
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

16 października 2017 

Lekcja  31                           Temat:    Prawdziwy chrześcijanin to chrześcijanin święty 

(Rz 1,1-7 ,  Biblia Tysiąclecia) 

 (1) Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do 

głoszenia Ewangelii Bożej, (2) którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich 

proroków w Pismach świętych. (3) [Jest to Ewangelia] o Jego Synu - 

pochodzącym według ciała z rodu Dawida, (4) a ustanowionym według Ducha 

Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie 

Chrystusie, Panu naszym. (5) Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, 

aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa 

wierze. (6) Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. (7) 

 Do wszystkich przez Boga umiłowanych, 

powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie:  

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wyobraźmy sobie, że w którąś z niedziel proboszcz odczytuje nam list biskupa 

ordynariusza, zaczynający się od słów: „Do wszystkich przez Boga umiłowanych, 

powołanych świętych, zamieszkałych na terenie mojej diecezji”.  

Jaka byłaby nasza reakcja? Poczulibyśmy się skonsternowani? Niepewni? A może 

przestalibyśmy słuchać, uznając, że to chyba nie do nas? Co ciekawe, Paweł na początku 

swego listu pozdrawia w ten sposób wspólnotę, której osobiście nie zna, nie wylicza też 

jakichś szczególnych zalet jej członków.  

Jedyny konkret, jaki wymienia, to fakt, że „o wierze waszej mówi się po całym 

świecie” (Rz 1,8). Paweł podkreśla więc, że uświęcają człowieka nie tyle jego uczynki, ile 

wiara w Chrystusa zmartwychwstałego. 

 

Wspólnota, do której pisał Paweł, składała się zarówno z nawróconych Żydów, jak                  

i pogan. Jedni i drudzy mieli dość „osiągnięć”, którymi mogliby się chlubić. Żydzi od 

wieków wierzyli w jedynego, prawdziwego Boga, który nadał im Prawo.  



Poganie – pozostający w kręgu kultury greckiej – mogli szczycić się mądrością 

filozofów uczących sztuki szlachetnego życia. Jednak w rzeczywistości i jedni, i drudzy 

potrzebowali zbawienia. Drogę do świętości otworzył im Chrystus przez swoją śmierć i 

zmartwychwstanie. Świętość kojarzy nam się głównie z tymi wybitnymi chrześcijanami, 

którzy zostali kanonizowani przez Kościół.  

 

Jednak Paweł przypomina nam dzisiaj, że także my, którzy łączymy się z Jezusem 

przez wiarę, mamy wszystko, czego do osiągnięcia świętości potrzeba. 

Kanonizowani święci są dla nas wzorem i pomocą na tej drodze. Są nam dani nie tylko po 

to, by ich podziwiać, ale także po to, by przekonać się naocznie, że Bóg daje moc do 

świętego życia każdemu, kto zechce się na nią otworzyć.  
 

Starożytny hymn chrześcijański Dziękujemy Ci, Ojcze nasz kończy się słowami: „Kto 

święty, niech przystąpi, kto nim nie jest, niech czyni pokutę”. 
 

Jeżeli dziś jeszcze nie potrafimy odnieść słowa „święty” do siebie, jeśli budzi ono w nas 

zażenowanie, to znak, że potrzebujemy pogłębienia naszej wiary.  
 

Pamiętajmy –      prawdziwy chrześcijanin to chrześcijanin święty! 

 

„Panie Jezu, porusz moje serce i napełnij je pragnieniem świętości.                                

Ożyw moją wiarę i spraw, aby nie była ona dla mnie tylko dodatkiem do życia, ale jego 

celem i sensem”. 

 

Ps 98,1-4   Łk 11,29-32 
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 Lekcja  32                                          Temat:     Bóg chce być przy tobie. 
(Łk 11,37-41 :  Biblia Tysiąclecia) 

 

 (37) Gdy jeszcze mówił, 

 zaprosił Go pewien faryzeusz do siebie na obiad. 

Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. (38) Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził 

zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. (39) Na to rzekł Pan do 

niego: Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha  

i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i 

niegodziwości. (40) Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił 

także wnętrza? (41) Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz 

wszystko będzie dla was czyste. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Matka dwojga dzieci przygotowywała na obiad kurczaka. Kiedy odcinała tłuszcz, 

przyszła jej do głowy zaskakująca myśl. Poczuła, że Pan chce jej powiedzieć: „Sylwio, 

dokładnie to samo robię w twoim życiu – odcinam to wszystko, co ciebie ode Mnie 

odciąga”. To na pozór nieco naiwne przesłanie głęboko przemówiło do jej serca. Kiedy po 

latach opowiadała tę historię grupie parafian, było widać, że wciąż jeszcze jest nią 

poruszona. Sylwia usłyszała głos Pana w chwili, gdy nie robiła niczego szczególnego – po 

prostu wykonywała swoje codzienne obowiązki. Nawet się nie modliła. 

 

 Podobnie w dzisiejszej Ewangelii faryzeusz nie przebywa w świątyni ani się nie modli. 

Po prostu zaprosił Jezusa na obiad, a Jezus wykorzystał tę sytuację, aby ukazać 

gospodarzowi stan jego serca. 

 

 Nie musimy w jakiś szczególny sposób zabiegać o to, by Bóg do nas przemówił. 

Oczywiście regularna modlitwa i lektura Pisma Świętego pomagają nam „dostroić się” do 

głosu Boga, ale Jego działanie nie ogranicza się do tych chwil.  

 

 



 Możemy usłyszeć go, zmywając naczynia czy jadąc do pracy.  

 Bóg może zwrócić na siebie naszą uwagę przez słowa przyjaciela czy artykuł w 

gazecie.  

 Może podsunąć myśl, która pomoże nam zobaczyć jakąś konkretną sytuację w 

nowym świetle, lub wleje w serce pokój, którego wcześniej brakowało.  

 Może się zdarzyć, że w trakcie kłótni z bliską osobą pomoże nam zapanować nad 

nerwami i powściągnąć język.  

 

Niezależnie od tego, w jaki sposób Bóg do nas przemówi, jeśli poczujemy się przez to 

pociągnięci do miłowania Go i siebie nawzajem, będzie to na pewno Jego działanie. 

 

 Miej więc dziś otwarty umysł i serce. 

 

 Nie wątp w to, że Bóg chce angażować się w twoje życie. 

 Oczekuj, że będzie do ciebie mówił.  

 On ma ci tak wiele do powiedzenia, tak wiele miłości, którą chce się z tobą 

podzielić.  

 On nie jest Bogiem dalekim.  

 Jest twoim Ojcem, który chce być przy tobie. 

 

„Panie, mów do mnie o każdej porze dnia i naucz mnie rozpoznawać Twój głos”. 

 

 

Rz 1,16-25       Ps 19,2-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Św. Łukasza, Ewangelisty 
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  Lekcja 33                           Temat:   Czy chcesz pomóc Jezusowi przy Jego żniwie? 

(Łk 10,1-9:   Biblia Tysiąclecia) 
  

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

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

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

mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił 

robotników na swoje żniwo. (3) Idźcie, oto was posyłam jak owce 

między wilki. (4) Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w 

drodze nie pozdrawiajcie! (5) Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw 

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

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

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

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

was, jedzcie, co wam podadzą; (9) uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i 

mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Jak myślisz, co to znaczy pracować przy żniwie Pańskim?  

Czy Jezus mówi tu tylko o „żniwie”, jakie dokona się przy końcu czasów? 

Przypuszczalnie nie. 

 

 Ponieważ obchodzimy dziś święto Łukasza Ewangelisty, poszukajmy światła                    

w Ewangelii spisanej przez niego. 

 



 
 

 Opisuje, jak Jezus wskrzesił z martwych dwunastoletnią dziewczynkę. (Łk 8,40-56).  

 Opowiada o dziesięciu trędowatych cudownie uzdrowionych z choroby (Łk 17,11-19),  

 a także historię wdowy z Nain, której zmarłego syna Jezus przywrócił do życia                 

(Łk 7,11-16).  

