
 

Szkoła 
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Poniedziałek :                           

23 października 2017 

Lekcja  36                                  Temat:    Konto w banku czy bliskie relacje?  

(Łk 12,13-21 ,  Biblia Tysiąclecia) 

(13) Wtedy ktoś z tłumu rzekł do Niego: 

Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze 

mną spadkiem. 

 (14) Lecz On mu odpowiedział: Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo 

rozjemcą nad wami? (15) Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się 

wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie 

jego nie jest zależne od jego mienia. (16) I opowiedział im przypowieść: 

Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. (17) I rozważał sam w 

sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. (18) I rzekł: Tak 

zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i 

moje dobra. (19) I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata 

złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! (20) Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, 

jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś 

przygotował? (21) Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, 

a nie jest bogaty przed Bogiem. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Każdy, kto ma przynajmniej dwójkę dzieci, słyszał nieraz tego typu prośby: „Powiedz 

mu, żeby mi nie dokuczał!”, „Powiedz jej, żeby oddała mi zabawkę!”. Wielu rodziców 

szybko dochodzi do wniosku, że najlepiej jest nie wkraczać w takie konflikty. Zamiast tego 

zadają dziecku kilka pytań, żeby pomóc mu samemu pomyśleć i zastanowić się nad 

własnymi motywami. W ten sposób uczą dzieci szukać sposobów radzenia sobie z 

konfliktami bez bezpośredniej interwencji z zewnątrz. Umacniają w nich poczucie, że są w 

stanie znaleźć lepszy sposób zażegnania trudnej sytuacji niż chodzenie na skargę. 

 

Podobna jest postawa Jezusa w dzisiejszej Ewangelii. Zamiast brać na siebie rolę arbitra 

w sporze finansowym pomiędzy braćmi, Jezus obnaża chciwość, jaka kryje się za tym 

żądaniem.  



Przypowieść, którą następnie opowiada, porusza o wiele ważniejszą kwestię niż podział 

majątku.  

 Co na dłuższą metę opłaca się bardziej – zasobne konto w banku czy relacja 

z bratem?  
 

Dla Jezusa motywacja rozmówcy jest o wiele ważniejsza niż wynik sporu. Jego rolą 

jako Nauczyciela nie jest rozwiązanie problemu, ale nauczenie tego człowieka, w jaki 

sposób powinien go rozwiązać, aby było to miłe Bogu. Pomoc, jaką zaoferował, sięgała 

głębiej, a jej efekty były znacznie trwalsze niż rozstrzygnięcie jednego sporu. Można 

powiedzieć, że próbował nauczyć tego mężczyznę, jak ma kochać swego brata. Bóg często 

postępuje podobnie wobec nas. Chce pomagać nam w rozwiązywaniu konfliktów poprzez 

badanie motywacji i wartości, jakimi się kierujemy. 

 

 Jeśli więc jesteś z kimś skłócony, przed konfrontacją z nim przyjdź do Jezusa.  

 Pozwól, by to On oświecił twoje serce swoim światłem i pokazał, co kryje się w 

jego wnętrzu. 

 Pozwól Mu napełnić cię współczuciem i zrozumieniem wobec tej drugiej osoby.  

 Uwierz Jego zapewnieniu, że jesteście w stanie rozwiązać spór w duchu 

wzajemnego szacunku i otwartości na działanie Ducha Świętego. 

 

 Praca nad trudną relacją zaczyna się w naszych sercach. I zawsze możemy liczyć na 

pomoc Jezusa. 

 

„Duchu Święty, pomóż mi budować relacje miłości z ludźmi, których 

stawiasz na mojej drodze”. 

 

Rz 4,20-25       (Ps) Łk 1,69-75 
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 Lekcja  37                                          Temat:    Czuwasz?!   A co to znaczy?     
(Łk 12,35-38:  Biblia Tysiąclecia) 

 

(35) Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone 

pochodnie! (36) A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego 

pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy 

nadejdzie i zakołacze. (37) Szczęśliwi owi słudzy, których 

pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, 

powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc 

będzie im usługiwał. (38) Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, 

szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 
 

 „Co to znaczy: «czuwam»?” – pytał Jan Paweł II w swoim słynnym rozważaniu 

przed Apelem Jasnogórskim 18 czerwca 1983 roku.  

