
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                          

18 czerwca 2018 
(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”   

Odwet – jeden z najstarszych i najbardziej zaraźliwych grzechów świata. 
 

 Czy wiedziałeś, że starotestamentalne „oko za oko” miało na celu ograniczenie 

odwetu?  

 

Mówi o tym Księga Kapłańska (Kpł 24,19-20). Celem tego prawa było powstrzymanie 

ludzi przed zadawaniem większego bólu, niż zadano im samym. W tamtych czasach 

bowiem poszkodowany często stosował odwet nadmierny wobec winy. Jeśli na przykład 

ktoś zabił komuś brata, uważano, że w odwecie można wybić całą jego rodzinę. Prawo 

pomagało powstrzymać ten cykl zemsty, przeciwdziałając eskalacji przemocy. 

 

Chociaż to prawo było pomocne, Jezus poszedł o wiele dalej. Mówił, by nie opierać 

się złu, ale zwyciężać je dobrem. Wybierać miłość i miłosierdzie, a nie zemstę. Tak właśnie 

sam postępował. 

 

Pomyśl, jak wiele niesprawiedliwości i krzywd musiał znieść podczas swojej działalności 

publicznej: wszystkie te kłamstwa, plotki, fałszywe oskarżenia. 

 

 A ile wycierpiał podczas swojej męki: poniżanie, biczowanie, skazanie na haniebną 

śmierć, niesienie krzyża, wreszcie ukrzyżowanie i bolesna agonia. Z pewnością to wszystko 

wołało o pomstę do nieba! 

 



 W jaki sposób Jezus odpowiadał na krzywdy, których doznawał?  
 

 Miłością. Oddaniem. Przebaczeniem, nawet swoim oprawcom.  

 W Jego głosie nie było urazy, a w Jego postawie – urażonej dumy.  

 A potem na krzyżu odbył się największy akt triumfu miłosierdzia nad zemstą, gdy 

zawołał: „Ojcze, przebacz im” (Łk 23,34). 

 

Nadstaw drugi policzek. Nie stawiaj oporu złu. 

 

Nie są to łatwe słowa. Przychodzi pokusa, by uznać, że Jezus po prostu przesadzał. 

Jednak Jego świadectwo mówi nam co innego.  

 

 On naprawdę chce, abyś był tak jak On miłosierny, przebaczający i miłujący pokój.  

 Wie jednak, jaki jesteś i jakie to dla ciebie trudne.  

 

Nabierz więc ducha, rób wszystko, co w twojej mocy i pamiętaj, że Jezus jest 

nieskończenie miłosierny. On nigdy nie potraktuje cię na zasadzie „oko za oko”, lecz 

będzie modlił się za ciebie do Ojca. I to za każdym razem. 

 

„Dziękuję Ci, Panie, za Twoją czułość i miłosierdzie. Jezu, pomóż mi stać się 

podobnym do Ciebie”. 

 

1 Krl 21,1b-16     Ps 5,2-3.5-7 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

19 czerwca 2018                           
(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” 

 

 Kto jest moim nieprzyjacielem? 
 

Bardzo łatwo uciec się do znajomego schematu: „my kontra oni” – zwłaszcza jeśli 

spędzamy większość czasu wśród ludzi myślących podobnie jak my. Przychodzi wtedy 

pokusa, aby wobec wszystkich pozostałych zastosować negatywny stereotyp i uznać, że nie 

mamy z nimi nic wspólnego. Spróbuj jednak pomyśleć w inny sposób.  

 

Wyobraź sobie, że znajdujesz się na wielkim przyjęciu, na które przybyli bardzo różni 

ludzie. W pewnym momencie gospodarz proponuje, żeby wszyscy podzielili się dwie grupy 

– tych, co mają niebieskie oczy, i tych, co mają oczy piwne. Kiedy już podział nastąpił, 

gospodarz poleca przegrupować się według nowego kryterium – osobno mężczyźni i 

osobno kobiety. Następnie podzielić się na wzrokowców i słuchowców. Następnie na 

wolnych i pozostających w związkach małżeńskich. Potem na tych, którzy wolą zimę, i na 

tych, którzy wolą lato. Potem na sportowców i widzów. Jeśli zabawa będzie trwała 

wystarczająco długo, okaże się, że w jakimś momencie znajdziesz się w jednej grupie z 

każdą z osób na sali. 



