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Lekcja  11                                           Temat:    Czyste ręce 
(1 Tm 2,1-8:   Biblia Tysiąclecia) 

 (1) Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, 
dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: (2) za królów i za wszystkich 
sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą 
pobożnością i godnością. (3) Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela 
naszego, Boga, (4) który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do 
poznania prawdy. (5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między 
Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, (6) który wydał siebie samego na 
okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. (7) Ze względu na nie, ja 
zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem - mówię prawdę, nie kłamię - 
nauczycielem pogan we wierze i prawdzie. (8) Chcę więc, by mężczyźni  

modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez 
gniewu i sporu. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Co masz w swoich dłoniach? Aby wznieść w modlitwie „ręce czyste”, musisz 

wypuścić przynajmniej część tego, co w nich masz – czego się trzymasz. Ponieważ – 

przyznajmy to szczerze – kiedy trzymamy się kurczowo różnych spraw, jak 

oczekiwania co do przyszłości, dawne zranienia, obecne urazy czy bezwzględne 

roszczenia – trudno nam modlić się z wiarą i poddaniem się woli Boga. 

Wiemy wszyscy, jak łatwo pielęgnować w sobie urazy, zwłaszcza jeśli sądzimy, że 

nasz gniew i rozgoryczenie są całkowicie usprawiedliwione. Trudno też powstrzymać 

się od osądzania drugiej osoby, zwłaszcza gdy jesteśmy przekonani, że mamy rację. 

Może, na przykład, nie mogąc porozumieć się z mężem w kwestii wychowania dzieci, 

modlisz się: „Panie, przekonaj go, że mam rację”, zamiast otworzyć się na wspólne 

szukanie rozwiązania. Może czujesz złość wobec Boga, który dopuścił, by tobie czy 

twoim bliskim przydarzyło się jakieś nieszczęście. 

Buntujesz się, nie chcąc podporządkować się Jego woli, Jego pełnym miłości i 

mądrości planom. Jeśli widzisz, że uparcie trzymasz się czegoś takiego, Jezus dziś daje 

ci szansę wypuszczenia tego z rąk.  



Kiedy stając przed Bogiem na modlitwie, przypomnisz sobie, że pokłóciłeś się                       

z kimś w domu czy w pracy, postanów sobie nie trwać w złości. Przeproś Boga                         

i pomódl się o wyciszenie i pokój serca. A kiedy już wzburzone emocje nieco opadną, 

idź i spróbuj pojednać się z tym, kogo zraniłeś.  

Pamiętaj, że trudno jest wznosić do Boga na modlitwie ręce zaciśnięte w pięści, 

ściskając w nich gniew czy urażoną dumę. On nie może napełnić twoich dłoni swoimi 

łaskami, zanim nie opróżnisz ich z tego, co w nich trzymasz. 

Co więc jest w twoich rękach? Ból, gniew, złość, zazdrość, żal? Nie pozwala ci to 

przyjąć wszystkich darów, jakich Bóg chce ci dziś udzielić. Jeśli dostrzegasz coś 

takiego, zrób kolejny krok i wypuść to z dłoni. A potem wznieś do Boga „ręce czyste”, 

aby mógł je napełnić wszystkim, co dobre i szlachetne. 

 

„Ojcze, wierzę, że Ty chcesz mi dawać to, co dobre. Pomóż mi wypuścić 

wszystko, czego się trzymam, a co oddala mnie od Ciebie”. 

 

Ps 28,2.7-9     

 
 

    Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 7,  1-10 

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

Kafarnaum. (2) Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski 

był śmierci. (3) Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z 

prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. (4) Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: 

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

zbudował nam synagogę. (6) Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, 

setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś 

wszedł pod dach mój. (7) I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. 

Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. (8) Bo i ja, choć podlegam władzy, 

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

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

tłumu, który szedł za Nim, rzekł: Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie 

znalazłem nawet w Izraelu. (10) A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę 

zdrowego. 
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 Lekcja  12                                         Temat:      Moc Jezusa 

    Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 7,  11-17 
 

 (11) Wkrótce potem udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego 

uczniowie i tłum wielki. (12) Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono 

umarłego - jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum                                 

z miasta. (13) Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz! (14) Potem 

przystąpił, dotknął się mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli - i rzekł: 

Młodzieńcze, tobie mówię wstań! (15) Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego 

matce. (16) A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród 

nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. (17) I rozeszła się ta wieść o Nim po całej 

Judei i po całej okolicznej krainie. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Miała tylko jednego syna i właśnie go straciła. Podobnie jak kilka lat wcześniej 

straciła męża. Gdy szła w kondukcie pogrzebowym, towarzyszył jej spory tłum 

żałobników. Słychać było głośny szloch i modlitwę. Zamieszanie było tak wielkie, że 

niewielu zauważyło zbliżającego się Jezusa. On, podchodząc do mar, dotknął ich – a 

wtedy „ci, którzy je nieśli, przystanęli”, i stało się coś niewyobrażalnego. 

 

 

Jezus swoją mocą 

przywrócił młodzieńcowi 

życie. 

 



 Także ciebie – podobnie jak tamtą wdowę z Nain – Jezus chce 

dotknąć swoją mocą.  

Bądź więc otwarty na nieprzewidziane sytuacje, które mogą cię zatrzymać, wybijając 

z normalnego rytmu. Przystań i zastanów się nad tym, co się dzieje. Uwierz, że Jezus 

jest z tobą. Posłuchaj, co takiego ma ci do powiedzenia. Im częściej będziesz 

praktykować ten rodzaj miłującej uwagi, tym łatwiej będzie ci dostrzec, jak często Jezus 

wyciąga rękę, aby cię dotknąć. Tym częściej też będziesz w stanie powiedzieć:                         

W porządku, jestem gotów zrezygnować ze swoich planów, aby uczynić to, czego Jezus 

ode mnie oczekuje. 

Na przykład, budzisz się w środku nocy. A jeśli to On cię budzi? W ciemności, nie 

wstając z łóżka, zwróć ku Niemu swoje serce. Może wskaże ci konkretną osobę lub 

sprawę, która potrzebuje twojej modlitwy. A może po prostu przypomni ci, jak bardzo 

cię kocha. Kiedy indziej fragment czytania mszalnego nagle rzuci ci światło na trudną 

relację w rodzinie. Zatrzymaj się, podziękuj i poproś o siłę do pójścia za Jego słowem.  

W jeszcze innej sytuacji, Jezus może przyjść z głębokim pokojem serca w chwili, 

gdy ogarnia cię paraliżujący lęk z powodu problemów zdrowotnych. Zatrzymaj się                   

i przyjmij ten pokój. Usiądź spokojnie i pozwól Jezusowi uciszyć twoje serce.                     

On wyciąga do ciebie rękę, aby cię umocnić, oświecić, dotknąć swoją łaską. Nie 

zmarnuj tej chwili.  

Kobieta z dzisiejszej Ewangelii nie wiedziała, czego się spodziewać, gdy kondukt 

przystanął i zobaczyła Jezusa. Ale nigdy nie żałowała tego, że się zatrzymano. Jej syn 

powrócił do życia! Oby jej przykład pomógł ci być czujnym na nieprzewidziane 

wkroczenia Jezusa w twoje życie. Warto się zatrzymać i poczekać na to, co On uczyni. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że wchodzisz w moją codzienność. Pomóż mi wtedy 

zatrzymać się i przyjąć wszystko, co chcesz mi dać”. 

 

1 Tm 3,1-13   Ps 101,1-3.5-6 

 

 

 

 

 

 

 



Św. Stanisława Kostki, 

patrona Polski 
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  Lekcja 13                                    Temat:   Dla wyższych rzeczy się narodziłaś/-łeś 
 

(Ps 148,1-2.11-14:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(1) Alleluja. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach! (2) Chwalcie Go, 

wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy!  

