
 

Szkoła 
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9 października 2017 

Lekcja  26                                Temat:    Pozwól, by Bóg otoczył cię swoją opieką     

(Jon 1,1--2,1-11,  Biblia Tysiąclecia) 

 (1) Pan skierował do Jonasza, syna Amittaja, te słowa: (2) Wstań, idź do 

Niniwy - wielkiego miasta - i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed 

moje oblicze. (3) A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz przed Panem. 

Zszedł do Jafy, znalazł okręt płynący do Tarszisz, uiścił należną opłatę i wsiadł na 

niego, by udać się nim do Tarszisz, daleko od Pana. (4) Ale Pan zesłał na morze 

gwałtowny wiatr, i powstała wielka burza na morzu, tak że okrętowi groziło 

rozbicie. (5) Przerazili się więc żeglarze i każdy wołał do swego bóstwa; rzucili w 

morze ładunek, który był na okręcie, by uczynić go lżejszym. Jonasz zaś zszedł w 

głąb wnętrza okrętu, położył się i twardo zasnął. (6) Przystąpił więc do niego 

dowódca żeglarzy i rzekł mu: Dlaczego ty śpisz? Wstań, wołaj do Boga twego, 

może wspomni Bóg na nas i nie zginiemy. (7) Mówili też [żeglarze] jeden do 

drugiego: Chodźcie, rzućmy losy, a dowiemy się, z powodu kogo to właśnie 

nieszczęście [spadło] na nas. I rzucili losy, a los padł na Jonasza. (8) Rzekli więc 

do niego: Powiedzże nam, < z jakiego powodu ta klęska przyszła na nas? > Jaki 

jest twój zawód? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj? Z którego jesteś 

narodu? (9) A on im odpowiedział: Jestem Hebrajczykiem i czczę Pana, Boga 

nieba, który stworzył morze i ląd. (10) Wtedy wielki strach zdjął mężów i rzekli 

do niego: Dlaczego to uczyniłeś? - albowiem wiedzieli mężowie, że on ucieka 

przed Panem, bo im to powiedział. (11) I zapytali go: Co powinniśmy ci uczynić, 

aby morze przestało się burzyć dokoła nas? Fale bowiem w dalszym ciągu się 

podnosiły. (12) Odpowiedział im: Weźcie mnie i rzućcie w morze, a przestaną się 

burzyć wody przeciw wam, ponieważ wiem, że z mojego powodu tak wielka burza 

powstała przeciw wam. (13) Ludzie ci starali się, wiosłując, zawrócić ku lądowi, 

ale nie mogli, bo morze coraz silniej burzyło się przeciw nim. (14) Wołali więc do 

Pana i mówili: O Panie, prosimy, nie dozwól nam zginąć ze względu na życie tego 

człowieka i nie obciążaj nas odpowiedzialnością za krew niewinną, albowiem Ty 

jesteś Pan, jak Ci się podoba, tak czynisz. (15) I wzięli Jonasza, i wrzucili go w 

morze, a ono przestało się srożyć. (16) Ogarnęła wtedy tych ludzi bojaźń przed 

Panem. Złożyli Panu ofiarę i uczynili śluby.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



Czy widziałeś kiedyś w supermarkecie lub zatłoczonym parku, jak małe dziecko 

próbuje uciec od swoich rodziców? Przeważnie rodzice zauważają to od razu i gonią je 

równie uparcie, jak ono usiłuje uciekać. Mniej więcej taką sytuację znajdujemy                            

w dzisiejszym pierwszym czytaniu, kiedy Jonasz próbuje uciec przed Bogiem i zleconą mu 

misją.  

 Księga Jonasza jest klasycznym przykładem na to, jak uparcie Bóg 

ściga nas swoją łaską. 
  

Nigdy nie przestaje za nami podążać, nawet jeśli odchodzimy od Niego bardzo daleko. 

Kiedy zbuntowany Jonasz wsiadł na statek płynący w dokładnie odwrotnym kierunku niż 

ten, w którym miał się udać, Bóg z niego nie zrezygnował, ale znalazł sposób, by skierować 

go na właściwą drogę. Oczywiście byłoby o wiele prościej i dla nas, i dla Boga, gdybyśmy 

tak często nie uciekali. Byłoby prościej, gdybyśmy nie widzieli w Bogu przeciwnika, ale 

naszego obrońcę przed przeciwnikiem. 
 