 Każdy z nas jest inny. I wszyscy jesteśmy tak samo kochani i cenieni przez 

Ojca niebieskiego.  

 

Kiedy więc następnym razem spotkasz kogoś zupełnie innego niż ty, nie myśl o nim jako 

o „obcym”, a już tym bardziej  jako o „nieprzyjacielu”. Pomyśl raczej, że jest on 

„przyjacielem”, którego jeszcze nie zdążyłeś poznać. Spróbuj znaleźć między wami jak 

najwięcej punktów stycznych. Jest to zawsze pierwszy krok w uczeniu się miłości. 

Gdzie są te punkty styczne? Przede wszystkim w naszych wnętrzach, w tym, jak 

zostaliśmy stworzeni. Wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Wszyscy 

jesteśmy Jego dziećmi. 

 

Wszyscy też jesteśmy grzesznikami, którzy sprzeciwili się Jego zamysłom. Wszyscy 

mamy takie same podstawowe potrzeby – pokarmu i dachu nad głową, ubrania i edukacji, 

bezpieczeństwa i miłości. A oprócz tych wszystkich wspólnych cech mamy wiele innych 

podobieństw, które wychodzą na jaw przy bliższym poznaniu. 

 

Kiedy już odkryjesz, co łączy cię z daną osobą, możesz postawić następny krok – 

poszukać jej wyjątkowych cech. Prawdopodobnie ma ona za sobą historię swoich własnych 

aktów heroizmu i przezwyciężania siebie. Może z cichą wiarą i ufnością dźwiga 

niewidoczny dla innych krzyż.  

 

A ponieważ każdy nosi w sobie podobieństwo do Boga, w każdym możesz 

zobaczyć jakiś Jego ślad, i być może taki, z jakim nigdy wcześniej się nie spotkałeś.  

 

 Czy więc jesteśmy tacy sami, czy różni? I jedno, i drugie. I tak właśnie Bóg 

nas zaplanował. 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że dajesz mi tylu różnych braci i tyle różnych 

sióstr”. 

 

1 Krl 21,17-29   Ps 51,3-6.11.16 
 

 

 

 

 

 



  

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

20 czerwca 2018                    
(Mt 6,1-6.16-18:   Biblia Tysiąclecia) 

  

(1) Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie 

wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej 

nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. (2) Kiedy więc 

dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na 

ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją 

nagrodę. (3) Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni 

prawa, (4) aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w 

ukryciu, odda tobie. (5) Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w 

synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. 

Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. (6) Ty zaś, gdy chcesz się 

modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w 

ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 

(16) Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd 

ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali 

swoją nagrodę. (17) Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj 

twarz, (18) aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w 

ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Sztuka wywoływania dobrego wrażenia na innych urosła dziś do rangi oddzielnego 

zawodu. Politycy czy celebryci zatrudniają wysoko wykwalifikowanych specjalistów do 

spraw wizerunku publicznego, którzy doradzają im, jak się ubrać, co mówić, a czego nie 

mówić, jak wybrnąć z kłopotliwej sytuacji, w których imprezach kulturalnych i 

charytatywnych wziąć udział, a które zignorować – byle tylko zaskarbić sobie uznanie 

elektoratu czy fanów. 

 

Jednak pytanie: „Co sobie o mnie pomyślą?”, jest ważne nie tylko dla osób publicznych.  

 



Każdy z nas chce dobrze wypaść w oczach innych, być akceptowany, cieszyć się dobrą 

opinią w swoim środowisku. Ma to swoje dobre strony – mobilizuje do gorliwszej pracy czy 

do większego wysiłku. Problem zaczyna się wtedy, gdy zaczynamy robić różne rzeczy na 

pokaz, po to, by zadowolić innych, a nie dlatego, że wypływa to z naszych przekonań. 

