
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

30 września 2019 

Lekcja  21                                         Temat:    Jezus - Twój najlepszy przyjaciel 
 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 9,  46-50 

 

 (46) Przyszła im też myśl, kto z nich jest największy. (47) Lecz Jezus, znając 
myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie (48) i rzekł do nich:  
 

Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie 
przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest 
najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki.  
 

(49) Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał 
złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. (50) Lecz Jezus mu 

odpowiedział: Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten 
jest z wami.  
 

 
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Bliscy przyjaciele potrafią kończyć zdanie wypowiedziane przez drugiego. 

Spędzili ze sobą tak wiele czasu, że znają się na wylot. Bywają jednak sytuacje, w 

których nawet najbliżsi przyjaciele mogą się pomylić w swoich domysłach.  

Tylko Bóg zna głębię ludzkiego serca. 

Z dzisiejszej Ewangelii wynika, że nawet najbliższym przyjaciołom Jezusa niełatwo 

było Go zrozumieć.  

 Widzieli, jak nakarmił pięć tysięcy ludzi i uzdrowił opętanego chłopca.  

 Piotr, Jakub i Jan widzieli Go przemienionego w chwale.  

 Z pewnością zdawali sobie sprawę, że to, czego ich naucza, jest bardzo 

ważne.  

Gdy jednak Jezus zaczął mówić o swojej nadchodzącej śmierci, zupełnie to do nich 

nie docierało. Nie byli w stanie pojąć ofiarniczego charakteru Jego miłości, tego, że 

złoży swoje życie w ofierze dla odkupienia całego rodzaju ludzkiego.  

Paradoksalnie, zaraz po tym zaczęli spierać się o to, który z nich jest najważniejszy. 



 Ale Jezus, bliższy niż najlepszy przyjaciel, znał ich serca.  

Już na długo przed tym sporem widział ich pychę i ducha rywalizacji. Dlatego 

cierpliwie i ze spokojem kolejny raz wyjaśnił im swoje priorytety. Przywołał do siebie 

dziecko i powiedział:  

„Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki”              

(Łk 9,48). 

Jezus najwyraźniej nigdy nie zniechęcał się pytaniami i słabą wiarą swoich 

uczniów. Nauczał ich dzień po dniu, aż do tego piątkowego popołudnia, kiedy zawisł na 

krzyżu, dając im największe objawienie swojej miłości. 

Jezus 

 zna także najgłębsze zamiary twojego serca  

 zna cię lepiej, niż ty sam znasz siebie 

 widzi każdą twoją myśl i uczucie 

 zna twoje słowa, zanim jeszcze zdołasz je wypowiedzieć 

 widzi dobro ukryte w głębi twego serca, a także twoje najniższe instynkty.  

 chce ci pomagać z taką samą cierpliwością, z jaką pomagał wzrastać 

swoim uczniom. 

Trwając dziś przed Jezusem na modlitwie, pozwól Mu zbadać swoje serce.  

Niech On wydobędzie na światło miłosierdzie i ofiarność, które są tam ukryte. 

Pozwól Mu też odsłonić wszelki lęk i rozgoryczenie, które odbiera ci wolność. I otwórz 

się na Jego miłość, która ma moc przemienić twój umysł i serce, abyś zaczął myśleć tak, 

jak On myśli, i kochać tak, jak On kocha.  

 Nigdy nie wątp w to, że Jezus jest najlepszym przyjacielem, 

jakiego można mieć na tym świecie! 

 

„Jezu, który znasz moje serce, uczyń mnie podobnym do Ciebie”. 

 

Za 8,1-8   Ps 102,16-21.29.22-23 
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 Lekcja  22                                         Temat:   Jezus chce posłać ciebie ...    