 Bóg jest niezwykle twórczy w wyszukiwaniu sposobów na sprowadzanie nas                 

do siebie i otaczanie swoją troską.  
 

W przypadku Jonasza posłużył się burzą morską i wielką rybą, by przekonać go do 

zaprzestania ucieczki i podjęcia prorockiego powołania. Wobec nas także posługuje się 

różnymi życiowymi „burzami”, chcąc nami potrząsnąć i pokazać, że biegniemy                            

w niewłaściwym kierunku. O ileż byłoby prościej, gdybyśmy zatrzymali się i pozwolili Mu 

się złapać, jak dziecko goniącym je rodzicom! O ileż szybciej odzyskalibyśmy pokój i 

poczucie bezpieczeństwa, a przy okazji przekonali się, że pełnienie Jego woli jest dla nas 

zawsze najlepszym rozwiązaniem. 

 

 Jeśli dziś czujesz, że uciekasz od Boga, zatrzymaj się i przypomnij sobie dobrego, 

starego Jonasza, który naraził się na tak niemiłe przygody. 
 

Pozwól, by Bóg złapał cię i otoczył swoją opieką. 
 

A jeśli nie uciekasz, ciesz się, że Bóg zapewnia ci bezpieczeństwo. Pomódl się też za 

wszystkich uciekinierów, aby Pan złapał ich jak najszybciej! 

 

„Panie, dziękuję Ci za to, że nigdy ze mnie nie rezygnujesz, nawet kiedy od 

Ciebie uciekam. Pociągnij mnie dziś do siebie i otocz swoją opieką”. 

 

(Ps) Jon 2,3-5.8        Łk 10,25-37 
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 Lekcja  27                                          Temat:     Prawdziwy kontakt z Bogiem   
(Łk 10,38-42:  Biblia Tysiąclecia) 

 

 (38) W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, 

imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. (39) Miała ona siostrę, 

imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego 

mowie. (40) Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła 

więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła 

mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. (41) A Pan jej 

odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, (42) a 

potrzeba <mało albo> tylko jednego.  
 

Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Wkrótce po wstąpieniu do zakonu młoda Helenka Kowalska przeżyła spore 

rozczarowanie. Spodziewała się, że tu wreszcie zaspokoi swoje ogromne pragnienie 

kontaktu z Bogiem. Jednak siostra z kuchni, gdzie ją przydzielono, nie mogła pojąć, 

dlaczego Helenka chce w ciągu dnia spędzać tyle czasu w kaplicy. Czy nie jest to 

zwyczajna fanaberia, skoro jest tyle pracy, a postulantek nie obowiązują jeszcze wszystkie 

modlitwy zakonne? Gdyby nie szczególne objawienie Pana Jezusa, sytuacja ta 

prawdopodobnie doprowadziłaby do wystąpienia przyszłej siostry Faustyny ze 

zgromadzenia. Jednak z czasem przekonała się ona, że w tych warunkach, w jakich Bóg ją 

postawił, może za Jego łaską prowadzić głębokie życie mistyczne – nawet jeśli spotyka się z 

niezrozumieniem otoczenia. 

 

Być może wielu z nas w jakimś momencie życia znalazło się w sytuacji ewangelicznej 

Marii, której pragnienie spędzania czasu z Jezusem zostaje uznane za ucieczkę od 

obowiązków czy zwyczajne lenistwo.  

 

 

 



 Pogłębiona modlitwa,  

 adoracja,  

 lektura Pisma Świętego, 

 udział we Mszy świętej w dzień powszedni,  

 wyjazd na rekolekcje  

– ilu z nas usłyszało od bliskich czy znajomych, że to przesada, że to dobre dla 

księży, zakonnic lub co najwyżej osób samotnych.  

 

Takie komentarze mogą podciąć skrzydła, wzbudzić przekonanie, że rzeczywiście 

bliska relacja z Bogiem to przywilej garstki wybranych, a nie ludzi, którzy muszą 

zatroszczyć się o rodzinę, zarobić na życie i spłacić kredyt! 
 

