
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

21 października 2019 

Lekcja  34                                         Temat:   Łaska obfitych zbiorów 
 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 12,  13-21 

 
(13) Wtedy ktoś z tłumu rzekł do Niego: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby 
się podzielił ze mną spadkiem. (14) Lecz On mu odpowiedział: Człowieku, któż Mię 
ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami? (15) Powiedział też do nich: Uważajcie i 
strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie 
jego nie jest zależne od jego mienia. (16) I opowiedział im przypowieść: Pewnemu 
zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. (17) I rozważał sam w sobie: Co tu 
począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. (18) I rzekł: Tak zrobię: zburzę 
moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje 
dobra. (19) I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; 
odpoczywaj, jedz, pij i używaj! (20) Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej 
nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował? 

(21) Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, 
a nie jest bogaty przed Bogiem. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jezus nie miał zamiaru dać się wciągnąć w spory rodzinne swojego rozmówcy, który 

prosił Go o interwencję w sprawie zagarniętego przez brata spadku. Opowiedział mu 

natomiast przypowieść, która miała zachęcić go do tego, by nie koncentrować się na 

bogactwach materialnych, ale na tym, co cenne w oczach Boga. Zamiast interesować się 

stanem posiadania rozmówcy i jego brata, Jezus skupił się na tym, jak należy posługiwać 

się udzielonymi przez Boga darami zgodnie z Jego nakazami. 

 Przyjrzyjmy się bliżej tej przypowieści. 

Gospodarz został nazwany głupcem nie dlatego, że był bogaty, ale dlatego, że 

gromadził dobra z myślą jedynie o swojej wygodzie i bezpieczeństwie, nie dbając o 

potrzeby otaczających go ludzi. Taka postawa stanowi całkowity kontrast z troską i 

współczuciem, jakim Bóg darzy ubogich i cierpiących. 

Jak inaczej mógł postąpić ów zamożny gospodarz?  



 Mógł zgodnie ze starym żydowskim obyczajem pozostawić nieco kłosów na 

obrzeżach pola dla uboższych sąsiadów, zamiast zbierać wszystko co do 

ostatniego ziarnka.  

 Mógł posunąć się jeszcze dalej i rozdać część plonów potrzebującym.  

 Mógł nawet zorganizować dożynki dla całej wioski, aby wspólnie podziękować 

Bogu za obfite żniwo! 

Krytyka bogatego gospodarza przychodzi nam łatwo, dopóki nie uświadomimy sobie, 

że także i my sami otrzymaliśmy łaskę obfitych zbiorów. Każdy z nas, niezależnie 

od swojego stanu posiadania, dostał od Boga pewne dary. 

Otrzymaliśmy dar wiary. Mamy rozmaite talenty, mamy wokół siebie życzliwych, 

kochających ludzi. Zamiast zachowywać te dary dla siebie, możemy dzielić się nimi z 

innymi. 

 Możemy na przykład dzielić się swoją wiarą, angażując się w działalność grup 

parafialnych czy w przygotowanie młodzieży do bierzmowania.  

 Możemy podjąć wolontariat w domu spokojnej starości czy hospicjum.  

 Możemy pomagać w odrabianiu lekcji dziecku zapracowanej sąsiadki.  

 Ktoś, kto ma rękę do kwiatów, Może pomóc w przystrajaniu kościoła czy ołtarzy 

na Boże Ciało. 

Dzielmy się darami, których Bóg nam udziela. Wykorzystujmy je dla 

zbudowania innych. W ten właśnie sposób gromadzimy sobie skarby u Boga. 

 

„Panie, spraw, abym był bogaty we współczucie i miłosierdzie”. 

 

Rz 4,20-25     

 

(Ps) Łk 1,69-75 

 

 (69) i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida: (70) jak 
zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków, (71) że nas 
wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; (72) że 
miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte Przymierze - (73) na 
przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi, że nam użyczy tego, (74) iż z 
mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku służyć Mu będziemy (75) w pobożności i 
sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. 