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 9,  51-56 

 

(51) Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do 

Jerozolimy (52) i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do 

pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować 

pobyt. (53) Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. (54) Widząc to, 

uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba                 

i zniszczył ich? (55) Lecz On odwróciwszy się zabronił im.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Kiedy do jakiegoś miasta czy wioski przybywa ważny dygnitarz, władze – a także 

mieszkańcy – dokładają wszelkich starań, aby wszystko zostało należycie przygotowane na 

jego przyjazd. Trawniki mają być skoszone, żywopłoty przycięte, ulice zamiecione, a 

elewacje budynków odnowione. Wszyscy chcą zrobić jak najlepsze wrażenie na dostojnym 

gościu, nawet jeśli ta „odświętna wersja” miałaby znacznie odbiegać od zwyczajnej 

codzienności. Także sam dygnitarz prawdopodobnie poczułby się urażony, gdyby uznał, że 

jego przyjazd nie został odpowiednio przygotowany. 

Jezus, przybywając do kolejnych miejscowości, nie miał tego typu wymagań.  

 Pragnął autentycznego spotkania z ludźmi w ich zwyczajnych warunkach.  

 Był gotów iść do każdego.  

 Oczekiwał, że także Jego uczniowie, których wysyłał przed sobą, nie będą patrzeć 

na nikogo z góry, lecz głosić mieszkańcom dobrą nowinę o Jego przybyciu do 

nich.  

Jednak w dzisiejszej Ewangelii, kiedy mieszkańcy samarytańskiego miasteczka – ze 

względu na niechęć żywioną do Żydów – odmówili przyjęcia Jezusa, Jakub i Jan wpadli w 

gniew. Chcieli surowo ukarać niegościnnych Samarytan, sprowadzając na nich ogień                      

z nieba. Spotkało ich za to surowe upomnienie Jezusa. 

 



 

Teraz Jezus posyła przed sobą ciebie, jak uczniów z dzisiejszej Ewangelii.  

Twoim zadaniem jest pomóc innym przygotować się na Jego przyjęcie. Wcale nie jest to 

takie trudne, jak sądzisz.  

 Po pierwsze, przyjmuj i kochaj innych takimi, jakimi są. Nie czekaj, aż zmienią 

swoje życie. Nie wywieraj presji ani nie zrzędź. Zaufaj, że Jezus wykorzysta twoje 

drobne akty życzliwości i miłości, aby doprowadzić ich do głębszej relacji ze 

sobą. 

 Po drugie, głoś Dobrą Nowinę. Kiedy nadarzy się sposobność, podziel się tym, co 

Jezus uczynił w twoim życiu. Wreszcie, nie oburzaj się, jeśli ktoś nie jest gotów 

słuchać o Jezusie. Zauważ, że Jezus nie obraził się na Samarytan. Uzdrowił 

trędowatego Samarytanina (Łk 17,16)! A po swoim zmartwychwstaniu kiedy 

polecił uczniom iść „na cały świat” (Mk 16,15) i głosić Ewangelię, Apostołowie, 

wypełniając ten nakaz Jezusa, zanieśli Dobrą Nowinę także do Samarii (Dz 8,25). 

Zasiewaj więc ziarna miłości wśród ludzi, których masz wokół siebie.  

I módl się o żniwo! 

 

„Panie, proszę, posłuż się moimi drobnymi aktami miłości, aby przygotować sobie 

drogę do ludzkich serc”. 

 

Za 8,20-23   Ps 87,1-7 
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  Lekcja 23                                    Temat:   Mój Anioł Stróż 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 18, 1-5,10 
  

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

największy w królestwie niebieskim? (2) On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i 

rzekł: (3)Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak 

dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. (4) Kto się więc uniży jak to 

dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. (5) I kto by przyjął jedno takie 

dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.  

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

wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca 

mojego, który jest w niebie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Czy pamiętasz Clarence’a? Tak miał na imię Anioł Stróż w klasycznym gwiazdkowym 

filmie To wspaniałe życie.  
 

 

Kiedy główny bohater, George Bailey, pogrążony 

w rozpaczy zamierza popełnić samobójstwo, Clarence 

interweniuje, ocalając mu życie. 