Oczywiście pokusa ucieczki w praktyki pobożne oderwane od życia także istnieje i 

zawsze warto się zastanowić, czy w słyszanych przez nas uwagach nie ma jakiejś krzty 

prawdy. Jednak często za takimi słowami stoi po prostu przekonanie, że modlitwa jest 

właściwie nieważna, że nic nie daje, że jest luksusem jedynie dla tych, którzy nie mają nic 

innego do roboty. Przekonanie absolutnie mylne. 
 

Dzisiejsza Ewangelia stwierdza jasno, że pragnienie słuchania Boga i przebywania z 

Nim nie jest fanaberią.  

To właśnie  

prawdziwy kontakt z Bogiem jest „najlepszą cząstką”, 

która procentuje w życiu –  

 daje pokój, cierpliwość,  

 siłę do wypełniania codziennych obowiązków.  

 Czyni nas lepszymi i bardziej kochającymi, jest lekiem na frustracje.  

 

Słuchając dzisiejszej Ewangelii, możemy – jak Marta – usłyszeć od Jezusa, że 

troszczymy się o wiele, a potrzeba mało: oddając Bogu swoje problemy, zmęczenie, 

zabieganie, odzyskamy spokój i poczucie sensu naszych starań. Warto więc zawalczyć o ten 

czas – i wybrać „najlepszą cząstkę”. 

 

„Panie, chcę żyć w relacji z Tobą. Pomóż mi znaleźć równowagę pomiędzy 

modlitwą a działaniem i naucz znajdować wśród codziennych zajęć czas dla 

Ciebie”. 

 

Jon 3,1-10     Ps 130,1-4,7-8 
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  Lekcja 28                                  Temat:   Trochę o ... humorze Pana Boga! 

(Jon 4,1-11:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(1) Nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się. (2) Modlił się przeto do Pana 

i mówił: Proszę, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w 

moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarszisz, bo wiem, żeś Ty jest Bóg 

łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości, litujący się nad 

niedolą. (3) Teraz Panie, zabierz, proszę, duszę moją ode mnie, albowiem 

lepsza dla mnie śmierć niż życie. (4) Pan odrzekł: Czy uważasz, że słusznie 

jesteś oburzony? (5) Jonasz wyszedł z miasta, zatrzymał się po jego stronie 

wschodniej, tam uczynił sobie szałas i usiadł w cieniu, aby widzieć, co się będzie 

działo w mieście. (6) A Pan Bóg sprawił, że krzew rycynusowy wyrósł nad 

Jonaszem po to, by cień był nad jego głową i żeby mu ująć jego goryczy. Jonasz 

bardzo się ucieszył [tym] krzewem. (7)Ale z nastaniem brzasku dnia następnego 

Bóg zesłał robaczka, aby uszkodził krzew, tak iż usechł. (8) A potem, gdy 

wzeszło słońce, zesłał Bóg gorący, wschodni wiatr. Słońce prażyło Jonasza w 

głowę, tak że osłabł. Życzył więc sobie śmierci i mówił: Lepiej dla mnie umrzeć 

aniżeli żyć. (9) Na to rzekł Bóg do Jonasza: Czy słusznie się oburzasz z powodu 

tego krzewu? Odpowiedział: Słusznie gniewam się śmiertelnie. (10) Rzekł Pan: 

Tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy 

wyrósł i w nocy zginął. (11) A czyż Ja nie powinienem mieć litości nad Niniwą, 

wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi, 

którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto mnóstwo 

zwierząt?  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

  

Czy nie brzmi to raczej jak puenta dowcipu niż jak werset biblijny? 

 

 Oto Bóg wyjaśnia Jonaszowi, dlaczego ulitował się nad ludem Niniwy, podając jako 

argument także dobro przebywających tam krów! Można by pomyśleć, że jest to fragment 

jakiegoś kabaretu! 

 



Co sprawia, że jakiś tekst jest śmieszny? 

                        Element zaskoczenia. Ironia. Nieprzewidziane zwroty akcji. 
 

W księdze Jonasza znajdziemy przykłady tego wszystkiego. I nie jest to przypadek – 

humor ma przykuć naszą uwagę oraz skłonić do zastanowienia, w jaki sposób my sami 

myślimy o Bożym współczuciu i miłosierdziu. 
 