 

Pielgrzymom przybywającym po raz 

pierwszy na Jasną Górę zwykle zależy 

na tym, by wziąć udział w dwóch 

codziennych elementach programu dnia: 

porannym odsłonięciu cudownego 

obrazu Matki Bożej oraz Apelu 

Jasnogórskim, To proste, śpiewane 

trzykrotnie: „Maryjo, Królowo Polski, 

jestem przy Tobie, pamiętam, 

czuwam”, doskonale wyraża postawę, 

do której wzywa nas dzisiejsza 

Ewangelia. 

. 



„To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam 

i nie zniekształcam.  

Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze 

zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. To taka bardzo podstawowa 

sprawa, której nigdy nie można pomniejszać, zepchnąć na dalszy plan. Nie. Nie! Ona jest 

wszędzie i zawsze pierwszoplanowa. Jest zaś tym ważniejsza, im więcej okoliczności 

zdaje się sprzyjać temu, abyśmy tolerowali zło, abyśmy się łatwo z niego rozgrzeszali. 

Zwłaszcza jeżeli tak postępują inni (…) Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni 

od was nie wymagali (…) 

Czuwam – to znaczy dalej: dostrzegam drugiego. Nie zamykam się w sobie, w 

ciasnym podwórku własnych interesów czy też nawet własnych osądów.  

Czuwam – to znaczy: miłość bliźniego – to znaczy: podstawowa międzyludzka 

solidarność”. 

 

Ewangelia wciąż ostrzega nas przed życiem bezmyślnym, pozbawionym refleksji, 

nastawionym przede wszystkim na własną wygodę. Obiecuje, że jeśli skupimy swoją 

uwagę na Panu – obecnym w swoim słowie, a także w otaczających nas ludziach – On 

sam osobiście zatroszczy się o nasze potrzeby. Postawa ta, jak zauważył papież, często 

idzie wbrew powszechnym trendom, ale w przeciwieństwie do nich daje prawdziwe 

poczucie spełnienia. Szczęśliwi ci, którzy przekonają się o tym osobiście. 

 

„Panie, naucz mnie postawy czujności.                                                               

Pomóż mi słuchać Ciebie i dostrzegać potrzeby moich bliźnich”. 

 

Rz 5,12.15b.17-19.20b-21       Ps 40,7-10.17 
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  Lekcja 38            Temat:   Jesteś dokładnie tam, gdzie Bóg chce cię dzisiaj mieć.  

 

(Rz 6, 12-18:   Biblia Tysiąclecia) 
  

 (12) Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, 

poddając was swoim pożądliwościom. (13) Nie oddawajcie też członków 

waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na 

służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i  

członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości 

na służbę Bogu. 

 (14) Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie 

jesteście poddani Prawu, lecz łasce. (15) Jaki stąd wniosek? Czy mamy 

dalej grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy już poddani Prawu, lecz łasce? 

żadną miarą! (16) Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie samych siebie jako 

niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu 

dajecie posłuch: bądź [niewolnikami] grzechu, [co wiedzie] do śmierci, 

bądź posłuszeństwa, [co wiedzie] do sprawiedliwości? (17) Dzięki jednak 

niech będą Bogu za to, że gdy byliście niewolnikami grzechu, daliście z 

serca posłuch nakazom tej nauki, której was oddano (18) a uwolnieni od 

grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Widząc tak wiele przemocy w dzisiejszym świecie, możemy mieć pewne obiekcje co do 

obrazu siebie jako „broni” w służbie Boga. Jednak w tym przypadku 

 

 św. Paweł zachęca nas, abyśmy stali się świętymi narzędziami, przez które Pan 

będzie wyzwalał innych z niewoli ciemności. 