Popularność tego filmu może częściowo wynikać                             

z faktu, że nawiązuje on do dwóch ważnych prawd 

naszej wiary – że Aniołowie Stróże istnieją i że 

odgrywają ważną rolę w naszym życiu. Wielu ludzi 

opowiada zadziwiające, a nawet graniczące z cudem 

historie o tym, jak przyszedł im z pomocą ich Anioł 

Stróż. 

 



Ci obrońcy i przewodnicy są naszymi stałymi towarzyszami. Od samego początku aż do 

śmierci nasze życie „jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów” (KKK, 336). 

Dlatego chcąc przypomnieć o istnieniu i uczcić tych naszych opiekunów, Kościół co roku 

obchodzi ich święto. 

Św. Bernard z Clairvaux (1090 -1153) określał Aniołów Stróżów mianem, które 

wydaje się wyjątkowo odpowiednie – nazywał ich naszymi protektorami. Pisał:  

„Wystarczy podążać za nimi, trwać w ich bliskości, a będziemy cieszyć się opieką 

Najwyższego Boga. Ilekroć więc poczujesz, że nadciąga ciężka pokusa lub wisi nad tobą 

przygniatający smutek, wzywaj swego protektora, swego przewodnika, swego 

wspomożyciela” (Kazanie 12 na temat Psalmu 91). 

Na pewno należy wzywać swego Anioła Stróża, gdy znajdujemy się w sytuacji 

bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. Ale możemy iść za radą św. Bernarda także 

w mniej dramatycznych okolicznościach – kiedy na przykład tracimy panowanie nad sobą 

w domu czy w pracy i mamy ochotę powiedzieć coś przykrego komuś, kto nas 

zdenerwował. Nasz Anioł Stróż usłyszy nas, gdy go wezwiemy, i pomoże nam zareagować 

z miłością.  

Ten opiekun, jak mówi św. Bernard, „zaniesie nasze prośby do Boga w niebie                      

i powróci do nas z naręczem łask”. Jak wielka jest miłość Boga do nas, skoro daje 

każdemu z nas tak wiernego przewodnika!  

W święto Aniołów Stróżów znajdźmy czas, by podziękować Ojcu niebieskiemu – a 

także swojemu Aniołowi Stróżowi – za ich troskliwą opiekę. 

 

„Ojcze, pomóż mi częściej zauważać obecność mego Anioła Stróża”. 

 

Wj 23,20-23   Ps 91,1-6.10-11 
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Lekcja 24                            Temat:   Radość w Panu 
 

Ne 8,1-4a.5-6.7b-12 (Biblia Tysiąclecia) 

 (1) wtedy zgromadził się cały lud, jak jeden mąż, na placu przed Bramą Wodną. I 

domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan 

nadał Izraelowi. (2)Pierwszego dnia miesiąca siódmego przyniósł kapłan Ezdrasz Prawo 

przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także 

kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. (3) I czytał z tej księgi, zwrócony do 

placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do południa przed 

mężczyznami, kobietami i tymi, którzy rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku 

księdze Prawa. (4) Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono 

w tym celu.  

(5) Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu - znajdował się bowiem wyżej niż 

cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. (6) I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego 

Boga, a cały lud z podniesieniem rąk swoich odpowiedział: Amen! Amen! Potem oddali 

pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. (7) A lewici: Jozue, Bani, 

Szerebiasz, Jamin, Akkub, Szabbetaj, Hodiasz, Maasejasz, Kelita, Azariasz, Jozabad, 

Chanan, Pelajasz objaśniali ludowi Prawo, podczas gdy lud pozostawał na 

miejscu: (8) Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem 

objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. (9) Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz 

kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: Ten dzień 

jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie! Cały lud 

bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. (10) I rzekł im Nehemiasz: Idźcie, 

spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie - poślijcie też porcje temu, który 

nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie 

przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. (11) A lewici 

uspokajali cały lud wołając: Uspokójcie się! Wszak ten dzień jest święty. Nie bądźcie 

przygnębieni! (12) I cały lud poszedł, by jeść, pić, rozsyłać porcje i wyprawić wielki 

obchód radosny, gdyż zrozumieli to, co im ogłoszono.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