(11) królowie ziemscy i wszystkie narody, władcy i wszyscy sędziowie na 

ziemi, (12) młodzieńcy, a także dziewice,  

starcy wraz z młodzieżą (13) niech imię Pana wychwalają,  

bo tylko Jego imię jest wzniosłe, majestat Jego góruje nad ziemią i niebem (14) i 

pomnaża moc swojego ludu. Pieśń pochwalna dla wszystkich Jego świętych, synów Izraela 

- ludu, który Mu jest bliski. Alleluja. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 

Nie trzeba być socjologiem, aby dostrzec, że wychowani w dzisiejszym 

społeczeństwie młodzi ludzie mają coraz większe problemy z podejmowaniem decyzji, 

a także z trwaniem we własnych postanowieniach. Wśród wielu różnych czynników                

z pewnością ważną rolę odgrywa tu klimat społeczny, środowisko, a także rady 

udzielane przez innych.  

Jakże często młodzi ludzie stojący w przededniu wyboru zawodu słyszą: 

„Najważniejsze to dobrze się ustawić”, a przeżywając trudności na drodze już obranego 

powołania: „Nie ma co się męczyć, życie jest tylko jedno. Jesteś młody, ułożysz sobie 

życie inaczej”. 

 Św. Stanisław Kostka za swoją życiową maksymę obrał 

sobie zupełnie inne słowa: „Dla wyższych rzeczy się 

narodziłem”.  



Nie wyrażał w ten sposób bynajmniej pogardy dla prostych życiowych obowiązków, 

gdyż w klasztorze jezuitów w Dylindze, gdzie przyjęto go na próbę, a następnie w 

nowicjacie w Rzymie, sprzątał i pomagał w kuchni, nie uważając tego za ujmę na 

honorze, choć był przecież szlachcicem z możnego rodu. Był natomiast przekonany, że 

człowiek może być w pełni szczęśliwy tylko wtedy, gdy znajdzie w życiu cel godny 

siebie – i że tym celem jest pełnienie woli miłującego Boga. 

Dzisiejszy psalm responsoryjny ukazuje nam całe Boże stworzenie – począwszy od 

aniołów, poprzez świat natury, aż po ludzi każdego wieku i stanu – zjednoczone w 

uwielbianiu Boga i rozradowane Jego bliskością.  

Ta bliskość pociągnęła Stanisława, który odkrywając wolę Boga wobec siebie, był w 

stanie przezwyciężyć wszelkie trudności, aby ją wypełnić – a przez to znaleźć szczęście 

i spełnienie. 

Przekonanie, że najlepszym sposobem realizacji siebie jest pełnienie woli Bożej, 

budzi dziś w wielu ludziach podobną reakcję, co kiedyś w rodzicach św. Stanisława, 

którzy wszelkimi możliwymi sposobami sprzeciwiali się powołaniu swego syna.  

Jak bardzo potrzebujemy dziś świadków tego, że owocem posłuszeństwa Bogu są 

miłość, radość, pokój i wszystkie inne owoce Ducha Świętego (Ga 5,22-23). 

Prośmy dziś, aby Bóg wzbudził wśród nas takich świadków – i młodych, i starszych. 

Prośmy też o wiarę, że jesteśmy naprawdę i najpełniej sobą wtedy, kiedy realizujemy 

wolę Bożą. 

„Panie, wzbudź we mnie głęboką wiarę w to, że poza Tobą nie ma dla mnie szczęścia”. 