 

 A jest to z pewnością coś dobrego! 



 

 Oddaj więc dziś całe swoje ciało na służbę Panu.  

 

 Oddaj Mu swoje oczy, aby dostrzegały każdego, kto potrzebuje pociechy.  

 Oddaj Mu swój język, aby wypowiadał życzliwe słowa.  

 Oddaj Mu swoje ręce, aby przygarniały samotnych i obciążonych.  

 Oddaj Mu swoje nogi, aby szybko doprowadziły cię do tego, kto oczekuje 

pomocy.  

 Oddaj Mu swoje uszy, aby słuchały tych, którzy chcą się wyżalić. 

 

Przede wszystkim jednak oddaj Mu swój umysł, abyś mógł zrozumieć, w jaki 

sposób najlepiej pomóc drugiemu człowiekowi. 

 

Czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy też nie, wokół ciebie szaleje duchowa bitwa – 

bitwa o dusze dzieci Bożych. Chociaż Bóg oczywiście jest w stanie sam wygrać każdą 

bitwę, czyni ci ten przywilej i zaszczyt, że możesz do Niego dołączyć. Prosi cię, byś 

ofiarował Mu samego siebie jako oręż sprawiedliwości, walcząc o innych z Bożą miłością 

i współczuciem (2 Kor 6,7). Czy dołączysz do Niego dzisiaj, pomagając ocalać tych, 

którzy zeszli z drogi życia i znajdują się w pułapce duchowych ciemności? 

 

Nie mów: „Jestem tylko mamą”. Nie mów: „Jestem tylko urzędniczką, studentem, 

uczniem, nauczycielem, emerytem”.  

 

 Jesteś dokładnie tam, gdzie Bóg chce cię dzisiaj mieć.  

 Masz strategiczną pozycję na polu bitwy i Bóg doprowadzi cię do ludzi, 

których chce ocalić. 

 

Bądź więc czujny! Otwórz szeroko swoje duchowe oczy, uszy, dłonie i serce. Stań się 

orężem sprawiedliwości w ręku Pana, który toczy bitwę z ciemnością i złem na świecie. 

 

„Panie, oddaję się Tobie do dyspozycji. Posługuj się mną według swojej woli, aby 

ratować tych, którzy wpadli w pułapki diabła. Oby moje oczy stały się Twoimi oczami, 

moje ręce Twoimi rękami, a moje serce Twoim sercem przepełnionym miłością do 

wszystkich swoich dzieci”. 

 

Ps 124,1-8   Łk 12,39-48 
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Lekcja 39                                 Temat:  Życiodajny strumień Mszy Świętej! 
(Ps 1,1-4.6:   Biblia Tysiąclecia) 

 

   (1) Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi 

na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, (2) lecz ma 

upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem                

i nocą.(3)  

Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, 

  które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, 

pomyślnie wypada. (4) Nie tak występni, nie tak: są oni jak plewa, którą 

wiatr rozmiata.  (6) bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga 

występnych zaginie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 
 

 

Tak więc stwierdzenie, że ten, kto idzie za Panem, przypomina 

jedno z drzew rosnących nad wodą, miało swoją moc! 

 

 

     Co za wspaniała obietnica – i to 

zwłaszcza dla Żydów modlących się 

tym psalmem. Pamiętajmy, że klimat 

w Ziemi Świętej jest o wiele suchszy 

niż tam, gdzie żyje większość z nas.  

   Obraz bujnej roślinności wzdłuż 

brzegów szumiącego strumienia był 

dla tamtejszych mieszkańców czymś 

niemal egzotycznym. 



 

Jednak choć większość z nas żyje w klimacie umiarkowanym, to nasze środowisko 

duchowe może być o wiele bardziej wyschnięte. Świat wokół nas niekoniecznie musi 

sprzyjać prowadzeni życia duchowego, co oznacza, że powinniśmy tym bardziej pić ze 

strumienia żywej wody, gdy przebywamy w obecności Jezusa. A strumień ten płynie 

najbardziej obficie podczas liturgii Mszy świętej. 