Łukasz podaje również wiele przykładów ludzi, którzy doświadczyli królestwa Bożego 

poprzez ofiarowany im dar zbawienia. Zacheusz na głos Jezusa schodzi z drzewa i obiecuje 

wynagrodzić zdzierstwo tym, których złupił (Łk 19,1-10). Kobieta znana jako 

jawnogrzesznica namaszcza stopy Jezusa, który mówi, że wybawiła ją jej wiara (Łk 7,36-

50). Łukasz zamieszcza też w swojej Ewangelii ponadczasową przypowieść o synu 

marnotrawnym (Łk 15,11-32).  
 

Królestwo Boże jest już pośród nas – tu i teraz! 
 

Jak go doświadczasz? Może Bóg uwolnił cię od lęku albo pomógł przywrócić zgodę w 

rodzinie. Może odczułeś Jego bliskość podczas Mszy świętej czy na spotkaniu grupy 

biblijnej. Może doznałeś Jego miłosierdzia w konfesjonale. Jak wielką łaską jest 

doświadczanie królestwa Bożego na tak wiele sposobów. 

Czy chcesz pomóc Jezusowi przy Jego żniwie? Nie jest to wcale takie trudne, jak 

mogłoby się wydawać. Po prostu za przykładem św. Łukasza dziel się swoją historią                      

z ludźmi, których masz wokół siebie. 

 

„Przyjdź, Jezu, Panie żniwa. Jestem gotów – poślij mnie!”  

 

2 Tm 4,9-17a    Ps 145,10-13.17-18”. 

   Jedni twierdzą, że Łukasz był lekarzem;        

inni – że malarzem. W każdym razie jest 

faktem, że towarzyszył on św. Pawłowi jako 

wędrowny misjonarz (Dz 16,11-15). Głosząc 

Ewangelię od miasta do miasta, widział, jak 

wielu ludzi doświadczało królestwa Bożego 

już tu i teraz.  

To właśnie ci nowo nawróceni byli częścią 

„żniwa”, o którym mówił Jezus. Tak więc 

zasiadając, by opisać „po kolei” dokładnie 

zbadane wcześniej przez siebie wydarzenia, 

Łukasz położył szczególny nacisk na to, w 

jaki sposób ludzie doświadczają królestwa 

Bożego (Łk 1,3). 
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Lekcja 34                                 Temat:  Czekamy na Pana!? 
(Ps 130,1-6  :   Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Pieśń stopni. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, (2) o Panie, słuchaj 

głosu mego! Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu! (3) Jeśli 

zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? (4) Ale Ty 

udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią. (5) W Panu pokładam 

nadzieję, nadzieję żywi moja dusza: oczekuję na Twe słowo. (6) 

Dusza moja oczekuje Pana 

bardziej niż strażnicy świtu, <bardziej niż strażnicy świtu>. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Czy wiesz, że w pewnym Disneylandzie jest restauracja, w której na wolne miejsce 

czeka się czternaście lat? Większość z nas nigdy w życiu nie zdecydowałaby się tyle czekać 

na najlepszy, nawet darmowy posiłek! Co innego poczekać kilka minut na wolną łazienkę, 

dzwonek mikrofalówki czy przyjazd autobusu. Zwłaszcza że w epoce smartfonów mamy 

mnóstwo możliwości umilania sobie wolnego czasu – do tego stopnia, że możemy w ogóle 

zapomnieć, na co czekamy!  

Nie o takim jednak czekaniu mówi nam dzisiaj psalmista. Każdy z nas wie z własnego 

doświadczenia, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw według własnego, a nie naszego 

poczucia czasu. To naturalne, że gdy modlimy się o coś przez długi czas i wciąż nie 

widzimy Jego interwencji, ogarnia nas frustracja.  

 

Jeśli jesteś Bogiem wszechmocnym, to dlaczego tak długo czekam na Twoją pomoc? 

 

 I chociaż tu zbliżamy się już nieco do uczuć wyrażonych w psalmie, to jednak również 

nie o takie, niecierpliwe i nerwowe czekanie chodziło jego autorowi.  

 

 Na czym więc polega według psalmisty czekanie na Pana?  