 

  

  

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

22 października 2019                           

 Lekcja  35                                         Temat:   Wybieraj dobro 

Rz 5,12.15b.17-19.20b-21 (Biblia Tysiąclecia) 

(12) Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech 

śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy 

zgrzeszyli...  

Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż 

obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie 

udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.  

(17) Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego 

jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować 

będą w życiu z powodu Jednego - Jezusa Chrystusa. (18) A zatem, jak przestępstwo 

jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy 

Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. (19)Albowiem 

jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez 

posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.  

Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, (21) aby 

jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie 

przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana 

naszego. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Nawet bez oglądania wieczornych wiadomości wiemy, że w sercu człowieka toczy się 

walka dobra ze złem. Niesprawiedliwość, przemoc, zazdrość, kłamstwa i pożądliwości 

dają o sobie znać we wnętrzu każdego z nas. Jeśli nie w uczynkach, to już na pewno w 

myślach każdy z nas jest żywym dowodem na to, że „przez nieposłuszeństwo jednego 

człowieka wszyscy stali się grzesznikami”. Zarazem jednak wiemy, że gdzie „wzmógł 

się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5,19.20).  

Na tym właśnie polega piękno Dobrej Nowiny przyniesionej przez Chrystusa. 

 Zła nie było podczas stwarzania świata – wszystko, co czynił Bóg, było dobre.  



Dopiero później – za sprawą nieposłuszeństwa Adama, pierwszego człowieka – na 

świecie pojawił się grzech. Adam dobrowolnie otworzył mu drzwi, a tym samym otworzył 

drzwi złu, którego wszyscy doświadczamy. Jego najgroźniejszym skutkiem jest śmierć. 

Jednak Bóg, nasz Stwórca nie pozostawił nas na pastwę grzechu i śmierci. Posłał na 

świat swego Syna, aby nas ocalić. I tak „jak przestępstwo jednego sprowadziło na 

wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na 

wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie” (Rz 5,18). Zło nigdy nie zdoła 

przezwyciężyć dobra. Nie jest równie potężne, jak ono. 

Dobro pochodzi od Boga. On sam jest najwyższym Dobrem i jedynie dobra udziela 

swojemu stworzeniu. 

Jak powiedział Benedykt XVI, Bóg przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa, aby otworzyć 

nam wszystkim „źródło czystego dobra”. Codziennie spływa na nas obficie Jego łaska. 

Nasze wnętrza mogą zostać oczyszczone z grzechu, gdyż Bóg uzdrawia je swoją łaską.  

Dzięki łasce wysłużonej na krzyżu przez Chrystusa możesz 

wybrać dobro. 

Wyznaj – spróbuj to zrobić na głos – że Bóg jest nieskończenie dobry, wszechmocny                

i że jest po twojej stronie. Postanów sobie dziś odrzucać to wszystko, co w tobie 

sprzeciwia się temu dobru, i proś o łaskę uzdrowienia wnętrza. Wyznaj z wiarą, że łaska 

Boża jest o wiele obfitsza, o wiele potężniejsza i o wiele skuteczniejsza niż grzech, który 

widzisz. A następnie zanurz się w tej łasce, którą Bóg nieprzerwanie wylewa. 

„Ojcze nieskończenie dobry, Twoja łaska jest większa niż mój grzech.             

Dziękuję Ci za to, że także dziś mi jej udzielasz”. 

