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Poniedziałek :                           

19 czerwca 2017 

Lekcja  176                                 Temat:    Współpraca z Duchem Świętym 

(Mt 5, 38 - 42,  Biblia Tysiąclecia) 

 (38) Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! (39) A Ja 

wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy 

w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! (40) Temu, kto chce prawować się 

z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! (41)  

Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, 

idź dwa tysiące! 

 (42) Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce 

pożyczyć od ciebie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

  Co mogło nasunąć Jezusowi taki przykład?  

 

Prawdopodobnie realia, w jakich żył. W czasach biblijnych posłańcy perscy i rzymscy mogli 

zmusić każdego do bezpłatnych usług przy dostarczaniu przesyłek z cesarskiego dworu do 

odległych prowincji. Oczywiście nikt nie miał ochoty na tego rodzaju zajęcie! Można sobie 

wyobrazić narzekania osób zmuszonych do tak niewdzięcznej służby!  

 

Jezus oczekuje jednak od nas innej postawy. Mamy nie tylko unikać narzekania, 

ale także być gotowi pójść dwa razy dalej, niż tego od nas wymagają – służyć ofiarnie, nie 

ograniczając się jedynie do wykonywania podstawowych obowiązków. Oczywiście łatwiej to 

powiedzieć, niż zrobić!  

Kiedy w pracy ktoś prosi nas o zostanie dłużej, żeby skończyć projekt, jest to dla nas 

niewygodne i czujemy się niesprawiedliwie potraktowani. Kiedy krewni potrzebują pomocy przy 

naprawie czegoś w domu, mamy ochotę wykręcić się od tej pracy lub przynajmniej odłożyć ją na 

następny dzień. A kiedy na dokładkę sąsiad poprosi, żeby go pilnie gdzieś podwieźć, mamy 

ochotę krzyczeć, że tego już naprawdę za wiele. Zdajemy sobie sprawę, że powinniśmy być 

bardziej uczynni, ale wymaga to od nas tak wiele wysiłku! 
 

Jakie to szczęście, że Bóg nie reaguje w ten sposób na nasze prośby! 



Zresztą sam Jezus jest najlepszym przykładem „pójścia drugie tysiąc kroków”. 

 

 On ogołocił samego siebie przyjąwszy ciało, a wraz z nim wszystkie nasze ludzkie 

ograniczenia.  

 Cierpiał w ciszy i nie pozostawił nic dla siebie, gdy oddał za nas życie.  

 Teraz niestrudzenie słucha naszych modlitw, pomaga nam przezwyciężać słabości                          

i przebacza grzechy – ile razy Go o to poprosimy. 

 

Jak możemy naśladować tak ofiarną miłość? 

 

 
 

 

Odkrywamy wtedy w sobie nową siłę i wytrwałość, mamy więcej pokoju i cierpliwości. 

Postawmy zatem krok, a potem kolejny i jeszcze kolejny. Kiedy je zliczymy, okaże 

się w końcu, że właśnie przeszliśmy dodatkowe tysiąc kroków. Kiedy więc ktoś poprosi cię dziś o 

pomoc, zanieś krótką modlitwę do Boga, weź głęboki oddech i powiedz „tak”.  

 

„Duchu Święty, napełnij mnie miłością do ludzi, których 

mam wokół siebie”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Małymi krokami. 

Współpracując z Duchem Świętym, nawet w 

drobnych sprawach, otwieramy Bogu drzwi   i pozwalamy 

Mu napełniać się miłością.  
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 Lekcja  177                                   Temat:      Jezus - nasz najlepszy LEKARZ 

(Mt 5, 43-48) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 (43) Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a 

nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. (44)  

 

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół                 

i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 

 

 (45) tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On 

sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła 

deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.  

(46) Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę 

mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? (47) I jeśli pozdrawiacie 

tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?  

(48) Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz 

niebieski.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

  

Jak wiele razy, słysząc te słowa Jezusa, czuliśmy się całkowicie bezradni? 

 

Każdy z nas ma w swoim życiu kogoś, kogo trudno mu kochać i komu trudno przebaczyć – 

kogoś, kto zranił nas tak bardzo, że pogodziliśmy się już z noszeniem ran do końca naszych dni. 

To właśnie te wspomnienia, lęki czy urazy pragnie uzdrawiać nasz Pan. On wie, że sami z siebie 

nigdy nie znajdziemy dość siły, aby się z nimi uporać. Wie także, że są sytuacje, w których 

dążenie do pojednania za wszelką cenę nie byłoby rozsądne – ale nawet wtedy chce pomóc nam 

przebaczyć „z bezpiecznego dystansu”, abyśmy mogli żyć w wolności.  
 

