla wszystkich”. 

Takie dzielenie się dobrymi wspomnieniami o zmarłym z pewnością jest 

oddawaniem mu czci. Ale jakże często rodzi się refleksja, że za mało uznania wyrażaliśmy 

tej osobie, kiedy jeszcze żyła. I właśnie to warto zmienić! Nie musimy czekać z 

oddawaniem komuś czci na specjalne okazje, a zwłaszcza ostatnie pożegnanie z nim. 

Codziennie mamy przecież wiele sposobności do wyrażenia innym swojego uznania i 

szacunku. 

Nauczycielka może podkreślić pozytywne cechy ucznia, mówiąc na przykład: „Cieszę 

się, że pomogłeś koledze nadrobić zaległości w nauce”. Matka może powiedzieć dziecku: 

„Babcia piecze najlepsze mazurki wielkanocne na świecie, a ty je pięknie dekorujesz”. 

Dziewczyna może powiedzieć młodszej kuzynce: „Wiem, że czasami bywasz nieśmiała, ale 

to było super, jak ostatnio zagadałaś na imprezie do tego nowego chłopaka i wciągnęłaś go 

do zabawy”. 

Chwalenie innych nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza tych, którzy cię drażnią albo 

sprawiają ci przykrości. Jednak przy odrobinie modlitwy i refleksji na pewno znajdziesz w 

nich pozytywne cechy. Będzie to z korzyścią i dla nich, i dla ciebie! 

Okazywanie szacunku innym odrywa naszą uwagę od nas samych, kierując ją na 

innych.  

Tak właśnie wygląda miłość w praktyce. 

Bądź więc dziś czujny i nie zmarnuj żadnej okazji, by podnieść kogoś na duchu. 

 

„Panie Jezu, naucz mnie okazywać cześć i szacunek innym. Otwórz mi oczy                   

i serce na to, co jest w nich dobre”. 

Ps 131,1-3 

 

 

 

 

 

 



 

Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 14,  15 - 24 

 

(15) Słysząc to, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego:  
 

Szczęśliwy jest ten, kto będzie ucztował                                       

w królestwie Bożym. 
 

(16) Jezus mu odpowiedział: Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił 

wielu. (17) Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział 

zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. (18) Wtedy zaczęli się wszyscy 

jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: Kupiłem pole, muszę wyjść, 

aby je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. (19) Drugi rzekł: 

Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za 

usprawiedliwionego. (20) Jeszcze inny rzekł: Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę 

przyjść. (21) Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz 

nakazał słudze: Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, 

ułomnych, niewidomych i chromych. (22) Sługa oznajmił: Panie, stało się, jak 

rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. (23) Na to pan rzekł do sługi: Wyjdź na drogi                      

i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. (24) Albowiem 

powiadam wam: żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej 

uczty. 
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Lekcja  44                                         Temat:   Potrzebujemy Bożej łaski 
 

Rz 13, 8-10 (Biblia Tysiąclecia) 
  

 (8) Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.  

Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. 

(9) Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie 

pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego 

swego jak siebie samego. (10) Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto 

miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 „Zrzuć 10 kilogramów w tydzień!”  

 „Ta jedna prosta strategia uzdrowi twoje małżeństwo!”  

 „Błyskawicznie podreperuj swój budżet!” 

 Każdy poszukuje szybkich i łatwych sposobów rozwiązania problemów, z którymi słabo 

sobie radzi.  

Stwierdzenie św. Pawła, że miłość jest wypełnieniem wszystkich przykazań, na pierwszy 

rzut oka wydaje się właśnie taką prostą receptą. Wypełnienie wszystkich nakazów Biblii za 

pomocą tylko tego jednego – miłości, czyż to nie brzmi wspaniale? 

Ale podobnie jak w przypadku wszystkich prostych i natychmiastowych rozwiązań, należy 

przeczytać także to, co jest napisane drobnym drukiem. 

Miłość nie jest prosta, a już na pewno nie jest łatwa.  

Jak czytamy w słynnym tekście św. Pawła,  

wymaga ona cierpliwości i łaskawości, odrzucenia zazdrości, szukania poklasku, 

unoszenia się gniewem i pychą. Ten, kto kocha, nie pamięta złego ani nie cieszy się                    

z niesprawiedliwości (1 Kor 13,4-7). 



Użyte tu greckie słowo agape oznacza dawanie bez oczekiwania niczego w zamian. Taka 

miłość jest niełatwa i większości z nas nie przychodzi w sposób naturalny. Jest to zadanie na 

całe życie. I co więcej, nie jesteśmy w stanie dojść do tego o własnych siłach.  