 

Wśród Żydów czasów Jezusa praktyki pobożne, jak post, modlitwa i jałmużna, budziły 

uznanie otoczenia. Podejmowano je więc często na pokaz, dla ludzkich oczu, nie myśląc o 

Bogu.  

 

 Czy nie postępujemy podobnie, 

 

 gdy na przykład publicznie okazujemy szacunek bliskim, a w domu przestajemy 

kontrolować odruchy niecierpliwości, pretensji czy gniewu?  

 Gdy dla świętego spokoju idziemy na Mszę świętą, bo tak jest przyjęte, ale nawet 

nie staramy się skupić na tym, co dzieje się na ołtarzu, tylko myślimy o swoich 

sprawach. 

 Gdy w rozmowie z osobami wierzącymi deklarujemy poglądy, jakich od nas 

oczekują, choć w głębi ducha myślimy inaczej – do czego otwarcie przyznamy się 

w innym środowisku.  

 Gdy modlimy się publicznie w kościele, ale notorycznie zaniedbujemy modlitwę 

osobistą.  

 

O tym, na ile Bóg jest dla nas ważny, świadczą nie tyle nasze deklaracje, ile nasze 

postępowanie. Czy liczy się dla nas to, co On o nas myśli, czy naprawdę wierzymy, że 

„Ojciec widzi w ukryciu”, i chcemy, aby znalazł radość w tym, co w nas zobaczy.  

 

 W taki sposób żył Jezus. Wolny od względów ludzkich, pełnił wolę Ojca. 

 

„Panie Jezu, objawiaj nam Ojca i spraw, abyśmy zrozumieli, że w pełnieniu Jego 

woli jest nasza prawdziwa wolność”. 

 

2 Krl 2,1.6-14    Ps 31,20-21.24 
 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

21 czerwca 2018 
(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” 
 

Modlitwa Pańska zawiera słowa skierowane do naszego Ojca niebieskiego, których 

nauczył nas Jego Syn. 

 

 Czyż można sobie wyobrazić skuteczniejszą modlitwę niż ta, w której brzmią 

słowa Jezusa, Bożego Syna i naszego Zbawcy?  

 

Modlitwa Pańska jest krótka. Liczy sobie zaledwie 51 słów, co oznacza, że jej 

spokojne odmówienie zabiera mniej niż minutę. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad 

tym, dlaczego ta modlitwa – jedyna, której nauczył nas sam Jezus – jest taka krótka? 

 

Po pierwsze, modlitwa w ogóle nie musi być długa. Długie modlitwy wcale nie 

przykuwają uwagi Boga skuteczniej niż krótkie. Nie jest też tak, że jeśli nie użyjesz 

odpowiednio wielu słów, nie uzyskasz „audiencji” u Ojca niebieskiego (Mt 6,7). On słucha 

tego, co mówisz, ponieważ cię kocha. Także w tej chwili Jego wzrok spoczywa na tobie, a 

Jego uszy są otwarte na twój głos. 



Po drugie, Modlitwa Pańska jest na tyle krótka, że łatwo ją zapamiętać. Brzmi to 

dosyć pragmatycznie, ale pamiętajmy, że przez całe wieki wielu ludzi nie umiało czytać, a 

teksty pisane były niezwykle kosztowne i trudno dostępne. Dlatego Jezus chciał, by każdy 

był w stanie nauczyć się tej modlitwy na pamięć. 

 

Po trzecie, Modlitwa Pańska stwarza przestrzeń do słuchania. Jej zwięzła forma 

pozostawia nam czas na to, by powiedzieć Panu: „Chcę też posłuchać tego, co masz mi do 

powiedzenia”. Przypomnij sobie jakąś ważną dla ciebie rozmowę z ukochaną osobą.                     