Spójrzmy na kilka przykładów. 

 

 Tytułowy bohater księgi jest prorokiem. Można się więc spodziewać, że jest 

szczególnie blisko Boga. On jednak jawnie buntuje się przeciwko woli Bożej i robi coś 

dokładnie przeciwnego niż to, do czego został wezwany. Myśli, że jest w stanie skutecznie 

uciec przed Bogiem! 

 

  
Powróćmy jeszcze do krów. Muszą one pościć wraz z mieszkańcami miasta. 

Wyobraźmy sobie biednych pasterzy próbujących założyć swemu bydłu wory pokutne!  
 

Przykłady te pobudzają do śmiechu, ale także skłaniają do myślenia. Czy rzeczywiście 

jesteśmy w stanie uciec przed Bogiem? Czy tyran w rodzaju króla Niniwy zasługuje na 

przebaczenie? Czy Bóg naprawdę troszczy się o całe swoje stworzenie, nawet gdy ono 

buntuje się przeciwko Niemu? 

Na koniec Księga Jonasza uczy nas, że miłosierdzie wciąż bierze górę nad gniewem i 

sądem. Pojednanie jest lepsze niż zemsta. Bóg jest cierpliwy i miłosierny nawet wobec tych, 

którzy „nie zasługują” na przebaczenie. Jeśli trudno ci to wszystko pojąć, jesteś w dobrym 

towarzystwie! Spójrz tylko na skwaszoną minę Jonasza. Jednak Bóg cierpliwie przypomina 

mu – i nam – że miłuje „wszystkie byty, niczym się nie brzydzi, co uczynił” (por. Mdr 

11,24). Pomyśl – nawet krowy Niniwy były dla Niego tak cenne, że je oszczędził.                 

O ileż cenniejszy jest więc każdy człowiek, stworzony na Jego obraz i podobieństwo.                      

O ileż bardziej my wszyscy jesteśmy godni Jego miłosierdzia i przebaczenia. 
 

„Ojcze, naucz mnie śmiać się z siebie samego, gdy za wszelką cenę próbuję 

realizować własne plany na życie. Naucz mnie Twego współczucia i miłosierdzia”. 
 

Ps 86,3-6.9-10   Łk 11,1-4 

    Wrzucony do morza Jonasz zostaje cudownie 

ocalony. W jaki sposób? Połyka go wielka ryba – 

a przecież jest dorosłym mężczyzną! Na dodatek, 

po trzech dniach pobytu w tym nietypowym 

środku transportu, Jonasz zostaje wypluty 

(dosłownie: zwymiotowany) przez tę rybę na 

brzeg morski! 
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Lekcja 29                             Temat:  Buduj życie na Ewangelii 
(Łk 11,5-13 :   Biblia Tysiąclecia) 

 

(5) Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o 

północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, (6) bo mój przyjaciel 

przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać. (7) Lecz tamten odpowie 

z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą 

ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. (8) Mówię wam: Chociażby nie 

wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu 

natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. (9) Ja wam powiadam: Proście, a 

będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą 

wam. (10) Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a 

kołaczącemu otworzą. (11) Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, 

czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? (12) Lub 

też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? (13) Jeśli więc wy, choć źli 

jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, 

o ileż bardziej Ojciec z nieba 

da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Jeśli trudno ci uwierzyć w miłość od pierwszego wejrzenia, przypomnij sobie albo 

zapytaj młodych rodziców, co czuli, gdy po raz pierwszy zobaczyli swoje dziecko. 

Trzymanie na ręku nowo narodzonego syna czy córki jest nieprawdopodobnie mocnym 

doświadczeniem. Długi czas oczekiwania się skończył, a nowa miłość rozkwita w jednej 

chwili. Skoro młodzi rodzice odczuwają tak wielką miłość do swoich dzieci, to wyobraź 

sobie, co czuje do ciebie twój Ojciec niebieski!  
 

Umiłował cię, jeszcze zanim przyszedłeś na świat. 
 



 Od chwili gdy powołał cię do istnienia, cieszył się nie tylko twoimi darami i 

talentami, ale także tym, że będzie miał cię przy sobie na zawsze.  