Lud był głęboko poruszony. Kiedy kapłan Ezdrasz przez sześć godzin czytał Prawo 

Mojżeszowe, wszyscy słuchali go z wielkim przejęciem. Z płaczem uświadomili sobie, jak 

daleko odeszli od sposobu życia, którego Bóg oczekiwał od swego wybranego narodu. 

Zamiast jednak pozostawić lud w żalu i smutku, kapłan Ezdrasz i namiestnik Nehemiasz 

wezwali go do radości. Bóg dał swemu ludowi nowy początek. Odbudowano mury 

Jerozolimy, aby dać mieszkańcom ochronę przed nieprzyjaciółmi. Można już było na nowo 

zacząć oddawać cześć Panu, chodzić Jego drogami i zachowywać Jego przykazania.  

Kiedy uświadamiamy sobie, jak bardzo oddaliliśmy się od Pana, możemy zareagować tak 

samo jak lud Izraela – żalem i smutkiem, że okazaliśmy się niewierni i nie spełniliśmy Jego 

oczekiwań. A kiedy uświadamiamy sobie naszą grzeszność, Bóg przez głos sumienia 

wzywa nas, byśmy do Niego powrócili. On nie chce, abyśmy pogrążali się w smutku i 

poczuciu winy, lecz byśmy powrócili do Niego ze skruchą i przyjęli Jego miłosierdzie. 

Pragnie dać nam szansę na kolejny początek, jak dał go Izraelitom, a wtedy będziemy mogli 

zacząć od nowa z czystym kontem. 

 Czy nie jest to powód do radości? 

Uraduj się, bo wiesz, że potrzebujesz Bożego miłosierdzia.  

Uraduj się, bo wiesz, że Bóg udzieli ci swojej łaski do walki z pokusami i grzechem.  

Uraduj się, bo jest On Bogiem nowych początków. 

 

Jeśli znowu upadniesz w grzech, On ci przebaczy, kiedy tylko do Niego przyjdziesz. 

Kiedy więc opłakujesz swoje grzechy, nie zatrzymuj się na smutku. Szukaj Bożego 

przebaczenia i rozraduj się nim. Radość w Panu będzie twoją ostoją, jak była nią dla 

Izraelitów. Umocni twoją wiarę w kochającego i miłosiernego Boga. Umocni też twoje 

postanowienie przestrzegania Jego przykazań i pełnienia Jego woli, a także odnowi twoją 

miłość do Boga, którego miłosierdzie nie ma granic. 

 

„Ojcze, Twoja nieskończona miłość i bezgraniczne miłosierdzie napełniają mnie 

radością!” 

Ps 19,8-11   

 

 

 

 

 

 

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 10, 1-12 (Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(1) Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po 

dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść 

zamierzał. (2) Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 

mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. (3) Idźcie, 

oto was posyłam jak owce między wilki. (4)Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani 

sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! (5) Gdy do jakiego domu wejdziecie, 

najpierw mówcie: Pokój temu domowi! (6) Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, 

wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. (7) W tym samym domu 

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

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

jedzcie, co wam podadzą; (9) uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: 

Przybliżyło się do was królestwo Boże. (10) Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a 

nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: (11) Nawet proch, który z 

waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że 

bliskie jest królestwo Boże. (12) Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż 

temu miastu. 
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      Lekcja  25                                       Temat: Zaproszenie do sakramentu pokuty 
Ba 1,15-22 (Biblia Tysiąclecia) 

 (15) Mówić będziecie: Panu, Bogu naszemu, [należna jest] 

sprawiedliwość, nam zaś zawstydzenie oblicza (rumieniec wstydu 

na twarzy), jak to jest obecnie, oraz każdemu człowiekowi ziemi judzkiej: mieszkającym w 