 Przede wszystkim na zaufaniu, że Bóg, który jest zawsze dobry, miłosierny i 

przebaczający, czyni wszystko we właściwym czasie.  

 

Możemy wyrazić to słowami: „Panie, Ty wiesz najlepiej. Moje życie jest w Twoich 

rękach”.  

 

Czekanie na Boga polega także na skierowaniu wzroku ku Niemu i unikaniu 

niecierpliwego narzekania czy wybuchów złości, z których nic dobrego nie wynika.  

 

Ucz się więc mądrego oczekiwania. 
 

 Najpierw postaw sobie przed oczy wierność Boga. 

 Powiedz sobie, że będziesz Mu ufać, niezależnie od tego, jak długo miałbyś czekać.  

 Następnie wymień te wszystkie sprawy, w których oczekujesz Bożej interwencji.  

 Możesz je nawet spisać, nie przejmując się długością listy.  

 Następnie, ze spokojem i ufnością, powierz Panu każdą z tych spraw, mówiąc: „Panie, 

proszę Cię, abyś się tym zajął. Ty wiesz, co jest najlepsze, i zadziałasz we 

właściwym czasie. Będę czekać z ufnością na Twoją interwencję”.  

 A teraz powróć do swoich obowiązków, pokładając nadzieję w dobroci, mądrości i 

doskonałym planie Boga. 

 

„Panie, będę czekał z ufnością, dopóki nie ujrzę Twojego działania”. 

 

Rz 3,21-30a    Łk 11,47-54 
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      Lekcja  35                                          Temat:   Jesteś cenny w oczach Boga 
(Łk 12, 1-7:  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(1) Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Niego, tak że jedni cisnęli się 

na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów:  

Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów.  

(2) Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic 

tajemnego, co by się nie stało wiadome. (3) Dlatego wszystko, co 

powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do 

ucha, głosić będą na dachach. (4) Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie 

bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie 

mogą. (5) Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po 

zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie! (6) Czyż 

nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest 

zapomniany w oczach Bożych.(7) U was zaś nawet włosy na głowie 

wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele 

wróbli. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

  
Hipokryzja, niewiara, niewypowiadane osądy, nienawiść, pretensje, pożądliwość, 

wszelkiego rodzaju niskie instynkty – te skrzętnie ukrywane postawy będą wydobyte na 

światło i ogłaszane z dachów (Łk 12,3). Już sama myśl o tym może wywołać panikę. 

Wszyscy mamy grzechy, których ujawnienie byłoby nam bardzo nie na rękę. Od czasów 

Adama i Ewy staramy się ukryć to wszystko, co budzi w nas wstyd i poczucie winy. Jezus 

przynosi nam jednak dobrą nowinę, a nie złą.  
 

A dzisiejsza dobra nowina brzmi następująco:  
 

Jesteś cenny w oczach Boga.  

              „Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli” (Łk 12,7). 

 



 Skoro Bóg pamięta o każdym wróblu, który sprzedaje się za marne grosze, to ileż 

bardziej pamięta o tobie i otacza cię swoją troską.  

 Kocha cię tak bardzo i ceni tak wysoko, że niczego nie musisz przed Nim 

ukrywać. 

 Zna cię do głębi – a mimo to kocha miłością odwieczną.  

 Nie bój się więc Boga. Zamiast tego staraj się Go poznać. 

 Znajdź dla Niego czas.  

 

Uczestnicząc we Mszy świętej:  

 dziękuj Mu za to, że zaprasza cię do swego domu, przed swoją Obecność.  

 Słuchaj uważnie Jego słowa w czytaniach mszalnych.  

 Jeśli czegoś nie rozumiesz, proś o światło Ducha Świętego. 

 W cichej modlitwie po Komunii świętej proś Jezusa, by dał ci zakosztować 

swojej miłości.  

 Uwierz, że On z radością odpowiada na takie prośby, ponieważ ty naprawdę 

jesteś Jego radością. 