 

 Jaki gest wykonujesz jako jeden z pierwszych po wejściu do kościoła? 

 

 Żegnasz się wodą święconą. Wspominasz w ten sposób swój chrzest, kiedy to po 

raz pierwszy zostałeś zanurzony w wody życia.  

 Następnie podczas aktu pokutnego „spowiadasz się Bogu wszechmogącemu”, 

wyznając Mu, że potrzebujesz Jego miłosierdzia i przebaczenia, że chcesz zostać 

obmyty wodą przebaczenia. 

 Przed rozpoczęciem Modlitwy eucharystycznej celebrans dodaje do wina kilka 

kropel wody. Dlaczego? Symbolizuje to uniżenie Jezusa, który przyjął na siebie 

nasze człowieczeństwo, a także – nasze złączenie z Jezusem. Ten prosty gest 

uświadamia nam, że możemy „zmieszać się” z Panem tak ściśle, iż Jego życie 

stanie się naszym życiem. 

 Wreszcie, przyjmując Ciało i Krew Chrystusa, jednoczymy się z wierzącymi na 

całym świecie, którzy otrzymują dokładnie ten sam Pokarm. Wraz z milionami 

braci i sióstr pijemy ze strumienia życia wiecznego. Strumień ten przepływa przeze 

mnie i przez ciebie, łącząc nas z całym Kościołem.  

 

Nie musisz kopać nowych studni ani szukać nowych strumieni. Ta woda już płynie – 

po prostu przyjdź i pij!  

 

 Przyjmij strumień, który wypływa z ołtarza Pana, i pozwól, by cię 

napełnił. 

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za to, że zasadziłeś mnie nad płynącą wodą.                  

Naucz mnie ją czerpać z życiodajnego strumienia Mszy świętej”. 

 

Rz 6,19-23       Łk 12,49-53 
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      Lekcja  40                                          Temat:   O fundamencie ... pokory! 
(Rz 7,18-25a:  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

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

dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać - 

nie. (19) Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, 

którego nie chcę. (20) Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to 

czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. (21) A zatem stwierdzam w sobie to 

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

wewnętrzny człowiek [we mnie] ma upodobanie zgodne z Prawem 

Bożym. (23) W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy 

walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu 

mieszkającego w moich członkach. (24) Nieszczęsny ja człowiek! 
Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu 

przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego! (25) Tak więc umysłem służę Prawu 

Bożemu. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

  
Czasem myślimy o św. Pawle jako o niezwyciężonym superbohaterze, odpornym na 

grzech i wszelkie pokusy. Jednak przedstawiając się w liście pisanym do wspólnoty w 

Rzymie, wyznaje on z zaskakującą szczerością i otwartością: 

 

Jestem tylko nieszczęsnym grzesznikiem.  

Próbuję, ale upadam. Dzięki Bogu za Jego miłosierdzie! 
 

 Paweł zdecydowanie nie kreuje się na duchowego mistrza czy wielkiego przywódcę. 

Zamiast zabiegać o swój wizerunek, skupia się na swoich słabościach i upadkach. 

 

Paweł czynił to z wielu powodów. 

 



 Z pewnością jest to skuteczny „przepis” na udaną ewangelizację – stawaj przed 

ludźmi w postawie pokory, żeby widzieli, że jesteś po prostu jednym z nich. Możesz nawet 

lekko przesadzić, żeby było to absolutnie jasne. Jednak w ustach Pawła nie była to tylko 

strategia, zabieg retoryczny czy fałszywa pokora. Paweł był po prostu uczciwy. 

 

  
 

Był świadom, co Jezus dla niego uczynił i co nadal czyni przez niego. Chciał też, aby 

było to jasne dla wszystkich. 