W jaki sposób Jezus nas uwalnia? 
 



Zwykle nie odbiera nam wszystkiego w jednej chwili, jak za dotknięciem czarodziejskiej 

różdżki. Działa wtedy, gdy prosimy Go o pomoc w naszych zmaganiach z bolesnymi 

wspomnieniami. Jeśli masz takie wspomnienia, otwórz swoje serce przed Panem i powiedz Mu, że 

chcesz zostać uzdrowiony. On kocha zarówno ciebie, jak i tę drugą osobę. Pozwól, by Jego miłość 

obmyła cię i ukoiła twój ból. Czasami trzeba powtórzyć taką modlitwę kilka razy, może nawet w 

obecności zaufanego przyjaciela. Uzdrowienie przyjdzie we właściwym czasie. 

 

 Jezus chce, byśmy kochali naszych nieprzyjaciół, a nawet nam to 

nakazuje. 

 

 Nie oczekuje jednak, że poradzimy sobie z tym o własnych siłach. Jest z nami, 

udzielając nam zachęty, pociechy i uzdrowienia.  

 Wie, jak długa droga jeszcze przed nami, i jest gotów nam w niej towarzyszyć.  

 Nie odstrasza Go ani nasz ból, ani nawet nienawiść.  

 Pragnie tylko, byśmy otworzyli serca, a On zacznie wyprowadzać nas na wolność. 

 

„Jezu, zapraszam Cię do mego serca. Zapraszam Cię do moich bolesnych 

wspomnień. Przyjdź, Panie, naucz mnie kochać i przebaczać.                                         

Ty jesteś najlepszym Lekarzem, któremu ufam”. 
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  Lekcja 178                               Temat:   Bóg - prawdziwy dawca! 
 

(2 Kor 9, 6-11:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(6) Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś 

hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. (7) Każdy niech przeto postąpi 

tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się 

przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. (8) A Bóg może zlać na 

was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze 

pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre 

uczynki (9) według tego, co jest napisane: Rozproszył, dał ubogim, 

sprawiedliwość Jego trwa na wieki. (10) Ten zaś, który daje nasienie siewcy,                 

i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej 

sprawiedliwości. (11) Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej 

prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

W Drugim Liście do Koryntian Paweł opisuje ogromną hojność Boga, jednocześnie prosząc 

adresatów o wsparcie materialne. Bóg nie da się nikomu przewyższyć w hojności. 
Jeśli nawet czujecie, że nie bardzo was stać na ten dar – mówi Paweł – Bóg da wam dosyć pieniędzy, 

żywności czy czasu, abyście mogli się nimi dzielić, podobnie jak daje ziarno siewcy i chleb 

głodnemu.  

 

Bóg jest prawdziwym Dawcą, a my jedynie rządcami Jego majątku, jak dziecko 

rzucające monetę na tacę. Jeśli nawet czujesz, że nie masz zbyt wiele do ofiarowania, pamiętaj, że 

Boże spichlerze są zawsze pełne!  

 

Bóg zawsze może zaspokoić wszystkie nasze potrzeby duchowe i materialne, 

gdy czujemy, że nasze zasoby się wyczerpują. Może udzielić nam pogody ducha, gdy stajemy przed 

nieprzyjemnym zadaniem. Może dodać nam energii do długotrwałej opieki nad chorą osobą. Może 

nawet udzielić nam łaski przebaczenia, a przez to doprowadzić do zakończenia wieloletniego 

konfliktu! Nie musimy iść przez życie sami ani polegać jedynie na własnych siłach. 



Jak możemy otrzymać tę przeobfitą łaskę? Kierując swe serca ku Temu, który jej udziela – 

naszemu wiernemu, miłosiernemu i hojnemu Bogu. 

 On doda nam siły.  

 On pomoże nam hojnie wspomagać, miłosiernie przebaczać, łagodnie upominać                        

i pokornie służyć. 

 Ojciec niebieski jest zawsze gotów udzielać nam swojej łaski, gdy prosimy Go o pomoc. 

 

Wyznaj dziś z wiarą: 

 

„Pan moją mocą i tarczą! Moje serce Jemu zaufało, doznałem pomocy, więc moje 

serce się cieszy i pieśnią moją Go sławię!” (Ps 28,7). 