 Jego miłość pozostała niewzruszona nawet wtedy, gdy upadłeś w grzech – do 

tego stopnia, że posłał własnego Syna, aby cię odkupił.  

 Rok za rokiem Ojciec wspiera cię i prowadzi do zbawienia. 
 

Oczywiście czym innym jest słuchanie o tym w kościele czy czytanie w pobożnym 

piśmie, a czym innym życie tą prawdą na co dzień, gdy kłamstwa diabła i ułudy tego świata 

zasiewają wątpliwości w naszych umysłach. Podpowiadają nam, że Bóg jest czymś w 

rodzaju niebieskiego księgowego lub że jest nieczuły i obojętny na nasze sprawy. 

Wmawiają, że jesteśmy zbyt grzeszni i słabi, aby Bóg nas kochał, lub próbują nas od Niego 

odciągnąć, mamiąc egoistycznymi ideami.  
 

 Jak więc mamy przekroczyć przepaść pomiędzy tym, co słyszymy                

w kościele, a tym, co podpowiada nam świat?  

 

Opierając swoje codzienne życie na prawdach Ewangelii.  

 

Za każdym razem gdy masz wrażenie, że jesteś zdany na własne siły, gdy zaczynasz 

myśleć, że Bóg o tobie zapomniał, módl się słowami zaczerpniętymi z dzisiejszej 

Ewangelii:  
 

O ileż bardziej mój Ojciec niebieski udzieli mi Ducha Świętego! 
 

 Powtarzaj sobie: 
  

Jeśli będę prosić, otrzymam; jeśli będę szukać, znajdę; jeśli będę 

kołatać, drzwi się otworzą! 

 

Diabeł chce przekonać cię, że Bóg nie jest dobry. Świat chce ci wmówić, że Jemu na 

tobie nie zależy. Nie wierz w te kłamstwa. Ucisz je z pomocą słowa Bożego. Masz 

kochającego Ojca, który chce dawać ci dobre dary. 

 

„Ojcze, pragnę Cię lepiej poznać. 

Otwórz mi oczy na Twoją dobroć i miłość”. 

 

Ml 3,13-20a   Ps 1,1-4.6 
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      Lekcja  30                                    Temat:   Załóż „tarczę” wiary i „miecz” słowa Bożego 
(Łk 11, 15-26  :  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 (14) Raz wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch 

wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. (15) Lecz niektórzy z nich 

rzekli: Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. (16) Inni zaś, 

chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. (17) On 

jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone 

pustoszeje i dom na dom się wali. (18) Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, 

jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba 

wyrzucam złe duchy. (19) Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to 

przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi 

sędziami. (20) A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło 

już do was królestwo Boże. (21) Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, 

bezpieczne jest jego mienie. (22) Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i 

pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego 

rozda. (23) Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, 

rozprasza. (24) Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach 

bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: 

Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. 

(25) Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. (26) Wtedy idzie 

i bierze siedem innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają 

tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

  
Znamy to wszyscy. Próbujemy walczyć z uporczywym grzechem lub poprawić relacje z 

bliską osobą, ale problem ciągle powraca, wywołując w nas niezadowolenie i frustrację. 

Kiedy już myślimy, że sprawa jest załatwiona, przychodzi kolejna, jeszcze silniejsza pokusa 

albo nowe nieporozumienie i …wszystko zaczyna się od początku. Nie jest to przypadek. 

Taka właśnie jest taktyka diabła. 

 



 Czy potrzebujemy więcej dowodów na to, że diabeł nigdy nie ma 

wakacji? 

 

Szatan jest nieugięty – nigdy nie przestaje nas nękać, w nadziei, że doprowadzi nas do 

upadku. Wciąż próbuje powrócić do swoich starych siedzib – konkretnych słabości 

charakteru, dawnych nawyków, krzywd wyrządzonych innym i przez innych. 

 

 Jezus w dzisiejszej Ewangelii ostrzega nas, że nie wystarczy, by nasz dom był 

„wymieciony i przyozdobiony” (por. Łk 11,25).  