Ps 40,7-10.17    

 
 

Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 12,  35 - 38 

 

 (35) Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! (36) A wy 

[bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, 

aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. (37) Szczęśliwi owi słudzy, których 

pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i 

każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. (38) Czy o drugiej, czy o 

trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. 
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Lekcja  36                                         Temat:   Wypełniaj swoje powołanie 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 12, 39-48 
  

(39) A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma 

przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. (40) Wy też bądźcie gotowi, gdyż o 

godzinie, której się domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. (41) Wtedy Piotr zapytał: Panie, 

czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? (42) Pan odpowiedział: Któż 

jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na 

czas wydzielił jej żywność? (43) Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie 

przy tej czynności. (44) Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim 

mieniem. (45) Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i 

zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się,(46) to nadejdzie pan tego sługi 

w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z 

niewiernymi wyznaczy mu miejsce. (47) Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie 

przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. (48) Ten zaś, który 

nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele 

dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym 

więcej od niego żądać będą. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Ciekawą interpretację dzisiejszej Ewangelii dała święta karmelitanka, Teresa od 

Dzieciątka Jezus, która na krótko przed śmiercią mówiła do swoich sióstr:  

„Czy Boski Złodziej przyjdzie prędko, by ukraść swe małe winne grono? Już Go widzę 

w oddali, ale bardzo uważam, by nie zawołać: Złodziej!!! Przeciwnie, przyzywam Go 

mówiąc: Oto tędy droga, tędy…”.  

My, w przeciwieństwie do św. Tereski, słuchając słów dzisiejszej Ewangelii, możemy 

poczuć dreszcz biegnący po krzyżu. Przypominają nam one, że kiedyś – i to może nawet 

wcześniej niż myślimy – trzeba będzie rozliczyć się przed Bogiem ze swojego życia.  

A On dał nam wiarę, sakramenty, pragnienie poznania Go i rozważania Jego słowa.  



Czego więc będą dotyczyły Jego „wielkie wymagania” i w jaki sposób możemy im 

sprostać? Odpowiedź znajdujemy w przypowieści Jezusa z dzisiejszej Ewangelii.  

Pan – symbolizujący Boga – nagradza tego sługę, którego zastał przy zleconej mu 

czynności. Tego, który miał czuwać przy bramie – za to, że czuwał; tego, który miał 

zarządzać służbą – za to, że nią zarządzał.  

Tak więc nasz Pan nie oczekuje od nas wielkich czynów, wyrzeczeń czy ofiar na 

miarę świętych Kościoła, ale spokojnego i ufnego robienia tego, co do nas należy  

– czy jest to służba rodzinie, praca zawodowa, pogodne znoszenie ograniczeń 

związanych z chorobą lub podeszłym wiekiem czy wyjazd na misje. 

Św. Teresa zrozumiała to doskonale. Jak pisała: „Kiedy porównuję się ze świętymi, 

stwierdzam nieustannie, że między nami jest ta sama różnica jak między niebotyczną górą 

a zagubionym ziarnkiem piasku, deptanym nogami przechodniów. Lecz zamiast 

zniechęcać się, mówię sobie: «Dobry Bóg nie dawałby mi pragnień nierealnych, więc 

pomimo że jestem tak mała, mogę dążyć do świętości. Niepodobna mi stać się wielką, 

powinnam więc znosić się taką, jaką jestem, ze wszystkimi swymi niedoskonałościami»”. 

Świadomość własnej małości dawała jej ufność i poczucie bezpieczeństwa. Wierzyła, że 

widząc jej dobrą wolę, Bóg nie tylko doprowadzi ją do zbawienia, ale też do świętości. 

Warto dziś zastanowić się, czy aby na pewno zajmujemy się tym, do czego Bóg nas 

powołuje. Ale jeszcze ważniejsze jest to,  

jaki obraz „Boskiego Złodzieja” w sobie nosimy – kogoś, kogo przyjście nam zagraża, 

czy kogoś, kto jest nam bliski, kogo oczekujemy. 

 

„Panie Jezu, pomóż mi zaufać, że Ty nie chcesz mnie potępić, ale zbawić                             

i doprowadzić do świętości”. 