 

„Ojcze, Ty zaspokajasz moje potrzeby. Pomóż mi przyjąć to, czym chcesz 

mnie dzisiaj obdarować, abym mógł stać się narzędziem Twojej łaski”. 
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22 czerwca 2017 
(Mt 6, 7 - 15 :   Biblia Tysiąclecia) 

 

 (7) Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez 

wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. (8) Nie bądźcie podobni do 

nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim 

Go poprosicie.  

 

Wy zatem tak się módlcie: (9) Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się 

święci imię Twoje! (10) Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola 

spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. (11) Chleba naszego powszedniego 

daj nam dzisiaj; (12) i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, 

którzy przeciw nam zawinili; (13) i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas 

zachowaj od złego! (14)  

 

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, 

i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. 

(15) Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy 

wam waszych przewinień. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Czyżby ten werset oznaczał, że Boże przebaczenie jest czymś w rodzaju automatu z kawą? 

Wrzucasz swoje przebaczenie i wyskakuje Boże? Oczywiście  

miłosierdzie nie działa w ten sposób. 

 

 Jezus wyjaśnia tu fundamentalną zasadę Bożego przebaczenia.  

 

 Nie jest tak, że Bóg powstrzymuje swoje miłosierdzie wobec nas, dopóki nie 

przebaczymy wszystkim, którzy nas kiedykolwiek zranili.  

 On zawsze gotów jest nam je okazać, tylko my nie jesteśmy w stanie go przyjąć!  

 



 
 

 Tak więc, aby samemu przyjąć Boże przebaczenie, musimy przebaczyć 

tym, którzy zawinili przeciwko nam. 
 

 Jak jednak mamy to uczynić? Po prostu – przez własny wybór. Przebaczenie nie jest uczuciem, 

lecz aktem woli. Czasami – a szczerze mówiąc często – nie przychodzi on nam łatwo. Bóg wie, że o 

wiele łatwiej jest nam ulec pokusie, by wybuchnąć gniewem lub odpłacić pięknym za nadobne, i 

dlatego zawsze jest gotów nam pomagać.  
 

Podobnie jak przyjął pokorne, choć niedoskonałe wyznanie wiary pewnego człowieka: 

„Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!” (Mk 9,24), tak również przyjmuje nasze 

nieudolne wysiłki, by przebaczyć bliźniemu, i sprawia, że są one owocne. Wszystko zaczyna się od 

modlitwy: „Panie, chcę przebaczyć, zaradź mojemu nieprzebaczeniu!”. Mimo że 

wyrządzona nam krzywda wciąż jeszcze boli, z Bożą pomocą możemy wybrać wyrzeczenie się 

urazy i pretensji. 
 

Najlepszym przykładem takiego miłosierdzia jest sam Jezus. 
 

Cierpiąc i krwawiąc na krzyżu, modlił się słowami: „Ojcze, przebacz im, bo nie 

wiedzą, co czynią” (Łk 23,34). To nasz grzech zadał Mu te rany, nasze nieposłuszeństwo 

doprowadziło do męki i śmierci na krzyżu, a mimo to nam przebaczył. Łaska Jego przebaczenia jest 

dostępna dla każdego – nie wyłączając nas! 
 

Proś dziś Ducha Świętego, by pokazał ci, komu powinieneś przebaczyć.  

  

 

 

 

Nie martw się, jeśli nie jesteś gotów przebaczyć od razu. Proś Pana, by zaradził twemu 

nieprzebaczeniu, i zostaw dzisiaj tę sprawę. Jutro poproś Go o to samo, a jeśli to za mało, to także 

pojutrze i w kolejnych dniach. Przyjdzie czas, że Boże przebaczenie przepłynie przez twoje serce. 

 

„Jezu, daj mi serce miłosierne”. 
 

 

To tak, jakbyśmy stali 

pod rozłożonym parasolem, 

zasłaniając się skutecznie 

przed deszczem 

miłosierdzia Bożego. 
 

Następnie złóż  rozgoryczenia i wybierz miłosierdzie. 



Najświętszego Serca 

Pana Jezusa 
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Lekcja  179                                         Temat:  Już za parę dni, za dni parę, wezmę plecak 

swój i gitarę ... Weź na wakacje Jezusa!     
(Mt 11, 25 - 30 :  Biblia Tysiąclecia)  

 
 

  (25) W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, 

Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi                           

i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. (26) Tak, Ojcze, gdyż takie było 

Twoje upodobanie. (27) Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna 

Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce 

objawić. (28) Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni 

jesteście, a Ja was pokrzepię. (29) Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się 

ode Mnie, bo 

jestem cichy i pokorny sercem, 

 a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. (30) Albowiem jarzmo moje jest 

słodkie, a moje brzemię lekkie. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd wzięły się niektóre nasze święta?  