 

Mdr 4,7-15 albo 1 J 2,12-17  
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 2,  41-52 
 

 (41) Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. (42) Gdy miał lat 
dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. (43) Kiedy wracali po skończonych 
uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego 
Rodzice. (44) Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali 
Go wśród krewnych i znajomych. (45) Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając 
Go. (46) Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między 
nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. (47) Wszyscy zaś, którzy Go 
słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.(48) Na ten widok zdziwili 
się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój    
i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. (49) Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie 
szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego 
Ojca? (50) Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. (51) Potem poszedł z nimi                 
i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te 
wspomnienia w swym sercu. (52) Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce 
u Boga i u ludzi. 
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Lekcja 14                             Temat:   Potrzebujemy Jezusa 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 7, 36-50 (Biblia Tysiąclecia) 

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

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

grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik 

alabastrowy olejku, (38) i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać 

Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je 

olejkiem. (39) Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: Gdyby On był 

prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest 

grzesznicą. (40) Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: 

Powiedz, Nauczycielu!  

(41) Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a 

drugi pięćdziesiąt. (42) Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich 

będzie go bardziej miłował? (43) Szymon odpowiedział: Sądzę, że ten, któremu więcej 

darował. On mu rzekł: Słusznie osądziłeś. (44) Potem zwrócił się do kobiety i rzekł 

Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś                     

Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. (45) Nie dałeś                

Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. (46) Głowy nie 

namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. (47) Dlatego powiadam ci: 

Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się 

odpuszcza, mało miłuje. (48) Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. (49) Na 

to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: Któż On jest, że nawet grzechy 

odpuszcza? (50) On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju! 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Szymon widział w niej wyrzutka społeczeństwa – grzesznicę o fatalnej reputacji, 

która wdarła się na wydawany przez niego obiad. Zdecydowanie nie należało mieć z nią 

nic wspólnego. Czyżby Jezus tego nie widział? Dlaczego od razu nie powie, że i On nie 

ma ochoty z nią się zadawać? Jednak Jezus zobaczył w niej kogoś zupełnie innego. 

Zobaczył kobietę, z której zdjęty został ciężar winy i wstydu. 



Całym sercem pragnęła teraz uhonorować Go prostym aktem miłości i czci. 

 

Szymon popełnił błąd, sądząc, że jest lepszy od tej kobiety. Być może rzeczywiście 

jego grzechy nie były takie wielkie. Być może grzeszył rzadziej niż ona. Tego nie 

wiemy, ale wiemy, że jego radość była zdecydowanie mniejsza niż radość tej kobiety. 

Także jego oddanie Jezusowi bladło w porównaniu z jej oddaniem.  

Oczywiście uczciwość i godne szacunku postępowanie mają swoją wartość, ale nic 

nie wytrzymuje porównania z pięknem przyjaźni z Bogiem, w którą wchodzimy, 

wyznając nasze grzechy i prosząc o moc Ducha do lepszego życia. 

Niezależnie od tego, czy uważasz się za przyzwoitego człowieka, czy za wyrzutka 

społeczeństwa, czy wiele, czy mało brakuje ci do świętości – potrzebujesz miłosierdzia 

Jezusa. Potrzebujesz Jego wyciągniętych rąk, aby dostać się do nieba. Szymon nie 

potrafił tego zobaczyć i dlatego uważał się za kogoś mniej więcej równego Jezusowi. 

Jednak w rzeczywistości był bardziej podobny do grzesznej kobiety, niż był to w stanie 

przyznać. On także potrzebował miłosierdzia Jezusa. 

Czy to nie paradoks? Ta, która bardziej uświadamiała sobie swój grzech, odeszła 

szczęśliwsza i bardziej obdarowana. Jezus pragnie zdejmować z nas nasze ciężary, 

usuwać wszystko, co nie pozwala nam poznać Jego miłości. Ale może to uczynić tylko 

przy naszej współpracy. Za bardzo nas szanuje, by zmuszać nas do przyjęcia swojego 

miłosierdzia. Jedynie ci, którzy widzą swój grzech i wyznają Panu swoje słabości, mogą 

poznać radość, jakiej doświadczyła grzeszna kobieta. 

Kogo więc chcesz naśladować? Skruszoną kobietę, która uczciła Jezusa i wyszła                   

z uczty pełna radości, czy faryzeusza, który osądził Jezusa w swoim sercu? 