Ps 124,1-8 

 

Rz 6,12-18 
 

(12) Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim 
pożądliwościom. (13) Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę 
grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki 

wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. (14) Albowiem grzech nie powinien 
nad wami panować, skoro nie jesteście poddani Prawu, lecz łasce. (15) Jaki stąd wniosek? Czy 

mamy dalej grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy już poddani Prawu, lecz łasce? żadną 
miarą! (16) Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, 
jesteście niewolnikami tego, komu dajecie posłuch: bądź [niewolnikami] grzechu, [co wiedzie] do 
śmierci, bądź posłuszeństwa, [co wiedzie] do sprawiedliwości? (17) Dzięki jednak niech będą Bogu 
za to, że gdy byliście niewolnikami grzechu, daliście z serca posłuch nakazom tej nauki, której was 
oddano (18) a uwolnieni od grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości. 
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Lekcja 37                          Temat:   Stań się niewolnikiem ... Bożych planów! 
 

Rz 6,19-23 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(19) Ze względu na przyrodzoną waszą słabość posługuję się porównaniem wziętym                

z ludzkich stosunków: jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości                                 

i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę 

sprawiedliwości, dla uświęcenia. (20) Kiedy bowiem byliście niewolnikami grzechu, 

byliście wolni od służby sprawiedliwości. (21) Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas                  

z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć (22) Teraz 

zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako 

owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego - życie wieczne. (23) Albowiem zapłatą za 

grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, 

Panu naszym. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Zwrot „oddanie się na służbę Bogu” nie szokuje nas aż tak bardzo, dopóki nie 

sięgniemy do oryginału greckiego i nie przekonamy się, że oznacza on dosłownie 

„uczynienie się niewolnikami Boga”. A to już brzmi znacznie poważniej. Niewola jest 

przecież straszliwym złem. Człowiek zniewolony cierpi fizycznie i emocjonalnie. 

Niewolnicy nie mają swobody działania, nie należą do siebie.  

 Dlaczego więc Paweł nazywa siebie i innych chrześcijan niewolnikami Boga?  

 I dlaczego mówi, że przychodząc na świat, Jezus przyjął „postać sługi” (Flp 2,7) 

– czyli dosłownie niewolnika?  

Jest to kolejny przykład na to, jak  

Biblia przewraca do góry nogami nasze oczekiwania                         

i nasz sposób myślenia. 

 

 



 

Przypomnijmy sobie jednak  

 po pierwsze to, że Jezus przyszedł na świat, aby wyzwolić nas od grzechu, czyli 

od niewoli, jakiej doświadcza każda ludzka istota. 

 A po drugie, Bóg sam udzielił nam daru wolnej woli i absolutnie nie zamierza jej 

nam odbierać.  

Pozwala nam zdecydować, czy chcemy za Nim pójść i jak chcemy Mu służyć. 

Dlatego właśnie Paweł zachęca nas do dobrowolnego oddania się „na służbę 

sprawiedliwości” (Rz 6,19).  

Wzywa nas do świadomego wyboru posłuszeństwa przykazaniom Boga i szukania Jego 

woli. Czy ktoś, kto został wyzwolony z jednego rodzaju niewoli – niewoli grzechu – 

zgodziłby się wziąć na siebie inną, równie uciemiężającą i niebezpieczną jej formę? 

Oczywiście, że nie! Jednak niewola, o której mówi tu św. Paweł, ma zupełnie inny 

charakter. Jest to niewola miłości, służba zrodzona z wdzięczności i pokory, a nie z 

przymusu i ucisku. Jest to dobrowolne oddanie naszego życia Bogu, od którego wszystko 

otrzymaliśmy. 

Każdy z nas zaproszony jest do codziennego wybierania takiej właśnie niewoli. 

 Wybieramy ją, kiedy czując się kuszeni, szukamy pomocy u Pana.  

 Wybieramy ją, kiedy zamiast robić to, na co akurat mamy ochotę, wypełniamy 

swoje obowiązki wobec rodziny. 

 Wybieramy ją, kiedy powściągamy swój język, przebaczamy i wyzbywamy się 

uraz.  

A co w zamian?       Życie wieczne (Rz 6,23)! 

Dobrowolna służba Bogu jest jednym z największych darów, jakie możemy Mu dać. 