Z pewnością nie mówiłeś przez cały czas. Także ta druga osoba mogła otworzyć przed 

tobą serce. Słuchając jej, odkrywałeś w niej coś nowego, jej słowa poruszały cię i dotykały 

twego serca. Najlepsza modlitwa wygląda podobnie.  

 

Odmawiając Modlitwę Pańską, koncentrujemy się na sprawach najważniejszych.  

 

A kiedy już je wypowiemy, możemy otworzyć się na słuchanie tego, co Bóg do nas 

mówi.  

 

 Spróbuj dziś oprzeć swoją modlitwę osobistą na Modlitwie Pańskiej.  

 

Odmów ją powoli, zatrzymując się przez chwilę na każdym wersecie. Pamiętaj, że Bóg 

słyszy każde twoje słowo. Co więcej, widzi twoje serce. Zna wszystkie twoje dzisiejsze 

potrzeby – nie musisz ich nawet przed Nim wyliczać. Zamiast tego, podziękuj Mu za tak 

prostą i piękną modlitwę. A potem poproś Go, by do ciebie mówił i słuchaj uważnie. 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że zawsze mnie słuchasz. Otwórz moje uszy, abym 

mógł Ciebie słuchać”. 

 

Syr 48,1-14   Ps 97,1-7 
 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

22 czerwca 2018                           
(Mt 6,19-23:  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(19) Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą  

i gdzie złodzieje włamują się i kradną. (20) Gromadźcie sobie skarby                   

w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się 

i nie kradną. (21) Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie                  

i serce twoje. (22) Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest 

zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. (23) Lecz jeśli twoje oko jest chore, 

całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest 

ciemnością, jakże wielka to ciemność!  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Podobno pewnego dnia do św. Franciszka z Asyżu przyszedł jeden z braci, wyznając, że 

bardzo chciałby mieć psałterz, żeby wielbić Boga psalmami. Franciszek zastanowił się, po 

czym stwierdził: „O nie, mój bracie. Jeśli dostaniesz psałterz, wkrótce zażądasz brewiarza. 

A kiedy dostaniesz brewiarz, rozsiądziesz się jak prałat na katedrze i powiesz do swego 

brata: «Bracie, przynieś mi mój brewiarz»”. 

 

Znamy dobrze ten mechanizm, który każe nam zawsze pragnąć więcej, niż posiadamy. 

Najpierw wydaje nam się, że usatysfakcjonowałoby nas choćby najmniejsze, ale własne 

mieszkanie. Wkrótce jednak okazuje się, że zamiast się nim cieszyć, stwierdzamy, że 

przydałoby nam się większe. Potem należy je odpowiednio wyposażyć. Jeśli w porę nie 

zadziała zdrowy rozsądek, mieszkanie wkrótce stanie się naszym bożkiem, wokół którego 

przez cały dzień będą krążyły nasze myśli, odciągając nas od relacji z Bogiem i z ludźmi. 

 

Jezus nigdy nie powiedział, że bogactwo jest czymś złym. Nie mówi tego również 

dzisiejsza Ewangelia. Zachęca nas ona jednak do zastanowienia się nad tym, co naprawdę 

w życiu się liczy. Odwraca naszą uwagę od tego, co posiadamy na ziemi, każąc 

koncentrować się na tym, czy jesteśmy bogaci przed Bogiem. I tutaj mechanizm „braku 

satysfakcji” okazuje się jak najbardziej na miejscu. Bo któż z nas mógłby powiedzieć, że 

jest już usatysfakcjonowany swoim poziomem miłości Boga i bliźniego, swoją 

pobożnością, pokorą czy głębią modlitwy? 



Dzisiejsza Ewangelia stawia nam też pytanie o to, czy nasz ogląd rzeczywistości 

jest właściwy.  

 Czy otwieramy się na Boże światło? 

 Czy przyjmujemy Bożą hierarchię wartości, która uzmysławia nam, że dobra 

materialne nas nie nasycą i że nigdy nie znajdziemy w nich tego spełnienia, które 

można znaleźć u Boga? 