 

Poznając coraz głębiej Boga i Jego miłość do ciebie, przekonasz się, że miłość usuwa 

wszelki lęk (1 J 4,18). Będziesz wciąż się „strzegł”, ale nie jak ktoś, kto drży na myśl o tym, 

że wyjdą na jaw jego ukryte grzechy. Twoja czujność będzie nakierowana na te myśli, które 

mogłyby w jakikolwiek sposób zakłócić twoją relację z Bogiem. A kiedy coś takiego 

odkryjesz, zechcesz od razu wydobyć to na światło, a nie trzymać w ukryciu.  

Będziesz chciał się natychmiast z tym rozprawić w świetle Bożej miłości, zamiast 

czekać z lękiem na ujawnienie tego na końcu czasów. Pozwól więc Bogu pokazać ci, jak 

wiele chce dla ciebie uczynić i jak czułą miłością cię obdarza. Uwierz, że masz wielką 

wartość w Jego oczach! 

 

„Ojcze, spraw, by mój wstyd i poczucie winy rozpłynęły się w Twojej 

wielkiej miłości”. 

 

Rz 4,1-8    Ps 32,1-2.5.11 
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(Rz 4, 13.16-18) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(13) Albowiem nie od [wypełnienia] Prawa została uzależniona obietnica dana 

Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od 

usprawiedliwienia z wiary. (14) Jeżeli bowiem dziedzicami stają się ci, którzy się 

opierają na Prawie, to wiara straciła znaczenie, a obietnica pozostała bez 

skutku. (15) Prawo bowiem pociąga za sobą karzący gniew. Gdzie zaś nie ma 

Prawa, tam nie ma i przestępstwa. (16) I stąd to [dziedzictwo] zależy od wiary, 

by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała nienaruszona dla całego 

potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, 

które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich - (17)jak jest 

napisane: Uczyniłem cię ojcem wielu narodów - przed obliczem Boga. Jemu on 

uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do 

istnienia. (18) On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, 
że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: takie 

będzie twoje potomstwo.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy nie jest to heroiczny akt, na który stać jedynie wielkich świętych? 

 

Weźmy na przykład Abrahama – gdy Bóg polecił mu złożyć w ofierze Izaaka, syna 

obietnicy, to właśnie nadzieja pozwoliła mu podnieść nóż. Czy kiedykolwiek zdołamy 

wznieść się na taki poziom? 

 

Jest jednak prawdą, że 

przypuszczalnie już wierzysz wbrew nadziei.  

 

Jako wierny katolik, przez cały czas robisz rzeczy, które innym mogą wydawać się 

dziwne lub nielogiczne – a każdy taki akt jeszcze bardziej umacnia twoją nadzieję i 

prowadzi do głębszej wiary w Boże obietnice. 

 



 I tak na przykład sakrament chrztu udzielany dziecku – czy też osobie 

dorosłej – jest aktem nadziei wbrew nadziei. Patrzącym z zewnątrz może być 

trudno zrozumieć, w jaki sposób wypowiedzenie określonych słów i polanie wodą 

oczyszcza człowieka z grzechu pierworodnego i wprowadza do Bożej rodziny. Jednak 

logika miłości Bożej mówi nam, że właśnie tak jest, a my w to wierzymy. 

 

 Za każdym razem, gdy przyjmujesz Eucharystię, wierzysz wbrew nadziei. 

Przyjmujesz świętą Hostię i pijesz z kielicha, wierząc, że te na pozór zwyczajne 

substancje są Ciałem i Krwią Jezusa. Ufasz Jego obietnicy, że kto spożywa Jego Ciało 

i pije Jego Krew, nie umrze na wieki. 

 

 Za każdym razem, gdy przeciwstawiasz się obowiązującym prądom w wychowaniu 

dzieci, wierzysz wbrew nadziei. Powszechnie uważa się dziś, że stawianie granic 

czy formowanie sumień nie ma większego sensu. Ty jednak to robisz, ponieważ 

wierzysz i masz nadzieję, że przez to pomożesz swoim dzieciom osiągnąć życie 

wieczne. 