 Potrzebujemy łaski Bożej! 

Na szczęście miłosierny Bóg obficie udziela swojej łaski każdemu, kto Go prosi.                           

Z radością udziela jej temu, kto z pokorą przyznaje, że nie jest w stanie po raz kolejny 

powiedzieć „przebaczam”. Albo znosić z cierpliwością spowolnione reakcje starzejącego się 

rodzica, humory grymaszącego malucha lub powstrzymać się od złośliwego komentarza 

wobec irytującego współpracownika czy bezmyślnego kierowcy. 

 Każdy dzień przynosi nam kolejne okazje do okazania komuś współczucia i troski 

oraz do rezygnacji z użalania się nad sobą i opierania się egoistycznym myślom.  

 Codziennie możemy wzrastać w miłości, która jest wypełnieniem Prawa, ponieważ 

Bóg nas wspomaga.  

 Nawet jeśli nie czujesz w danym momencie jakiegoś szczególnego przypływu łaski, 

uwierz, że jest ci ona dana, a następnie zrób z niej użytek.  

Jak powiedział C.S. Lewis: „Jeśli zachowujesz się tak, jakbyś kogoś kochał, wkrótce 

rzeczywiście zaczniesz go kochać” (Chrześcijaństwo po prostu).  

Najważniejsze jest, żeby postawić pierwszy krok! 

„Ojcze, potrzebuję dziś Twojej łaski, aby kochać innych miłością cierpliwą                            

i bezinteresowną”. 

Ps 112,1-2.4-5.9  

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 14, 25-33 
 

(25) A szły z Nim wielkie tłumy. On zwrócił się i rzekł do nich: (26) Jeśli kto przychodzi 

do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie 

samego, nie może być moim uczniem. (27) Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten 

nie może być moim uczniem. (28) Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie 

wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? (29) Inaczej, gdyby założył 

fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z 

niego: (30) Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. (31) Albo który król, 

mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, 

czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami 

nadciąga przeciw niemu? (32) Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze 

daleko, i prosi o warunki pokoju. (33) Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się 

wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.  
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Lekcja  45                                         Temat:   Nikt z nas nie żyje dla siebie ... 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 15, 1-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. (2) Na to 

szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie.  

Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. (3) Opowiedział im wtedy 

następującą przypowieść: (4) Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie 

zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją 

znajdzie? (5) A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona (6) i wraca do domu; 

sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która 

mi zginęła.  

 

(7) Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z  

1 grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, 

 którzy nie potrzebują nawrócenia. (8) Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć 

drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata z domu i nie szuka 

staranne, aż ją znajdzie. (9) A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: 

Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. (10) Tak samo, powiadam 

wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



 

 

To, że Jezus zadawał się z grzesznikami, co więcej, zasiadał z nimi do stołu, było 

zgorszeniem dla wiernych, przestrzegających Prawa Żydów – uczonych w Piśmie                          

i faryzeuszów.  

Według nich tożsamość ludu wybranego opierała się na oddzieleniu od otaczających ich 

narodów i ścisłym zachowywaniu przepisów Prawa. Zadawanie się z grzesznikami było 

zagrożeniem dla tej tożsamości, gdyż czyniło człowieka – także Jezusa – nieczystym.  

 Jednak celem Jezusa nie było ani wywołanie wzburzenia, ani zaciągnięcie nieczystości 

rytualnej. Chciał On jedynie, aby ludzie zrozumieli wielkość Bożego planu.  

 Przyszedł na świat po to, aby podzielić się miłością Ojca z każdym człowiekiem. 

Misja Jezusa posłanego także do ludzi lekceważonych i odrzucanych przez innych była 

kontynuowana w życiu chrześcijan na przestrzeni wieków. Ofiarna miłość wobec 

zmarginalizowanych i ubogich stała się jednym ze znaków rozpoznawczych pierwotnego 

Kościoła. 

 Tertulian (160-225) przytaczał opinie pogan na temat chrześcijan: „Zobaczcie – 

mówią – jak oni się miłują (…) Zobaczcie, oni są gotowi nawet oddać życie jeden za 

drugiego”. 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu św. Paweł przypomina, że „nikt (…) z nas nie 

żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie” (Rz 14,7). 

 Jest to tak samo aktualne w XXI wieku, jak było w czasach Pawła. Zostaliśmy 

stworzeni po to, by dawać siebie innym. Spełniamy się na tyle, na ile staramy się być 

darem dla drugiego człowieka. 

 Pomyśl, jak traktujesz „trudne” osoby, które Bóg stawia na twojej drodze? 