„Jezu, dziękuję Ci za Twoje nieskończone miłosierdzie! Pomóż mi zobaczyć 

każdy grzech, który oddziela mnie od Ciebie”. 

 

1 Tm 4,12-16   Ps 111,7-10 

 

W pewnym sensie, jak wyjaśnił 

Jezus, miała przewagę nad 

Szymonem – ponieważ jej grzechy 

były liczne i oczywiste, a radość                   

i wdzięczność z ich odpuszczenia 

naprawdę ogromna. 
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      Lekcja  15                                        Temat:   Poprzestawać na tym, co wystarcza 
1 Tm 6,2c-12 (Biblia Tysiąclecia) 

 

Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj! (3) Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych 

słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością, (4) jest nadęty, niczego 

nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się: zawiść, sprzeczka, 

bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, (5) ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i którym brak 

prawdy - ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku.  

(6) Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz                                  

z poprzestawaniem na tym, co wystarczy (co się ma). 

(7) Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść. (8) Mając 

natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni! (9) A ci, którzy chcą się 

bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to 

pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. (10) Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość 

pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli 

wielu boleściami. (11) Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj 

za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością!  

(12) Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie 

wieczne: do niego zostałeś powołany i [o nim] złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu 

świadków. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Św. Paweł pisze do swego ucznia Tymoteusza, że „mając (…) żywność i odzienie,                

i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni” (1 Tm 6,8). 

Czy jesteś zadowolony z tego, co masz? 

Odpowiedź na to pytanie może okazać się zaskakująco skomplikowana. Słyszymy, że 

„korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy” (1 Tm 6,10), ale przecież nie zawsze 

nasza chciwość dotyczy pieniędzy! Oczywiście zdarza nam się pożądać rzeczy 

materialnych, jak majątek, luksusowe jedzenie czy wyjazdy. Ale także pragnienie uznania, 

statusu czy sławy może odbierać nam zadowolenie z tego, co mamy. 

 Za czym najbardziej tęsknisz? 



Każdy z nas prawdopodobnie pragnie czegoś, co przynajmniej chwilowo jest poza jego 

zasięgiem, i sądzi, że gdyby to zdobył, byłby wreszcie szczęśliwy. Dla niektórych są to 

pieniądze i wartości materialne. Dla innych uznanie, popularność czy szacunek otoczenia.  

Cokolwiek by to było, może nas usidlić, jeśli uczynimy z tego główny cel naszych dążeń. 

Zaczynamy wtedy zazdrościć tym, którzy to mają. Niezadowoleni z tego, co mamy, 

odchodzimy od fundamentu naszej wiary, mylnie sądząc, że do szczęścia potrzebujemy nie 

tylko Jezusa, ale jeszcze tego czegoś. 

Brońmy się przed takim myśleniem! 

Jezus jest wszystkim, czego potrzebujemy. 

Tylko On może dać nam prawdziwe i trwałe zadowolenie. Będziemy szczęśliwi wtedy, 

kiedy nauczymy się widzieć i oceniać wszystko z właściwej perspektywy. 

Najlepszą drogą do osiągnięcia tego rodzaju zadowolenia jest przyniesienie Panu swoich 

przywiązań z prośbą o uwolnienie od nich. Pamiętaj, że niczego nie przyniosłeś na ten świat 

i nic nie możesz z niego wynieść. Jedyne, co przetrwa próbę czasu, to poznanie Chrystusa i 

świadomość, że służyłeś z miłością Jego ludowi. Jeśli skoncentrujesz się na tych celach, nie 

tylko ucieszysz Pana, ale sam osiągniesz zadowolenie. 

Jezus nie potępia nikogo za to, że żyje w dobrobycie, że jest dumny ze swoich osiągnięć i 

cieszy się nimi. Ostrzega jednak tych, którzy czerpią poczucie bezpieczeństwa ze 

wszystkich tych rzeczy bardziej niż z Niego samego. Zachęca nas, byśmy skierowali swe 

serca ku temu, co w górze, a nie ku temu, co przyziemne. Jest to najlepszy sposób nabrania 

zdrowego dystansu do naszego majątku, tytułów,  reputacji – i uwolnienia się od różnych 

nieuporządkowanych przywiązań. 