Jerozolimie, (16) królom, zwierzchnikom, kapłanom, prorokom i przodkom 

naszym, (17) ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem, (18) nie wierzyliśmy Jemu, nie 

byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, by pójść za przykazaniami Jego, które 

nam dał. (19) Od czasu kiedy Pan wyprowadził przodków naszych z ziemi egipskiej, aż do 

dnia dzisiejszego byliśmy niewierni wobec Pana, Boga naszego, byliśmy tak niedbali, iż 

nie słuchaliśmy Jego głosu. (20) Przylgnęły przeto do nas nieszczęścia i przekleństwo, 

jakimi Pan zagroził przez Mojżesza, sługę swego, w dniu, w którym wyprowadził przodków 

naszych z Egiptu, aby nam dać ziemię, opływającą w mleko i miód, jak to jest i 

obecnie. (21) Nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, [przekazanemu] we 

wszystkich mowach proroków, posłanych do nas. (22) Każdy chodził według zamysłów 

swego złego serca, służyliśmy bowiem obcym bogom i czyniliśmy, co jest złe przed 

oczami Pana, Boga naszego. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wszyscy chyba jesteśmy w stanie wczuć się w sytuację Izraelitów z dzisiejszego 

pierwszego czytania. Kto z nas nigdy nie rumienił się ze wstydu na myśl o popełnionym 

błędzie? Kto nie był zmuszony przyznać z pokorą, że postąpił nie tak, jak powinien? 

Wszystkim nam czasem jest po prostu wstyd za siebie – i jest to coś więcej niż zwykłe 

zażenowanie. 

Kiedy zdajemy sobie sprawę, że uczyniliśmy coś złego, ogarnia nas poczucie winy. 

Ale wstyd to jeszcze coś więcej. Wstydzimy się, gdy wyrządzone przez nas zło przywiera 

do nas tak bardzo, że sami się z nim identyfikujemy. Czujemy, że nie tylko nasz postępek 

był haniebny i niedopuszczalny, ale że my sami jesteśmy beznadziejni i niegodni miłości. 

A to powstrzymuje nas przed zwróceniem się do Boga o pomoc. 

W takiej sytuacji duchowej znaleźli się Izraelici na wygnaniu w Babilonie.  



Zdawali sobie sprawę, że do zniszczenia Jerozolimy przyczyniły się ich własne 

grzechy. Trzymając się zasad wiary, wciąż spotykali się na czytaniu słowa Bożego                      

i zanosili do Boga gorące modlitwy, ale przygniatało ich poczucie winy i wstyd. 

Opłakiwali śmierć wielu swoich bliskich ze świadomością, że mogli zapobiec upadkowi 

Jerozolimy, gdyby tylko byli posłuszni słowu Bożemu. 

Jednak w pewnym momencie nastąpił przełom. Zamiast dalej żyć w poczuciu winy                

i wstydu, zwrócili się do Boga ze skruchą. „Albowiem nie na sprawiedliwych czynach 

(…) się opieramy, gdy prosimy Cię o miłosierdzie nad nami” (Ba 2,19) – wyznawali, 

ufając, że Bóg dotrzyma przymierza z nimi pomimo ich grzechów (Ba 2,35). 

I tak też się stało. W wybranym przez Boga czasie ich wygnanie dobiegło końca. 

Powrócili do ojczyzny, by odbudować Jerozolimę. 

 Posyłając Jezusa na świat, Bóg pragnął uwolnić nas od poczucia winy i wstydu.  

Jezus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i „przecierpiał krzyż, nie bacząc na 

jego hańbę” (Hbr 12,2). Teraz zapewnia, że nas nie potępia i że nie musimy dłużej uginać 

się pod ciężarem wstydu.  