Jest to zarazem jedyny dar, który ma aż tak bezcenną nagrodę.  

Powtarzajmy więc Panu każdego dnia:  

„Panie, chcę Ci służyć. Chcę być Ci posłuszny. Dziękuję Ci za to, że tak bardzo mnie 

umiłowałeś. To dla mnie zaszczyt móc odpowiedzieć miłością  na Twoją miłość”. 

 

„Panie, naucz mnie, jak mam korzystać z mojej wolności”. 

Ps 1,1-4.6 

 

 

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 12, 49-53 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(49) Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby 

on już zapłonął. (50) Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to 

stanie. (51) Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz 

rozłam. (52) Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie 

przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; (53) ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; 

matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw 

teściowej. 
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      Lekcja  38                                     Temat:     Zbawienie dla każdego 
Rz 7, 18-25a (Biblia Tysiąclecia) 

(18) Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo 

łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać - nie. (19) Nie czynię bowiem 

dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. (20) Jeżeli zaś czynię to, 

czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. (21) A zatem 

stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. (22) Albowiem 

wewnętrzny człowiek [we mnie] ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. (23) W 

członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego 

umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich 

członkach. (24) Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie 

ku] tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego! (25) Tak 

więc umysłem służę Prawu Bożemu, ciałem zaś - prawu grzechu. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Już od siedmiu rozdziałów Paweł prowadzi jeden długi wywód teologiczny – wykazuje, 

że Ewangelia, którą głosi, jest „mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego”                

(Rz 1,16).  

Werset po wersecie dowodzi, że pod tym względem nie ma różnicy pomiędzy Żydami a 

poganami. Wszyscy zgrzeszyli, wszyscy są winni i wszyscy potrzebują zbawienia.                       

A zbawienie to ofiarowane jest każdemu darmo – przez śmierć i zmartwychwstanie 

Jezusa.  

Obecnie, zbliżając się do końca swojego wywodu, Paweł zmienia ton. Wprawny teolog 

ustępuje miejsca gorliwemu wierzącemu. Odwołując się do własnego doświadczenia 

zmagań pomiędzy grzechem a sprawiedliwością, wyznaje, że chociaż chce postępować 

dobrze, to nie zawsze jest w stanie to czynić.  

„Narzuca mi się zło” (Rz 7,21) – stwierdza; zło, które próbuje udaremnić jego uparte 

dążenie do świętości. W końcu, poirytowany i sfrustrowany wydaje okrzyk:  

„Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci?” 

(Rz 7,24). 



Oto kto – Jezus! „Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!” 

– wyznaje Paweł (Rz 7,25). 

W dzisiejszym fragmencie Paweł praktycznie powtarza to, co mówił wcześniej, z tym, 

że wyraża to w sposób bardziej osobisty, radosny, z wdzięcznością za dar zbawienia.                  

W dalszym ciągu naucza prawd Bożych, ale teraz czyni to opierając się na własnym 

doświadczeniu.  

Pokazuje w ten sposób, że nie głosi jakichś abstrakcyjnych teorii. Wszystko, co 

powiedział do tej pory, ma dla niego ogromne znaczenie, i chce, aby miało to znaczenie 

także dla nas. 

Bracia i siostry, zbawienie dotyczy każdego z nas osobiście!  

Wydaje się to oczywiste, ale warto sobie to wciąż na nowo przypominać.  

 Ewangelia mówi o wybawieniu z konkretnych grzechów, które popełniłeś.  

 Miłosierdzie Boże jest dla ciebie szansą pokoju i bezpieczeństwa w twoich 

zmaganiach z grzechem.  

 Miłość Boża – rzeczywista miłość, którą wyczuwasz w swoim sercu i w ludziach 

wokół siebie – jest fundamentem, na którym możesz oprzeć swoje życie. 