Może to być ktoś z marginesu, bezdomny albo chory psychicznie. A może ktoś, kogo 

wolisz unikać – bo często prosi o pieniądze czy podwiezienie, kiedy nie jest to dla ciebie 

wygodne, albo ktoś, kto ma konfliktowy charakter i kontakty z nim wymagają ogromnej 

cierpliwości. 

Najlepszym sposobem radzenia sobie w takich sytuacjach jest przezwyciężenie siebie. 

Idź i zrób to, co powinieneś, choć jest to dla ciebie niełatwe. Idź, choćby miało cię to wiele 

kosztować. Nigdy nie pożałujesz, że wypełniłeś Boże przykazanie miłości bliźniego. 

Praktykując je, naśladujesz bowiem Jezusa. 

 

„Panie, pomóż mi przezwyciężać siebie, by okazywać Twoją miłość innym”. 

 

Rz 14,7-12   Ps 27,1.4.13-14 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

8 listopada 2019                           

Lekcja  46                                        Temat:   Roztropność chrześcijańska 
 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 16, 1 - 8 

(1) Powiedział też do uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono 

przed nim, że trwoni jego majątek. (2) Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o 

tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. (3) Na to 

rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać 

nie mogę, żebrać się wstydzę. (4) Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie 

przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. (5) Przywołał więc do siebie 

każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu 

panu? (6) Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, 

siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt. (7) Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? 

Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: 

osiemdziesiąt. (8) Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił.                          

Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi 

podobnymi sobie niż synowie światłości. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Każdy, kto pracuje w sektorze usługowym, zna wartość tzw. „umiejętności miękkich”, 

takich jak dobra komunikacja, przystępność czy empatia. Pomagają one w pozyskaniu 

lojalności klientów oraz budowaniu sieci pożytecznych kontaktów.  

Wydaje się, że nieuczciwy rządca z dzisiejszej przypowieści przyswoił sobie dobrze tę 

lekcję. Wiedział, jak pozyskać ludzką życzliwość. Kiedy więc pan zwolnił go za trwonienie 

majątku, rządca zrozumiał natychmiast, że jego szansą na przeżycie jest szybka poprawa 

relacji z członkami miejscowej społeczności. Chociaż miał na celu swój własny interes, to 

dotarło do niego, że najwięcej może osiągnąć hojnością i miłosierdziem. 

 I Jezus pochwalił jego roztropność. 



To, co uczynił nieuczciwy rządca z egoistycznych pobudek, my możemy czynić                       

z miłości. Okazywanie miłosierdzia jest zawsze dobrą strategią – czy to w domu, czy                    

w pracy, czy w naszych wspólnotach parafialnych.  

Kościół, do którego chodzisz, jest twoim „domem”, miejscem, gdzie gromadzisz się wraz 

ze swoimi braćmi i siostrami w Chrystusie na rodzinnym posiłku. Czasami myślimy o Mszy 

świętej jako o swoim osobistym spotkaniu z Jezusem, ale przecież On przychodzi do 

wszystkich zebranych w kościele. Więcej, On mieszka we wszystkich, którzy gromadzą się 

wraz z tobą. Czyli także w fałszującym organiście, rodzinie z niesfornymi dziećmi czy 

kierowcy, który zajeżdża ci drogę opuszczając kościelny parking. To, jak traktujesz innych 

parafian, jest ważnym wskaźnikiem twojej relacji z Bogiem. 

Zmiana nastawienia do trudnych dla nas osób na bardziej miłosierne jest naszym 

obowiązkiem na równi z dawaniem na tacę. Jak inaczej możemy stworzyć przestrzeń 

jedności i braterstwa? Jak lepiej możemy uszanować czas, w którym wszyscy przyjmujemy 

łaskę i moc Jezusa? 

Podczas przekazywania znaku pokoju na najbliższej Mszy świętej zastanów się, czy 

rzeczywiście masz poczucie jedności z tymi, którzy cię otaczają. Jeśli ktoś czy coś cię 

drażni, poproś Jezusa, żeby pomógł ci odłożyć to na bok i skupić się na budowaniu 

wspólnoty Kościoła. A jeśli jest to dla ciebie poważnym wyzwaniem, wiedz, że Jezus gotów 

jest ci w tym pomóc. On kocha każdą z otaczających cię osób tak samo jak ciebie. 

„Jezu, pomóż mi dostrzec Twoje oblicze w każdym, kogo spotkam na Mszy                      

w najbliższą niedzielę”. 
 