Jeśli i ciebie, jak Izraelitów, niszczy dziś poczucie winy i wstydu, to być może Bóg 

zaprasza cię do skorzystania z sakramentu pokuty. Zdejmij z siebie ten ciężar. Wyznaj to, 

co cię obciąża, i proś Boga, aby cię od tego uwolnił. A następnie z ulgą i wdzięcznością 

wysłuchaj słów kapłana:  

„Bóg, Ojciec miłosierdzia… niech ci udzieli przebaczenia i pokoju”. 

 

„Panie, pomóż mi z ufnością przychodzić do Ciebie po przebaczenie                             

i uzdrowienie, abym mógł żyć w wolności i pokoju”. 

 

Ps 79,1-5.8.9      

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 10,13-16 

(13) Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie 

działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze 

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

wam. (15) A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani 

zejdziesz! (16) Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną 

gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał.  
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 10,17-24 
 

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

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

spadającego z nieba jak błyskawica. (19) Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i 

skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. (20) Jednak nie z 

tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona 

zapisane są w niebie. (21) W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu 

Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te 

rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.  

Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.(22) Ojciec mój przekazał Mi 

wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, 

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

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

pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Wśród posłanych przez Jezusa uczniów z pewnością było wielu takich, którzy 

głosili słowo i dokonywali cudów po raz pierwszy.  

Wyobraź sobie, jak bardzo musieli być przejęci – i jak bardzo cieszyli się, widząc 

owoce swojej posługi. Nawet złe duchy poddawały się im przez wzgląd na imię Jezusa 

(Łk 10,17)! 

Zdarzało się jednak i tak, że wysiłki uczniów pozostawały bezowocne. Kiedy nie 

potrafili uzdrowić chłopca z epilepsją, Jezus nie strofował ich, tylko wyjaśnił przyczynę 

ich porażki, (Mk 9,17-24). Podobnie zareagował, gdy uczniowie obudzili go podczas 

burzy, w obawie, że fale przewrócą łódź (Łk 8,22-25). 



Kiedy więc w dzisiejszej Ewangelii uczniowie przychodzą do Jezusa 

podekscytowani swymi sukcesami, On uznaje je, raduje się wraz z nimi, ale zarazem 

ostrzega, aby nie skupiali się jedynie na swoich dokonaniach. Chce, aby zrozumieli, że 

ważniejsze niż dokonywane przez nich cuda, ważniejsze niż to, że poddają im się złe 

duchy, jest to, że ich „imiona zapisane są w niebie”.  

Aby pojęli, jak wielkim przywilejem i zaszczytem jest fakt, że są uczniami                            

i apostołami Mesjasza i że widzą to, co wielu „proroków i królów pragnęło ujrzeć 

(…) a nie ujrzeli” (Łk 10,24). 

Często nastawiamy się na sukcesy w służbie Bożej, na to, żeby być „skutecznymi” 

ewangelizatorami. To naturalne, że wprowadzając swoją wiarę w czyn i widząc, jak 

Bóg przez nas działa, odczuwamy zdrową dumę i satysfakcję. Ale co się dzieje, gdy nie 

jesteśmy w stanie tego robić, na przykład z powodu choroby, lub gdy nasze wysiłki nie 

przynoszą oczekiwanych rezultatów? 

Jeśli jesteś w takiej sytuacji, pomyśl o tym, że  

1. Jezusowi zależy na nas wszystkich, także na tych, którzy nie mogą zupełnie nic 

dla Niego „zdziałać”, jak niemowlęta lub chorzy leżący bez świadomości na 

łóżkach szpitalnych. Ich godność nie jest niczym umniejszona, a miłość Jezusa do 

nich pozostaje niezmienna. 

2. Bóg kocha ciebie za to, kim jesteś, a nie za to, co robisz. On wie, kiedy 

próbujesz uczynić coś dla Jego królestwa, i wie, że nie wszystko ci wychodzi. 