 

 Za każdym razem, gdy wstawiasz się za kimś w modlitwie, wierzysz wbrew 

nadziei. Jak wypowiedzenie kilku słów do Istoty niebieskiej może pomóc drugiemu 

człowiekowi? Ty jednak ufasz i pamiętasz, że Bóg obiecał być obecny wśród nas, gdy 

gromadzimy się w Jego imię i przedstawiamy Mu nasze potrzeby. 

 

Wszyscy od czasu do czasu przechodzimy trudne, ciężkie próby, czasem nawet nie 

widząc żadnej drogi wyjścia. Bóg jednak udziela nam daru nadziei i chce, byśmy ćwiczyli 

się w niej, stawiając choćby najmniejsze kroki. Każdy z nich nas umacnia i buduje naszą 

wiarę.  
 

 Nabierz więc ducha! Żyj nadzieją. Jeśli stoisz przed jakimś trudnym wyzwaniem, 

postaw dziś choć jeden krok, a Bóg umocni twoją wiarę. 

 

„Ojcze, wierzę, że Ty jesteś wierny, nawet gdy życie wydaje się bezsensowne. 

Panie mój, ufam Tobie”. 

 

Ps 105,6-9.42-43    Łk 12,8-12 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

22 października 2017                           

(Mt 22,15-21  :  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(15) Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w 

mowie. (16) Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami 

Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i 

drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się 

na osobę ludzką. (17) Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić 

podatek Cezarowi, czy nie? (18) Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu 

Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? (19) Pokażcie Mi monetę podatkową! 

Przynieśli Mu denara. (20) On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i 

napis? (21) Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: 

Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a 

Bogu to, co należy do Boga. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy widzisz pułapkę, jaką zastawili na Jezusa faryzeusze, pytając Go, czy wolno płacić 

podatek cezarowi? Gdyby odpowiedział, że nie należy płacić, zostałby obwołany 

wichrzycielem i zagrożeniem dla Rzymian. Gdyby natomiast orzekł, że podatek jest 

obowiązujący, nazwano by Go kolaborantem, współpracującym z opresyjnym cesarskim 

reżimem. Jezus przejrzał ich natychmiast (Mt 22,18). Dlatego zamiast opowiadać się wprost 

za którąś z wersji, udzielił krótkiej, a zarazem głębokiej odpowiedzi, która po dziś dzień 

daje nam do myślenia. 

Tym, „co należy do Boga”, jest całe Jego stworzenie: rośliny i zwierzęta na ziemi, 

gwiazdy na niebie, morze i wszystko, co w nim się znajduje. I oczywiście ludzie – my 

wszyscy. Gwiazdy i księżyc świecąc, ptaki śpiewając, a drzewa kwitnąc oddają chwałę 

Panu. O ileż bardziej my, którzy jesteśmy koroną stworzenia, winniśmy oddawać Mu 

chwałę i cześć! Właśnie w ten sposób oddajemy „Bogu to, co należy do Boga” – oddając 

Mu cześć, przestrzegając Jego przykazań, troszcząc się o wszystkich, których On miłuje. 

 

A jak mamy oddawać „cezarowi to, co należy do cezara”? Czy to znaczy, że mamy 

płacić podatki, dzięki którym policja zapewnia nam bezpieczeństwo, dzieci uczą się w 

szkołach, a potrzebujący mogą korzystać z pomocy społecznej?  



Tak, ale nie tylko to. Ponieważ to, co oddajemy Bogu, ma wpływ także na to, co 

oddajemy cezarowi, nasza postawa wobec Boga wymaga od nas także szukania sposobów 

troszczenia się o ubogich i bezdomnych, odwiedzania chorych i seniorów, wspierania 

samotnych. Skłania nas też do angażowania się na rzecz pozytywnych zmian w naszych 

miastach i miejscowościach. Chodzi tu więc nie tylko o podatki, ale także i przede 

wszystkim o człowieka. Co więc możesz dziś „oddać cezarowi”? 

 

„Oto jestem, Panie.  

Pokaż mi, jak mogę zmieniać na lepsze mój zakątek świata”. 

 

Iz 45,1.4-6 

Ps 96,1.3-5.7-10 

1 Tes 1,1-5b 