„Panie, pomóż mi przezwyciężyć te przywiązania, które oddzielają mnie od Ciebie. 

Jezu, chcę szukać zadowolenia, radości i szczęścia w poznawaniu Ciebie”. 

Ps 49,6-10.17-20    

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 8,1-3 
 

  (1) Wszyscy, którzy są pod jarzmem jako niewolnicy, niech własnych panów uznają za 

godnych wszelkiej czci, ażeby nie bluźniono imieniu Boga i [naszej] nauce. (2) Ci zaś, 

którzy mają wierzących panów, niechaj ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale 

niech im lepiej służą, dlatego że są oni wierzącymi i umiłowanymi jako uczestnicy 

dobrodziejstwa. Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj! (3) Jeśli ktoś naucza inaczej i nie 

trzyma się zdrowych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z 

pobożnością,  (4) jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne 

utarczki. 
 

 



Św. Mateusza,  

Apostoła i Ewangelisty 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 9, 9-13 

 
 

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

komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną!  

On wstał i poszedł za Nim. (10) Gdy Jezus siedział w domu za stołem, 

przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego 

uczniami. (11) Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel 

jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? (12) On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują 

lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. (13) Idźcie i starajcie się zrozumieć, co 

znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać 

sprawiedliwych, ale grzeszników . 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czytając dzisiejszą Ewangelię, możemy odnieść wrażenie, że kiedy Mateusz opuścił 

komorę celną, aby pójść za Jezusem, natychmiast stał się świętym. Oczywiście Mateusz 

należał do grona Dwunastu i spędził trzy lata z Jezusem, był więc w jakiś sposób 

uprzywilejowany. Jednak jego przemiana nie dokonała się w jednej chwili – był to proces, 

który wymagał czasu. 

W pewnym sensie wszyscy jesteśmy „Mateuszami”. Każdy z nas spotkał się z wielkim 

miłosierdziem Pana. A wielu z nas, doznawszy Jego miłosierdzia, podjęło decyzję, by 

„wstać i pójść” za Jezusem. Jesteśmy do Mateusza podobni w jeszcze inny sposób – 

możemy dać się przemienić Bożemu miłosierdziu do tego stopnia, że staniemy się 

święci. 

 



? Pomyśl, jak wyglądała droga Mateusza do świętości.  
 

 Porzucenie wygodnego życia po to, by stać się uczniem Jezusa, musiało, 

przynajmniej z początku, wiele go kosztować.  

 Niektóre z nauk Jezusa z pewnością były dla niego dużym wyzwaniem – 

zwłaszcza te o pieniądzach, prostocie i posłuszeństwie Bogu.  

 Wiemy, że Mateusz, podobnie jak pozostali uczniowie, opuścił Jezusa w Ogrodzie 

Oliwnym.  

 Jednak potem opamiętał się i z czasem, dzięki mocy Ducha Świętego, pozwolił 

Bogu uformować się na świętego Apostoła i Ewangelistę, którego dzisiaj czcimy. 

Pójście za Jezusem wymaga niekiedy wyjścia z własnej strefy komfortu, jak to się stało  

z Mateuszem. Będziesz napotykać trudności i wyzwania, które wzbudzą w tobie poczucie, 

że posuwasz się raczej do tyłu niż do przodu. Ale to nie znaczy, że nie możesz stać się 

świętym!  

Duch Święty jest wierny. Formuje cię dzień po dniu, jeśli tylko na to pozwalasz.  

 Trwaj więc przed Panem na modlitwie i słuchaj Jego głosu.  

 Pod koniec dnia rób rachunek sumienia i proś Boga o przebaczenie za wszystkie 

upadki.  