 Paweł był przekonany, że został usprawiedliwiony dzięki łasce Boga, a nie 

przez swoje własne wysiłki. Wiedział, że przy wszystkich swoich „heroicznych” 

czynach, jedynie łasce Pana zawdzięcza to, że może stanąć przed Bogiem wolny od winy              

i potępienia. Jedynie łaska daje mu moc do pokonywania grzechu. Jedynie dzięki łasce 

może trwać w pokorze.  

Podobnego zdania był również św. Augustyn. „Chcesz być wielki? – pytał. – Zacznij 

więc od najmniejszego. Pragniesz wznieść wysoką i potężną budowlę? Pomyśl najpierw o 

fundamencie pokory. Im wyższy twój budynek, tym głębiej musisz wkopać fundament” 

(Homilie o Nowym Testamencie, XIX, 2). 

 

Ani Augustyn, ani Paweł nie mieli żadnych wątpliwości, że prawdziwym 

superbohaterem jest Jezus. Obaj zapewniają nas, że zarówno notoryczny grzesznik, jak               

i wielki święty zawdzięczają wszystko łasce Bożej w Jezusie Chrystusie. On jest Jedynym, 

któremu należy się chwała.  

 

„Dziękuję Ci, Panie, za Twoją łaskę.  

Wszystko, czym jestem i co posiadam, jest darem Twojej dobroci”. 

 

Ps 119,66.68.76-77.93-94   Łk 12,54-59 

 

 

Ten nieustraszony ewangelizator, 

niestrudzony założyciel wspólnot 

kościelnych, wybitny znawca 

Pism, nienagannie przestrzegający 

Prawa, zawsze podkreślał z mocą, 

że niczego nie zawdzięcza sobie, a 

jego zbawienie jest dziełem Boga 

(Flp 3,6). 



Świętych Szymona i Judy Tadeusza, 

Apostołów 
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(Ef 2,19-22 :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(19) A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale  

jesteście współobywatelami świętych                                 

i domownikami Boga 
 - (20) zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie 

kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.  

(21) W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu 

świątynię, (22) w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by 

stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 
 

 

Plemię Makonda w Tanzanii słynie ze swoich 

rzeźb w drewnie, a zwłaszcza swojej wersji drzewa 

genealogicznego. Z pewnej odległości wygląda ono jak 

zwyczajne drzewo, kiedy jednak przyjrzeć mu się z bliska, 

widać, że jest to raczej kolumna utworzona z ludzi. 

Przedstawia ona członków rodziny – w tym także dalszych 

krewnych i przodków – wspinających się jeden na drugiego              

i podtrzymujących się nawzajem.  

W ten sposób lud Makonda pragnie wyrazić, że  

życie każdego człowieka jest oparte na życiu innych. 

 



Na tym właśnie polega wspólnota. 

 

Obraz ten doskonale ilustruje dzisiejsze czytanie.  

 

 Każda parafia na świecie może prześledzić swoją genealogię, sięgając aż do 

czasów Piotra i pierwszych Apostołów. Każda zbudowana jest „na 

fundamencie apostołów i proroków” (Ef 2,20) – na świętych, takich jak 

Szymon i Juda Tadeusz, których święto dzisiaj obchodzimy.  

 

To oni są twoim fundamentem! To oni są częścią twojego drzewa genealogicznego! I to 

nie tylko Apostołowie, ale także niezliczeni święci i cisi bohaterowie wiary. Wszyscy oni 

wspierają cię na drodze do nieba! Nie musisz iść nią sam, zdany tylko na własne siły! 

 

Może właśnie dlatego jest tak wielu świętych, których wspominamy nie osobno, ale 

parami: Szymon i Juda Tadeusz, Piotr i Paweł, Cyryl i Metody, Perpetua i Felicyta itd. 

Uświadamia to nam, że nikt nie zostaje świętym samotnie. 

 

Czy jesteś parafianinem, czy proboszczem, mnichem czy matką, więźniem czy stażystą, 

idziesz tą samą drogą, co wszyscy pozostali. Należysz do nich, a oni należą do ciebie. 