 

Owszem, chrzest obmywa nas z grzechu pierworodnego, a spowiedź ze wszystkich 

kolejnych grzechów. Ale co dzieje się pomiędzy jedną a drugą spowiedzią? Diabeł nie zna 

spoczynku i wciąż będzie szukał sposobów, by powrócić i znowu nas nękać. Będzie czyhał 

na każdą okazję, by nas kusić i odciągać od Pana. 
 

Dlatego właśnie św. Piotr wzywa, byśmy czuwali i byli trzeźwi, ponieważ nasz 

przeciwnik, diabeł, „jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć” (1 P 5,8). W jaki 

sposób mamy czuwać? Zwracając uwagę na myśli, które rodzą się w naszych sercach. Jeśli 

jakaś myśl prowadzi nas do osądzania innych, pożądliwości, rozpamiętywania uraz, 

możemy być pewni, że podsuwa nam ją nieprzyjaciel. 
 

 Jak więc sobie radzić z tą diabelską strategią?  
 

Za przykładem św. Pawła włóżmy na siebie „pełną zbroję Bożą” (Ef 6,11), a 

zwłaszcza „tarczę” wiary i „miecz” słowa Bożego (Ef 6,16.17).  

 

Chociaż całe to rozważanie o diable może się nam wydawać przerażające, nabierzmy 

otuchy. Bóg nie pozostawił nas bezbronnymi. Dał nam wszelkie narzędzia, wszelką broń 

potrzebną do strzeżenia domów naszych serc. Pamiętajmy, że diabeł nigdy nie ma wakacji, 

nie wystawiajmy się na łatwy cel. 

 

„Ojcze, uwolnij mnie od złego i umocnij swoją łaską. Pomóż mi nie ulegać 

podstępom diabła. W Twoje ręce składam moje życie”. 

 

Jl 1,13-15; 2,1-2        Ps 9,2-3.6.16.8-9 
 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

14 października 2017                           
 

 (Łk 11, 27-28) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(27) Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do 

Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które 

ssałeś. (28) Lecz On rzekł: Owszem, ale przecież  

błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego                    

i zachowują je. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Przypomnij sobie, kiedy ostatni raz nazwałeś kogoś szczęśliwym. 

 

 Co takiego przykuło wtedy twoją uwagę? Wygodne życie, brak problemów 

finansowych, dobra praca, udane małżeństwo, ciekawy wyjazd, zgodna rodzina, kochające 

dzieci? Często zauważamy u innych przede wszystkim to, czego nam samym brakuje. 

„Szczęściarze” – westchnie samotna osoba, patrząc na zakochaną parę idącą przez park. 

 

Kobieta wołająca na widok Jezusa: „Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, 

które ssałeś” (Łk 11,27), uznała Maryję za szczęśliwą (bo tak również można 

przetłumaczyć użyte w oryginale greckim słowo makaria) ze względu na mądrość Jej 

Syna. 

 Być może także za jej stwierdzeniem stał jakiś ból – na przykład strata dziecka albo 

głębokie cierpienie z powodu jego zejścia na złą drogę. Z pewnością chętnie zostałaby 

matką takiego Syna, jak Ten, którego właśnie słuchała, stojąc w tłumie podziwiających Go 

ludzi. Jezus przyjął wygłoszoną przez nią pochwałę. Tak, to prawda, że szczęśliwe 

macierzyństwo jest wielką wartością.  
 

 Ale prawdziwe szczęście, którego nie da się z niczym porównać, 

płynie ze słuchania słowa Bożego i wprowadzania go w życie. 

 

 



Słowa te jak najbardziej odnosiły się do samej Maryi, o której już Jej krewna, Elżbieta, 

powiedziała: „Błogosławiona, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od 

Pana” (Łk 1,45).  

 

 

To tu tkwiło źródło prawdziwego szczęścia Maryi, 

 

 

które nie wyschło także wtedy, gdy inny tłum zamiast podziwiać Jej Syna, szydził z 

Niego i domagał się Jego śmierci.  

Jednak słowa Jezusa odnoszą się nie tylko do Maryi, ale także do wszystkich Jego 

słuchaczy. Ukazuje On im – i nam – źródło szczęścia, które się nie kończy i nie zależy od 

zewnętrznych, często niezależnych od nas okoliczności. 