 Naśladuj Mateusza i nigdy się nie poddawaj! Świętość nie jest łatwa, ale jest 

możliwa. Odpowiedziałeś już „tak” na wezwanie Jezusa do pójścia za Nim. 

Teraz zaufaj, że On dokończy dzieła, które w tobie rozpoczął. 

 

„Św. Mateuszu, módl się za mnie, abym wiernie kroczył drogą do świętości”. 

 

Ef 4,1-7.11-13    Ps 19,2-5 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 16, 1-13 
 

(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. 
(9) Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy 

/wszystko/ się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. (10) Kto w drobnej rzeczy 

jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten 

i w wielkiej nieuczciwy będzie. (11) Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie 

okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? (12) Jeśli w zarządzie cudzym 

dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? (13) żaden sługa nie może dwom 

panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym 

będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dzisiejsza przypowieść może wprawić nas w zakłopotanie. Dlaczego Jezus uczynił 

jej głównym bohaterem nieuczciwego rządcę? 

Pomoże nam to zrozumieć kontekst, w którym padły te słowa. Jezus właśnie 

opowiedział przypowieść o synu marnotrawnym – historię ojca, który przebaczył 

bezwarunkowo swojemu synowi i wyprawił wspaniałą ucztę dla uczczenia jego 

powrotu do domu (Łk 15,11-32). 



Ojciec okazał się wobec swego dziecka tak hojny, że aż rozrzutny. Trudno znaleźć w 

prawdziwym życiu kogoś, kto byłby zdolny postąpić podobnie. Ale o to właśnie chodzi. 

Przypowieść o synu marnotrawnym jest przypowieścią o niepojętym miłosierdziu Boga 

wobec nas.  

A teraz, na zasadzie kontrastu, Jezus opowiada historię o „miłosierdziu” 

ograniczonym, wypływającym z egoistycznych pobudek. Mówi o nieuczciwym rządcy, 

który w sposób budzący wątpliwości umarza część długu ludzi, których życzliwość 

chce sobie pozyskać. 

Zauważmy tu kolosalną różnicę pomiędzy postawą tego rządcy a postawą ojca syna 

marnotrawnego. Jezus doskonale wie, że przebaczenie i miłosierdzie na tym świecie są 

rzadkim dobrem i o tym właśnie mówi w swojej przypowieści. 

Następnie jednak, celnie ją puentując, stwierdza, że Jego uczniowie nie są zdolni 

dorównać nie tylko miłosierdziu ojca, ale nawet roztropności nieuczciwego rządcy. 

„Synowie tego świata roztropniejsi są – mówi – niż synowie światłości” (Łk 16,8). 

Umarzając wierzytelności dłużników swego pana, rządca rzeczywiście wykazał się 

roztropnością i sprytem, żeby zadbać o swoją przyszłość.  

Jednak Jezus oczekuje od nas czego innego. Oczekuje prawdziwego miłosierdzia – 

miłosierdzia „rozrzutnego”, które wybacza bez stawiania warunków. Taki jest właściwy 

„sposób” zadbania o swoją przyszłość – w perspektywie życia wiecznego. 

 Czy podejmiesz wyzwanie Jezusa? 

 Czy zechcesz przebaczyć także wtedy, gdy ktoś nie zasługuje na 

miłosierdzie? 

Oczywiście jest to trudne, czasem nawet bardzo trudne, ale z pomocą łaski Bożej 

możliwe. 

Dziś podczas Mszy świętej otrzymasz największy dar nieskończonego miłosierdzia 

Boga – Ciało i Krew Chrystusa wydane za ciebie. Kiedy go przyjmiesz, staraj się 

świadomie otworzyć na działanie Bożej miłości. Niech ona przenika twoje serce i czyni 

cię tak miłosiernym jak On. 

 

„Panie, naucz mnie przebaczać, tak jak Ty przebaczasz                                                            

– wielkodusznie i bezwarunkowo”. 

 

Am 8,4-7   Ps 113,1-2.4-8  1 Tm 2,1-8 