 

Wiele z nich, jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, Przemienienie Pańskie czy Zesłanie Ducha 

Świętego, koncentruje się na najważniejszych wydarzeniach z życia Pana. Inne ukazują wybrane 

doktryny naszej wiary – jak Niedziela Trójcy Przenajświętszej czy Podwyższenie Krzyża.  

 

 Są wreszcie takie uroczystości, jak dzisiejsza, podczas których 

celebrujemy jakiś przejaw miłości Jezusa. 



  
 

 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego sięga korzeniami XI wieku. Do XVI 

wieku obraz Serca Jezusa przebitego włócznią i okolonego koroną z cierni stał się popularny 

w kościele głównie dzięki zabiegom franciszkanów i jezuitów. Jednak główną promotorką 

tego nabożeństwa stała się pokorna francuska wizytka – św. Małgorzata Maria 

Alacoque (1647 - 1690). 
 

 Miała ona serię objawień, podczas których Jezus prosił ją, by postarała się o ustanowienie 

specjalnego dnia poświęconego Jego sercu. Św. Małgorzata mówiła, że Najświętsze Serce 

Jezusa jest „otchłanią miłości zaspokajającą każdy nasz głód”. W 1856 roku papież Pius IX 

ogłosił piątek po Bożym Ciele uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa w całym 

Kościele powszechnym. 

 

 Dzisiejsza uroczystość ku czci Serca Jezusa jest zaproszeniem do zanurzenia się w Jego 

miłość i odkrycia, że ma On moc uzdrowić nasze rany, ożywić nadzieję i uchronić nas od 

lęku.  

 Jezus zaprasza, byśmy po raz kolejny odkryli, jak potężna jest Jego miłość 

do nas. Nic nie jest w stanie jej ugasić – nawet nasz grzech i niegodność! 

 

Przyjmijmy dziś to zaproszenie. Wpatrujmy się w serce Jezusa. Niech Jego miłość przepływa 

przez nas i kieruje nas ku niebu. 

 

„Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według 

serca Twego!” 
 

 

 

 

 

 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana 

Jezusa,  

podobnie jak Niedziela Miłosierdzia Bożego, 

przypomina nam, że droga do Boga jest zawsze 

otwarta. On sam zaprasza nas, abyśmy przyszli 

do Jezusa i doświadczyli Jego miłości. 



Narodzenie św. Jana Chrzciciela 
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(Ps 139, 1-3.13-15) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(1)  Panie, przenikasz i znasz mnie, (2) Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.                 

Z daleka przenikasz moje zamysły, (3) widzisz moje działanie i mój spoczynek             

i wszystkie moje drogi są Ci znane. 

 

(13) Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś 

mnie w łonie mej matki. 
 (14) Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są 

Twoje dzieła. I dobrze znasz moją duszę, (15) nie tajna Ci moja istota, kiedy 

w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Czy nie jest to przepiękny psalm na dzisiejszą uroczystość? 

 

 Nietrudno wyobrazić sobie Jana Chrzciciela modlącego się tym psalmem i odnajdującego w 

nim historię własnego życia. Z pewnością jego ojciec, Zachariasz, opowiedział mu o jego 

cudownym poczęciu i o tym, jak Bóg wybrał go już w łonie matki, Elżbiety. Jan musiał więc być 

przekonany, że Bóg wyposażył go we wszystkie odpowiednie dary i talenty, aby mógł wypełnić 

misję przygotowania ludu na przyjście Mesjasza. 
 

Spróbujmy dziś, za przykładem Jana Chrzciciela, odnieść 

ten psalm do naszego życia:  

 

 „Ojcze, Ty wiesz wszystko.  

 Znasz moją przeszłość i przyszłość; to, co zrobiłem dotąd, i co jeszcze zrobię.  

 Wiesz o mnie nawet to, czego ja sam nie wiem. 



 Wiesz, co myślę i jak reaguję, co hamuje mnie w drodze, a co dodaje mi skrzydeł –               

i zawsze mi pomagasz.  

 Wiesz, dokąd chciałbym dojść, i jakie ścieżki wybieram, aby dojść do celu.  

 Wiesz, kiedy pewnie kroczę naprzód, a kiedy błądzę w nieznanym kierunku lub idę 

chwiejnym krokiem przez trudne życiowe doświadczenia.  

 Ufam, że pewnego dnia dojdę tam, gdzie Ty pragniesz mnie doprowadzić.  