Rz 15,14-21    Ps 98,1-4 
 

(14) Bracia, jestem co do was przekonany, że pełni jesteście szlachetnych uczuć, 

ubogaceni wszelką wiedzą, zdolni do udzielania sobie wzajemnie upomnień. (15) A może 

niekiedy w liście tym zbyt śmiało się wyraziłem jako ten, który wam pewne sprawy stara 

się przypomnieć - na mocy danej mi przez Boga łaski. (16) Dzięki niej jestem z urzędu 

sługą Chrystusa Jezusa wobec pogan sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii 

Bożej po to, by poganie stali się ofiarą Bogu przyjemną, uświęconą Duchem 

Świętym. (17) Jeśli więc mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie z powodu spraw 

odnoszących się do Boga. (18) Nie odważę się jednak wspominać niczego poza tym, 

czego dokonał przeze mnie Chrystus w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa [wierze] 

słowem, czynem, (19) mocą znaków i cudów, mocą Ducha Świętego. Oto od Jerozolimy i 

na całym obszarze aż po Ilirię dopełniłem [obwieszczenia] Ewangelii Chrystusa. (20) A 

poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa 

było jeszcze nie znane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogo 

innego, (21) lecz zgodnie z tym, co napisane: Ci, którym o Nim nie mówiono, zobaczą Go, 

i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznają Go. 

 



Rocznica poświęcenia 

Bazyliki Laterańskiej 
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Ps 46,2-3.5-6.8-9   (Biblia Tysiąclecia) 
 

(2) Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: łatwo znaleźć u Niego pomoc w 

trudnościach. (3) Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań 

morza.  

(5) Odnogi rzeki rozweselają miasto Boże - uświęcony przybytek Najwyższego. (6) Bóg 

jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje; Bóg mu pomoże o brzasku poranka.  

(8) Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną. (9) Przyjdźcie, zobaczcie 

dzieła Pana, dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 
 

Chociaż Bazylika Laterańska znajduje się w Rzymie, świętujemy rocznicę jej 

poświęcenia w całym Kościele, gdyż jest ona siedzibą biskupa Rzymu, czyli papieża.  

Uważana od wieków za matkę wszystkich kościołów katolickich na świecie, bazylika ta 

miała okresami burzliwą historię.  



Wybudowana pomiędzy 311 a 314 rokiem, została splądrowana w 455 i zniszczona 

przez trzęsienie ziemi w 896 roku. Po odbudowaniu dwukrotnie padała ofiarą pożaru. 

Mimo to mozaiki z IV wieku pozostały nietknięte, a potem przybyło wiele innych dzieł 

sztuki, między innymi monumentalne figury Apostołów. 

Także Kościół, podobnie jak ta wspaniała budowla, przeszedł wiele „pożarów”                       

i „trzęsień ziemi”, sporów wewnętrznych i ataków z zewnątrz, tragedii i skandali. Jednak 

pomimo tych wszystkich problemów wciąż trwa. Na przykład w pierwszych latach 

istnienia Kościołowi groził rozłam z powodu sporów o to, czy chrześcijanie pochodzenia 

pogańskiego powinni zostać obrzezani. 

 Jednak w 50 roku po Chrystusie przywódcy Kościoła zebrali się w Jerozolimie                          

i postanowili, że skoro Bóg „nie zrobił żadnej różnicy” między Żydami i poganami, 

udzielając i jednym, i drugim Ducha Świętego, także i oni nie powinni wymagać od pogan 

przyjmowania obyczajów żydowskich. 

Kiedy w średniowieczu Kościół przeżywał kryzys z powodu nadmiernego przywiązania 

duchownych do władzy, tytułów i polityki, wówczas Bóg zapoczątkował jego reformę, 

mówiąc do św. Franciszka z Asyżu: „Idź, odbuduj mój Kościół, gdyż popada w ruinę”. 

Franciszek „odbudował” Kościół zakładając zakon, który skupił się na podstawowym 

przesłaniu Ewangelii i służbie ubogim. 

Opiekę Boga nad Kościołem możemy dostrzec w każdej epoce, nie wyłączając naszej 

własnej. Nieco ponad pięćdziesiąt lat temu papież Jan XXIII zwołał Sobór Watykański II. 

Jakie były tego owoce? 

Wiele różnych. Między innymi Kościół stwierdził jasno, że wszyscy, w tym także 

świeccy, są równi sobie godnością oraz wezwani do służby w Kościele i dążenia do 

świętości. 

Jeśli więc martwi cię obecny stan Kościoła, złóż nadzieję w Bogu.  

On nigdy go nie opuścił i nigdy tego nie zrobi.  

Nie znaczy to, że Kościół będzie wolny od wyzwań i problemów. Bóg jednak posłuży 

się nimi, aby go oczyścić, wzmocnić i uczynić jeszcze piękniejszym. Bóg, który jest naszą 

„ucieczką i mocą”, pozostanie ze swoim Kościołem – z nami – teraz i na zawsze. 