 

Gromadzenie sobie skarbów w niebie nie jest zasługiwaniem na Bożą miłość. Ona jest 

za darmo. Jest natomiast ukierunkowaniem naszego serca na te wartości, które nadają 

życiu sens, smak i poczucie spełnienia – bez potrzeby ciągłego potwierdzania siebie przez 

posiadanie rzeczy i podporządkowanie sobie innych. 

 

„Panie, oczyść mój wzrok, aby widział, co się Tobie podoba i co jest dla mnie 

najlepsze. Spraw, abym nie miał «cudzych bogów» obok Ciebie”. 

 

2 Krl 11,1-4.9-18.20a      Ps 132,11-14.17-18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

23 czerwca 2018                           
 

(Mt 6,24-34:  Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

(24) Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie 

nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a 

drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. (25) Dlatego powiadam 

wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie 

jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy 

więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? (26) Przypatrzcie się ptakom w 

powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz 

niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? (27) Kto z was przy 

całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego 

życia? (28) A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom 

na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. (29) A powiadam wam: nawet 

Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z 

nich. (30) Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie 

wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej 

wiary? (31) Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co 

będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? (32) Bo o to wszystko 

poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego 

potrzebujecie. (33) Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego 

Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. (34) Nie troszczcie 

się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. 

Dosyć ma dzień swojej biedy. 
  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jak mamy to zrobić? Troska o różne sprawy jest dla nas czymś naturalnym. 

Martwimy się o przyszłość, o finanse, o zdrowie, o naszych bliskich. Robimy to w 

sposób automatyczny, nawet jeśli czujemy, że zamartwianie się tym wszystkim nie jest 

niczym dobrym. 

 Naukowcy dzielą zmartwienia na dwie kategorie: troski, dotyczące spraw, nad 

którymi mamy kontrolę, i niepokoje, dotyczące tego, na co nie mamy wpływu.  



Przykładem troski może być pytanie: „Dlaczego mój samochód wydaje ten dziwny 

dźwięk?”, „Dlaczego moje dziecko kaszle już drugi tydzień?”. Taki rodzaj zmartwienia 

niekoniecznie jest dla nas niekorzystny. Pomaga nam identyfikować problemy i 

mobilizuje do szukania rozwiązań. Problem zaczyna się wtedy, gdy przesadnie 

niepokoimy się sprawami, które zupełnie od nas nie zależą, na przykład: „Co będzie, 

jeśli samolot się rozbije?”. Takie zmartwienia mogą nas paraliżować. 

 

 Właśnie przed takimi zmartwieniami ostrzega nas dziś Jezus.  
 

Wie, że nie jesteśmy w stanie w ogóle przestać się martwić, ale chce nas nauczyć 

dystansować się od niepokojów, aby nas one nie paraliżowały. 

 

Jak to zrobić? Jeżeli jest to problem, na który masz wpływ, pomyśl nad jego 

rozwiązaniem. Pojedź do warsztatu i poradź się mechanika co do dziwnego dźwięku w 

samochodzie. Pójdź z kaszlącym dzieckiem do lekarza. Ale jeśli jest to coś poza twoją 

kontrolą, jak lęk przed katastrofą lotniczą, nazwij go, uznaj, że nie masz tu nic do 

zrobienia, i powierz go Bogu. 

 

Troski i niepokoje mogą być dla nas poważnym problemem. Jeśli jednak będziesz 

wiedział, co z nimi robić, przestaną cię one niszczyć.  

 

 Proś Ducha Świętego, aby pomógł ci poradzić sobie z tym, co leży w 

zasięgu twoich możliwości, a jeśli prześladuje cię jakiś niepokój,  

 pójdź za radą św. Pawła: przedstaw Bogu to, co cię niepokoi, oddaj Mu to                  

„w błaganiu z dziękczynieniem”, a pokój Boży będzie strzegł twego serca   

i myśli (Flp 4,6-7).  

 

Okaże się wtedy, że wiele twoich zmartwień ustąpi, a pozostałe staną się mniej 

dotkliwe. 