Kiedy więc przeżywasz nawałę silnych pokus, a rozczarowanie, poczucie winy czy 

niepokój ciążą ci niczym kamień młyński u szyi, przypomnij sobie św. Pawła. Przypomnij 

sobie jego nauczanie, ale także jego zmagania i jego wiarę. A potem zawołaj wraz z nim: 

„Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!” 

 

Ps 119,66.68.76-77.93-94     

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 12,54-59 

 

 (54) Mówił także do tłumów: Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, 

zaraz mówicie: Deszcze idzie. I tak bywa. (55) A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: 

Będzie upał. I bywa. (56) Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże 

obecnego czasu nie rozpoznajecie?  

(57) I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest 

słuszne? (58) Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze 

dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię 

dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. (59) Powiadam ci, nie wyjdziesz 

stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka. 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 13, 1 - 9 
 

(1) W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew 

Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. (2) Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy 

byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? (3) Bynajmniej, 

powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. (4) Albo myślicie, 

że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi 

winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? (5) Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się 

nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. (6) I opowiedział im następującą przypowieść: 

Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim 

owoców, ale nie znalazł. (7) Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i 

szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię 

wyjaławia? (8) Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je 

i obłożę nawozem; (9) może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je 

wyciąć.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dzisiejszy fragment na pierwszy rzut oka zawiera w sobie pewną sprzeczność.  

 Z jednej strony Jezus, poinformowany o niesprawiedliwej i tragicznej śmierci 

grupy Galilejczyków, oznajmia swoim rozmówcom, że jeśli się nie nawrócą, to 

wszyscy zginą podobnie.  

 Następnie jednak opowiada przypowieść o tym, jak Bóg pozwala cierpliwemu 

ogrodnikowi okopać i obłożyć nawozem nieurodzajny figowiec, aby dać mu 

szansę na owocowanie. 

A więc jak to jest naprawdę? Czy konsekwencją grzechu jest zniszczenie, czy 

miłosierdzie? 

I jedno, i drugie. Jezus nie przebierał w słowach, wzywając do nawrócenia. Ludziom 

wydawało się, że Galilejczycy, których dotknęło nieszczęście, musieli być większymi 

grzesznikami od innych, że ich śmierć była wyjątkową karą za wyjątkowe grzechy.  



Ale Jezus powiedział, że nie byli oni wcale większymi grzesznikami niż wszyscy 

pozostali. Nawrócenia potrzebuje każdy bez wyjątku. Ale Jezus na tym nie zakończył. 

Stwierdził jasno, że Bóg nie przestaje szukać owoców nawrócenia                       

w naszym życiu.  

Jest jak ogrodnik, który z cierpliwością dokłada wszelkich starań, abyśmy w końcu 

wydali owoc. Owszem, Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzeszników. Kocha nas                      

i pragnie, abyśmy odwrócili się od grzechu i powrócili do Niego. Dlatego nieustannie 

przyzywa nas w swoim miłosierdziu, dając nam kolejną szansę nawrócenia. 

 Pamiętaj o tym, gdy zdasz sobie sprawę, że w jakiejś dziedzinie swego życia nie 

radzisz sobie z grzechem lub nie widzisz żadnego owocu. Uznaj, że grzech ma 

poważne konsekwencje, ale także proś Jezusa, aby pielęgnował i podtrzymywał 

w tobie swoje życie. Pozwól Mu być ogrodnikiem, który czyni wszystko, co 

możliwe, aby figowiec wydał owoc.  

 Pamiętaj o tym także wtedy, kiedy ktoś ci bliski znajdzie się w tarapatach.  

 Pamiętaj, gdy wydaje ci się, że świat wokół ciebie wymknął się spod kontroli.  

Przypomnij sobie miłość i nadzieję, z jaką Jezus potraktował w przypowieści 

nieurodzajny figowiec i niech ta sama miłość i nadzieja skłania cię do modlitwy                         

i miłosierdzia wobec innych. I niech pomaga ci wydać owoc, który będzie trwał. 

„Panie, dziękuję Ci za to, że mi pomagasz, że wciąż dajesz mi kolejną szansę nawrócenia”. 