 

„Panie, dziękuję Ci za to, że troszczysz się o swój Kościół. Jezu, ufam Tobie”. 

 

Ez 47,1-2.8-9.12   albo   1 Kor 3,9b-11.16-17 
 

 

 

 

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego: J 2, 13-22 

 

(13) Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. (14) W świątyni 
napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki                 
i gołębie. (15) Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich 
ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły 
powywracał. (16) Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a                      

z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! (17) Uczniowie Jego 

przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. (18) W 
odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, 
skoro takie rzeczy czynisz? (19) Jezus dał im taką odpowiedź:  
 

Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. 
 

(20) Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją 
wzniesiesz w przeciągu trzech dni? (21) On zaś mówił o świątyni swego ciała. (22) Gdy 
więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział,                            
i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.  
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 20, 27-38 
 

 

(27) Wówczas podeszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma 

zmartwychwstania, i zagadnęli Go (28) w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam 

przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie 

wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. (29) Otóż było siedmiu braci. Pierwszy 

wziął żonę i umarł bezdzietnie. (30) Wziął ją drugi, (31) a potem trzeci, i tak wszyscy 

pomarli, nie zostawiwszy dzieci. (32) W końcu umarła ta kobieta. (33) Przy 

zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za 

żonę. (34) Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż 

wychodzą. (35) Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w 

powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. (36) Już bowiem 

umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami 

zmartwychwstania. (37) A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie 

jest mowa "O krzaku", gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem 

Jakuba. (38) Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy 

bowiem dla niego żyją 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Stanowili oni wpływową grupę, która twierdziła, że ścisła wierność pierwszym pięciu 

księgom Biblii (Prawu Mojżeszowemu) nie pozostawia miejsca na wiarę w 

zmartwychwstanie umarłych.  

To oczywiste, że przedstawiając Jezusowi 

hipotetyczną sytuację kobiety, która w czasie 

swego ziemskiego życia była kolejno żoną siedmiu 

braci, saduceusze zamierzali wpędzić Go                       

w pułapkę. 

 



Sądzili, że prezentując Jezusowi wymyślony przez siebie przykład, wprawią Go                     

w zakłopotanie, a może nawet znajdą pretekst do oskarżenia Go o bluźnierstwo. 

Jednak Jezus pokrzyżował ich plany, traktując to pytanie jako okazję do potwierdzenia 

obietnicy zmartwychwstania. Powiedział, że ci, „którzy zostaną uznani za godnych 

udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych” (Łk 20,35),  

nie będą już związani małżeństwem; będą cieszyć się nieśmiertelnością jak 

aniołowie (Łk 20,36).  

Cytując Prawo Mojżeszowe, stwierdził, że Bóg nie nazwałby się Bogiem Abrahama, 

Izaaka i Jakuba, gdyby ci patriarchowie nie byli dla Niego żywi (Wj 3,6).  

 On jest Bogiem żywych – „wszyscy bowiem dla Niego żyją” (Łk 20,38). 

 

 Jest to naprawdę dobra nowina! 

Chociaż wszystkich nas pewnego dnia czeka śmierć fizyczna, będziemy żywi dla Boga. 

Czy mogłoby być inaczej? 

Na chrzcie świętym nieśmiertelny i wieczny Bóg zamieszkał w naszych sercach.  

Jeśli staramy się żyć wiarą, to nawet śmierć nie jest w stanie oddzielić nas od Boga.  

A kiedy Jezus przyjdzie powtórnie, wskrzesi do nowego życia także nasze ciała.  

 

Im głębiej przyswoimy sobie te prawdy, tym mniejszy będzie nasz lęk przed 

śmiercią. Zamiast patrzeć na nią jak na koniec wszystkiego, zobaczymy w niej przejście 

do nowego, lepszego życia. 

Nie znaczy to, że nie będziemy odczuwać żadnego niepokoju ani obawy w związku ze 

śmiercią. W końcu nikt z nas nie wie, jak będzie wyglądało niebo. Możemy jednak 

świadomie zaufać Bożym obietnicom i uwierzyć, że  

jeśli dziś pójdziemy za Panem, nasze jutro będzie o wiele wspanialsze, niż jesteśmy 

to sobie w stanie wyobrazić. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że zwyciężyłeś śmierć, abym ja mógł żyć na wieki”. 

 

2 Mch 7,1-2.9-14      Ps 17,1.5-6.8.15    2 Tes 2,16--3,5 