 

Odkrywali to źródło święci, którzy często pisali o szczęściu, pokoju i ukojeniu, jakie 

pomimo swoich słabości i problemów odnajdują w Bogu. Kto powiedział, że nie możemy 

do nich dołączyć? 

 

„Panie Jezu, pozwól mi doświadczyć, że pójście za Tobą prowadzi do 

szczęścia. Naucz mnie nie zadowalać się namiastkami, ale szukać prawdziwego 

szczęścia, które jest w Tobie”. 

 

Jl 4,12-21        Ps 97,1-2.5-6.11-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

15 października 2017                           

(Mt 22,1-14  :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(1) A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich: (2) Królestwo 

niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu 

synowi. (3) Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci 

nie chcieli przyjść. (4) Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie 

zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i 

wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę! (5) Lecz oni zlekceważyli to i poszli: 

jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, (6) a inni pochwycili jego sługi i 

znieważywszy [ich], pozabijali. (7) Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe 

wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. (8) Wtedy rzekł 

swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej 

godni. (9) Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, 

których spotkacie. (10) Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, 

których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się 

biesiadnikami. (11) Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył 

tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. (12) Rzekł do niego: Przyjacielu, 

jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? Lecz on 

oniemiał. (13) Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go 

na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. (14) Bo wielu 

jest powołanych, lecz mało wybranych. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Przypowieść Jezusa mówi nam, że zaproszeni na ucztę weselną 

zlekceważyli i odrzucili to wyróżnienie.  

 

Byli zbyt zajęci. Z kolei wśród gości przyprowadzonych na polecenie gospodarza z 

rozstajnych dróg znalazł się taki, który nie chciał uczcić królewskiego syna. Nie włożył 

nawet odpowiedniego stroju weselnego. Przyszedł na królewską ucztę, ale nie uszanował 

króla.  

 W Piśmie Świętym obraz szaty weselnej służy do opisu różnych aspektów 

nowego życia w Chrystusie.  



Mówi się na przykład o: 

 szacie zbawienia,  

 szacie posłuszeństwa  

 szacie czystości.  

 

Gdybyśmy teraz mieli odnieść tę przypowieść do Mszy świętej, mogłaby ona brzmieć 

następująco: Niektórzy zaproszeni na niedzielną Mszę świętą zignorowali zaproszenie. 

Wśród tych, którzy przyszli, znalazł się pewien człowiek, który chciał spożyć Chleb Życia, 

ale wcale nie zamierzał postępować jak uczeń Chrystusa. Jego serce nie było przyodziane we 

właściwą „szatę”. 

 

Co tydzień przed niedzielną Mszą świętą staje przed nami to samo pytanie: 

 

 Czy przychodzę na Ucztę eucharystyczną w odpowiedniej duchowej szacie?  

 A może spożywam Chleb Życia bezmyślnie, nie mając zamiaru przyjąć Jego 

mocy, która przemienia serce? 

 

Przyodzianie się w odpowiednią szatę oznacza otwarcie na łaskę i błogosławieństwo 

Jezusa. Przychodząc bez niej, nie ryzykujemy wprawdzie – jak człowiek z przypowieści – 

wyrzucenia za drzwi, ale tracimy kontakt z mocą i miłością Boga obecnego w Eucharystii. 

 

 Idźmy dziś na Ucztę weselną z otwartym sercem.  

 Wyznajmy Panu, że potrzebujemy Chleba Życia. 

 Cieszmy się Pokarmem danym przez Jezusa.  

 A potem wyjdźmy z kościoła z postanowieniem zachowania wspaniałej szaty 

zbawienia, posłuszeństwa i czystości przez cały dzień.  

 Dziś i w każdą niedzielę przypominajmy sobie, że Msza święta jest zapowiedzią 

wspaniałej uczty niebieskiej, która odbędzie się, gdy Jezus powróci w chwale.  

 Pamiętajmy, że jeśli zdołamy zachować swoją weselną 

szatę, na końcu będziemy przyodziani w Chrystusa! 

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za zaproszenie na Twoją ucztę. Pomóż mi iść za Tobą”. 

 

Iz 25,6-10a     Ps 23,1-6     Flp 4,12-14.19-20 