Ps 24,1-6 

Rz 8, 1-11 
 

 (1) Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już 
potępienia. (2) Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło 
cię spod prawa grzechu i śmierci. (3) Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ 
ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele 
podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok 
potępiający grzech, (4) aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile 
postępujemy nie według ciała, ale według Ducha. (5) Ci bowiem, którzy żyją według 
ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha - do tego, czego 
chce Duch. (6) Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha - do 
życia i pokoju. (7) A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje 
się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. (8) A ci, którzy żyją 
według ciała, Bogu podobać się nie mogą. (9) Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz 
według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha 
Chrystusowego, ten do Niego nie należy. (10) Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, 
ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada 
życie na skutek usprawiedliwienia. (11) A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który 
Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa <Jezusa> z 
martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was 
swego Ducha.  
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 18, 9-14 
 

(9) Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę 

przypowieść: (10) Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a 

drugi celnik. (11) Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił:  

Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, 

zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. (12) Zachowuję post dwa razy w 

tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. (13) Natomiast celnik stał z daleka 

i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla 

mnie, grzesznika. (14) Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. 

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Spróbuj wyobrazić sobie tę scenę. 

 

Dramatycznym, wystudiowanym gestem  faryzeusz wznosi ręce. Jego filakterie – 

zawieszone na głowie i lewym ramieniu skórzane pudełka z fragmentami Biblii Hebrajskiej 

wypisanymi na pergaminie – są tak pokaźne, że przysłaniają jego brwi.  

Zobacz najpierw faryzeusza, szanowanego 

członka społeczeństwa, przychodzącego do 

świątyni na modlitwę. 

A teraz wyobraź sobie celnika. Stoi z tyłu ze 

spuszczoną głową, by uniknąć pogardliwego 

spojrzenia faryzeusza. 



Frędzle jego modlitewnego szala – mające dyskretnie przypominać o Prawie Mojżesza – 

są również wyjątkowo długie i okazałe, co ma podkreślać jego gorliwość i pobożność                 

(Mt 23,5). Swoją prezencją robi o wiele większe wrażenie niż „inni ludzie”. 

Celnik jako dobrze opłacany przedstawiciel urzędników rzymskich ubrany jest 

przyzwoicie, ale nie pretensjonalnie. Po jego policzkach spływają łzy. Przyszedł do świątyni 

tylko z jednego powodu. Uświadomił sobie, jak wiele zła wkradło się w jego życie.                 

Małe wymuszenia, podejrzane transakcje, łapówki – dzięki temu stał się zamożnym 

człowiekiem. Ale jakim kosztem? 

Wyzyskiwał ludzi, którzy ledwo wiązali koniec z końcem. Wysyłał ich do więzienia za 

długi, nie przejmując się losem ich rodzin. Widzi to teraz i jest głęboko skruszony. Nie jest 

w stanie odmawiać długich modlitw.  

Powtarza jedynie: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” (Łk 18,13).  

Faryzeusz, zadowolony z dobrze odprawionej modlitwy, opuszcza świątynię w takim 

samym stanie, w jakim do niej przybył – zapatrzony we własną sprawiedliwość i mający w 

pogardzie innych (Łk 18,9).  

Natomiast celnik odchodzi wolny. Wraca do domu lekkim krokiem, z podniesioną 

głową i pogodną twarzą, z postanowieniem, że będzie postępował inaczej, że zwróci 

nieprawnie pobrane pieniądze. 

 W każdym z nas jest trochę z faryzeusza – pychy, samozadowolenia, 

wywyższania się nad innych, obłudy.  

 I trochę z celnika – świadomości własnych grzechów, pragnienia odwrócenia się 

od zła i zadośćuczynienia za nie.  

 

Dziś na Mszy świętej wołajmy wraz z celnikiem:  

„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” 

 

Syr 35,12-14.16-18     Ps 34,2-3.17-19.23    2 Tm 4,6-9.16-18 