 Ojcze, czasami moja droga wydaje mi się zbyt kręta, bez określonego kierunku                   

i celu. Jednak Ciebie nic nie zraża ani nie zaskakuje.  

 Znasz wszystkie moje myśli, zanim jeszcze powstaną w mojej głowie, i rozumiesz je 

wszystkie. 

 Znasz moją duszę i motywy mojego postępowania lepiej niż ja sam.  

 Wiesz także, kiedy bezczynnie stoję w miejscu i wcale nie posuwam się do przodu. 

Ale i wtedy nie przestajesz mnie kochać.  

 Ty sam ukształtowałeś mnie tak cudownie według Twojego planu.  

 Znasz moje serce i wszystkie jego zamysły.  

 Przenikasz je i korygujesz, stopniowo i łagodnie, gdy schodzę z dobrego kursu.  

 Przez cały czas wiernie czuwasz nade mną, jak matka czy ojciec nad dzieckiem 

uczącym się stawiać pierwsze kroki.  

 Panie, Ty mnie kochasz! 

 Ty wiesz wszystko, a mimo to mnie miłujesz, szczycąc się mną jako jednym z cudów 

Twojego stworzenia.  

 Naprawdę cudownie mnie stworzyłeś!”. 

 

„Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że mnie  stworzyłeś i masz we 

mnie upodobanie. Umocnij mnie Twoim Duchem Świętym               

i naucz chodzić Twoimi ścieżkami”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

25 czerwca 2017                           
 (Mt 10, 26 - 33) :  Biblia Tysiąclecia)  

 
 

(26) Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie 

miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano 

dowiedzieć. (27) Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co 

słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! (28) Nie bójcie się tych, którzy 

zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który 

duszę i ciało może zatracić w piekle. (29) Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za 

asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na 

ziemię. (30) U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są 

policzone. (31) Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele 

wróbli. (32) Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, 

przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. (33) Lecz 
 

kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja 

przed moim Ojcem, który jest w niebie. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 Większość słów Jezusa jest dla nas zachętą i inspiracją. Jednak od czasu do 

czasu Jezus mówi coś absolutnie wstrząsającego.  

 

 Na przykład, że jeśli nasza sprawiedliwość nie będzie większa niż faryzeuszy, 

nie dostaniemy się do nieba (Mt 5,20).  

 Albo że ten, kto nie spożywa Jego Ciała i nie pije Jego Krwi, nie osiągnie życia 

wiecznego (J 6,51).  

 Powiedział nawet: „Biada wam, bogaczom” (Łk 6,24). 

 

Oczywiście Jezus jest Bogiem miłości i miłosierdzia.  

 

Jednak dzisiejsza Ewangelia jest właśnie jedną z tych niosących ostre na pozór 

przesłanie, które podaje w wątpliwość nasze wieczne szczęście. 
 

Jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z takich tekstów? 



Przypomnijmy sobie św. Piotra. On, „Skała” Kościoła, zaparł się Jezusa! Jednak 

zamiast zmieszać go z błotem czy oświadczyć: „Zaprę się ciebie przed moim Ojcem”, 

Jezus zapytał go tylko: „Czy miłujesz Mnie?” (J 21,15-17). Widział ogromną skruchę 

Piotra, widział jego gorzkie łzy smutku i ubolewania nad własną słabością, dlatego zadane 

Piotrowi pytanie było zaproszeniem do pojednania.  

 

 Jezus zna także i naszą słabość. Wie, że każdy z nas zdradza Go w ten czy inny 

sposób. I traktuje nas dokładnie tak samo, jak potraktował Piotra. 

 

Kluczem do zrozumienia tych niepokojących fragmentów Ewangelii jest 

odpowiedź na pytanie: Gdzie jest twoje serce? 

 

Piotr kochał Jezusa. Jego największym pragnieniem było służyć Mu jak najlepiej.                   

Nie był tchórzem. Był po prostu słabym człowiekiem, który dał się pokonać lękowi. 

 

Podobnie jak w przypadku Piotra, także i dla nas, ludzi słabych i grzesznych, 

najważniejsze jest, by kochać Boga. Piotr kochał Boga. Kochali Go także pozostali 

Apostołowie, którzy uciekli przy pojmaniu Jezusa. Chociaż w tym momencie zawiedli 

Jezusa, On ich nie zawiódł. Nie zawiedzie i nas. 

 

„Jezu, kocham Ciebie. Naucz mnie być Ci wiernym 

w każdej sytuacji”. 