Dlatego postępuje wobec ciebie tak, jak postępował z uczniami – akceptuje to, co 

robisz,  i pokazuje ci, jak możesz służyć Mu jeszcze lepiej. 

3. Niezależnie od wyników twoich starań, należysz do Jezusa. 

 

 A to jest największy powód do radości! 

 

„Panie, cieszę się, że jestem Twoim dzieckiem.  

Dziękuję Ci za Twoją bezwarunkową miłość”. 

 

Ba 4,5-12,27-29   Ps 69,33 
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Ha 1,2-3; 2,2-4 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 
 
 

(2) Dokądże, Panie, wzywać Cię będę - a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: 

Krzywda (mi się dzieje)! - a Ty nie pomagasz? (3)Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i 

na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, 

wybuchają waśnie.  

 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Nikt nie lubi czekać. Kiedy stoimy na czerwonym świetle, przesiadujemy 

godzinami w kolejce do lekarza w przychodni lub wyczekujemy narodzin 24  dziecka, 

czas wlecze się nam w nieskończoność. Nawet jeśli tłumaczymy sobie, że czekanie 

wkrótce się skończy, najchętniej przyspieszylibyśmy to, co ma się wydarzyć. 

Tak właśnie czuł się prorok Habakuk, patrząc na swoje umiłowane miasto, 

Jerozolimę. Wojska babilońskie pokonały już Egipt i mieszkańcy Jerozolimy zdawali 

sobie sprawę, ż są następni na liście. Oprócz wiszącej nad krajem groźby wojny, 

Habakuka trapił niepokój o moralny i religijny stan miasta.  

Nieudolni królowie zawierali i łamali przymierza z pogańskimi narodami, kult 

obcych bogów zdobywał sobie coraz większą popularność, a bogaci i potężni 

wykorzystywali ubogich i słabych. „Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy – a Ty 

nie wysłuchujesz? (...) Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, 

wybuchają waśnie” (Ha 1,2.3) – wołał Habakuk. Jednak Bóg wydawał się głuchy na 

jego słowa. 

(2) I odpowiedział Pan tymi słowami: Zapisz 

widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je 

odczytać. (3) Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz 

wypełnienie jego niechybnie nastąpi; a jeśli się 

opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie 

przyjdzie niezawodnie. (4) Oto zginie ten, co jest ducha 

nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej 

wierności.  

 



 Czy i ty znasz to uczucie?  

 

 Dziecko odeszło od Kościoła i tak bardzo wyczekujesz jego powrotu.  

 Przyjaciółka nie odbiera telefonów i zastanawiasz się, co takiego jej zrobiłaś.  

 Przemoc wobec słabych, nienarodzonych i cudzoziemców wciąż się nasila i 

zastanawiasz się, kiedy wreszcie Bóg położy temu kres. 

 Czasami konieczność czekania na jakiekolwiek rozwiązanie problemu po prostu 

sprawia ból. 

Jeśli odnajdujesz się w tym opisie, to wiedz, że Bóg ma dla ciebie słowo – to 

samo, które skierował do proroka Habakuka: „Jest to widzenie na czas oznaczony” 

(Ha 2,3).  

Boży plan jest wciąż w fazie realizacji. Nie znaczy to jednak, że Bóg stoi z boku, 

patrząc biernie na twoje zmagania. Staraj się trwać przy Nim, złóż swoją ufność w Jego 

miłości i miłosierdziu. Nie poddawaj się, nawet gdy wszystko wydaje się ciągnąć w 

nieskończoność. Bóg wciąż cię kocha i będzie cię kochał zawsze. 

Bóg powiedział Habakukowi, że „sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej 

wierności” (Ha 2,4). Ta obietnica dotyczy również ciebie. 

 

„Panie Jezu, wierzę w Twoją miłość i miłosierdzie. Przyjdź i naucz mnie 

oczekiwać z wiarą!” 

 

Ps 95,1-2.6-9   2 Tm 1,6-8.13-14    

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 17, 5-10 

 

(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.  