Oznacza to także, że i ty masz ważną rolę do odegrania w swojej parafii i w Kościele jako 

całości.  

Nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy, masz wpływ na życie 

innych wierzących. 

 

Jak postacie z afrykańskiej rzeźby, potrzebują oni, byś ich podtrzymywał, byś ich 

wspierał jako członków wspólnoty wierzących. I ty także ich potrzebujesz. 

 

Wszyscy jesteśmy jedną rodziną braci i sióstr, zgromadzonych przez jednego 

miłującego i miłosiernego Ojca. 

 

„Panie, dziękuję Ci za to, że czynisz z nas Kościół – Twoje Mistyczne Ciało”. 

 

Ps 19,2-5        Łk 6,12-19 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

29 października 2017                           
(Wj 22,  20-26  :  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(20) Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał 

cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi 

egipskiej. 

 (21) Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. (22) Jeślibyś ich 

skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, (23) zapali się gniew 

mój, i wygubię was mieczem i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze 

sierotami. (24) Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, 

żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak 

lichwiarz i nie karzesz mu płacić odsetek. (25) Jeśli weźmiesz w zastaw 

płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem 

słońca, (26) bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała 

podczas snu. I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem 

litościwy. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Z orędzia Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Migranta                         

i Uchodźcy,  5 sierpnia 2013 roku:  

 

„Nierzadko przybycie migrantów, uchodźców, osób ubiegających się o azyl budzi w 

lokalnych społecznościach podejrzenia i wrogość. Rodzi się strach, że zagrożone będzie 

publiczne bezpieczeństwo, że powstanie ryzyko utraty tożsamości i kultury, że wzrośnie 

konkurencja na rynku pracy, a nawet, że pojawią się nowe czynniki przestępczości (…). 

 

W tym zakresie potrzebna jest zmiana postawy wszystkich wobec migrantów i 

uchodźców; przejście od postawy obronnej, nacechowanej strachem, brakiem 

zainteresowania i tendencją do marginalizacji – która ostatecznie odpowiada właśnie 

«kulturze odrzucania » – do postawy opartej na «kulturze spotkania», jedynej, która potrafi 

budować świat bardziej sprawiedliwy i braterski, lepszy świat (…).  

 



                                Każda istota ludzka jest dzieckiem Boga!  

                                               Odciśnięty jest w niej wizerunek Chrystusa!  

 

Chodzi zatem o to, byśmy dostrzegli jako pierwsi i pomagali innym widzieć w 

migrancie i uchodźcy nie tylko problem, z którym trzeba się zmierzyć, ale brata i siostrę, 

których należy przyjąć, szanować i kochać, okazję, którą daje nam Opatrzność, byśmy 

wnosili wkład w budowanie sprawiedliwszego społeczeństwa (…) bardziej braterskiego 

świata i bardziej otwartej wspólnoty chrześcijańskiej, w zgodzie z Ewangelią.  

 

Migracje mogą stworzyć możliwości nowej ewangelizacji, otworzyć przestrzenie 

rozwoju nowej ludzkości, zapowiedzianej w tajemnicy paschalnej: ludzkości, dla której 

każda obca ziemia jest ojczyzną, a każda ojczyzna jest ziemią obcą”. 

 

Słowa Ojca Świętego przypominają nam, że niezależnie od naszego pochodzenia 

wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, a to oznacza, że powinniśmy patrzeć na siebie 

nawzajem z troską i współczuciem.  

 

Złączmy więc nasze głosy w modlitwie za uchodźców, za wszystkich, 

którzy szukają bardziej bezpiecznej przyszłości, za każdego przesiedlonego                                  

i marginalizowanego mężczyznę, każdą kobietę i każde dziecko. Oby Bóg dał im 

schronienie i bronił od wszelkich niebezpieczeństw, które im zagrażają! 

 

„Panie, otwórz moje serce na krzyk ubogich, uchodźców i obcych”. 

 

Ps 18,2-4.47.51   1 Tes 1,5c-10   Mt 22,34-40 