 

„Ojcze niebieski, oddaję Ci wszystkie moje troski i niepokoje”. 

 

2 Krn 24,17-25     Ps 89,4-5.29-34 
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(Łk 1,57-66.80:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (57) Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. (58) Gdy 

jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, 

cieszyli się z nią razem. (59) Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i 

chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. (60) Jednakże matka jego 

odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. (61) Odrzekli jej: Nie ma 

nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. (62) Pytali więc znakami jego 

ojca, jak by go chciał nazwać. (63) On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie 

mu na imię. I wszyscy się dziwili. (64) A natychmiast otworzyły się jego 

usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. (65) I padł strach na 

wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym 

wszystkim, co się zdarzyło. (66) A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to 

sobie do serca i pytali: 

Kimże będzie to dziecię? 
Bo istotnie ręka Pańska była z nim 

(80) Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do 

dnia ukazania się przed Izraelem. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Narodziny każdego dziecka prowokują pytanie:   

Kimże on czy ona będzie? 
 



 Jednak w wypadku Jana Chrzciciela to pytanie było szczególnie uzasadnione, jego 

narodzeniu towarzyszyły bowiem wyjątkowe okoliczności. Elżbieta i Zachariasz, rodzice 

Jana, bardzo długo pozostawali bezdzietni  

A kiedy Zachariaszowi, podczas służby w świątyni, anioł oznajmił, że urodzi mu się 

syn, zareagował on niedowierzaniem. Powrócił do domu niemy, a głos odzyskał dopiero 

po przyjściu na świat syna i nadaniu mu imienia Jan, czyli „Jahwe okazał łaskę”. 
 

Te wszystkie niezwykłe okoliczności wywołały wśród sąsiadów i krewnych wiele 

spekulacji na temat zamiarów Bożych wobec małego Jana. 
 

   Św. Jan Chrzciciel do dziś wymyka się wszelkim klasyfikacjom. 
 

 Wiemy, że długo „żył na pustkowiu”, nie został jednak pustelnikiem, tylko 

prowadził ożywioną działalność publiczną.  

 Ściągały do niego tłumy i miał swoich uczniów  (Łk 1,80; J 1,37-40).  

 Spotkał Jezusa, lecz sam nie poszedł za Nim, jak uczyniło to wielu z jego 

uczniów.  

 Jego zadaniem było bowiem zapowiedzieć Mesjasza, a następnie zniknąć                       

(J 3,27-30).  

 Zginął z rozkazu Heroda, ale nie jest męczennikiem za wiarę w klasycznym tego 

słowa znaczeniu, gdyż został uwięziony za to, że wytykał królowi jego grzechy, 

a zgładzony w wyniku intrygi jego żony (Mt 14,1-12).  
 

Gdzie go zaliczyć, nie wiadomo – mieli z tym kłopot także jego współcześni, posyłając 

do niego delegacje z pytaniem, kim właściwie jest (J 1,19-26). 

 

Sam Jezus wypowiadał się o Janie Chrzcicielu z wielkim szacunkiem, twierdząc, że 
 

 „między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana”.  

 Zaraz jednak dodał: „Lecz najmniejszy w królestwie Bożym większy jest niż 

on” (Łk 7,28).   
 

Jan stał na granicy czasów: był człowiekiem Starego Testamentu ustępującego 

przed Nowym. Okazał radykalną wierność misji powierzonej mu przez Boga. Prośmy dziś 

za wstawiennictwem tego wielkiego świętego, który do końca potrafił pozostać sobą, o 

wierność naszemu powołaniu – nawet gdyby wydawało nam się nietypowe, niepozorne, 

niezrozumiałe dla innych. Jezus potrafi docenić naszą wierność, jak docenił wierność Jana. 

 

„Panie Jezu, Ty widzisz to, czego nie widzą inni, a Twoja wola nie da się ująć 

w żadne schematy. Pomóż mi pozostać wiernym powołaniu, które mi dajesz”. 

 

Iz 49,1-6    Ps 139,1-3.13-15    Dz 13,22-26 


