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Lekcja  41                        Temat:   Bóg mówi: Jesteś moją córką, jesteś moim synem.  

(Łk 13,10-17 ,  Biblia Tysiąclecia) 

(10) Nauczał raz w szabat w jednej z synagog. (11) A była tam kobieta, która 

od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie 

mogła się wyprostować. (12) Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: 

Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. (13) Włożył na nią ręce, a natychmiast 

wyprostowała się i chwaliła Boga. (14) Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, 

że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: Jest sześć dni, w których należy 

pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu! (15) Pan 

mu odpowiedział: Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub 

osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? (16) 

 A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na 

uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień 

szabatu? (17) Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud 

cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Od czasu do czasu otrzymujemy od naszych czytelników świadectwa o 

działaniu Boga w ich życiu. Uznaliśmy, że dzisiejsza Ewangelia jest doskonałą okazją 

do podzielenia się jednym z nich:  

 

„Kilka lat temu posługiwałam w grupie modlitewnej w moim kościele. Pewnego razu 

przyszła do nas kobieta, prosząc o modlitwę. „Chodzi o moje serce – powiedziała. – 

Czasami wydaje mi się, że za chwilę dostanę zawału i umrę”. Nawet dla mojego 

niewprawnego oka nie wyglądała na zdrową. Najpierw przyszło mi na myśl, że należy 

natychmiast wysłać ją do lekarza. Potem jednak przypomniałam sobie, że Jezus ma moc 

uzdrawiania i zaczęłam modlić się o uzdrowienie jej serca.  

 

Jednak podczas wspólnej modlitwy moje myśli zaczęły zmierzać w zupełnie innym 

kierunku. Poczułam, że powinniśmy pomodlić się również w intencji innego problemu 

serca – prosić o to, by ta kobieta poznała, jak bardzo Bóg ją miłuje jako swoją córkę.  



Tak więc od modlitwy o uzdrowienie fizyczne przeszłam do zapewnienia o Bożej 

miłości. «Zostałaś stworzona z miłości i dla miłości – powiedziałam jej. – Zostałaś 

stworzona, by poznać miłość Boga i by ona cię przepełniła. Jesteś córką Króla, Jego 

umiłowaną księżniczką».  

 

Poprosiłam Boga, aby te prawdy stały się dla niej bardziej rzeczywiste. Nagle kobieta 

zaczęła płakać. Powiedziała mi, że nigdy tak naprawdę nie poznała Boga jako Ojca. 

Zawsze się Go obawiała, ale teraz jej lęk zaczął topnieć. Po zakończeniu modlitwy otarła 

oczy i zobaczyłam na jej twarzy przepiękny, promienny uśmiech. Moja nowa przyjaciółka 

poszła do lekarza i obecnie żyje z dnia na dzień. Rokowania nie są dobre, ale ona głęboko 

w sercu czuje, że Bóg ją kocha i to całkowicie zmienia postać rzeczy”. 

 

 Chyba największym uzdrowieniem, jakiego mogła doświadczyć ta kobieta, a także 

każdy z nas, jest usłyszenie słów Boga: „Jesteś moim synem, moją córką”.  

 To właśnie te słowa: „córka Abrahama”, wyprostowały pochylone plecy kobiety z 

dzisiejszej Ewangelii.  

 Mogą one pomóc nam wszystkim stanąć prosto z godnością i wdzięcznością. 

 

Nie bój się więc prosić Boga, by wypowiedział te słowa nad tobą. On może uzdrowić 

cię w taki sposób, jakiego nie możesz sobie nawet wyobrazić.  

 

„Jezu, Ty wiesz lepiej niż ja sam, że potrzebuję uzdrowienia.                         

Otwórz moje serce, abym usłyszał słowa, które dadzą mi wolność”. 

 

Rz 8,12-17    Ps 68,2.4.6-7.20-21 
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           Lekcja  42                                          Temat:    Przyjdzie Dzień! 

 (Rz 8, 18-25:  Biblia Tysiąclecia) 
 

(18) Sądzę bowiem, że  

cierpień teraźniejszych nie można stawiać na 

równi z chwałą, która ma się w nas objawić. 

(19) Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów 

Bożych. (20) Stworzenie bowiem zostało poddane marności - nie z własnej 

chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał - w nadziei, (21) że również i 

ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i 

chwale dzieci Bożych. (22) Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy 

i wzdycha w bólach rodzenia. (23) Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy 

już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją 

wzdychamy, oczekując <przybrania za synów> - odkupienia naszego 

ciała. (24) W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której 

[spełnienie już się] ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze 

spodziewać tego, co się już ogląda? (25) Jeżeli jednak, nie oglądając, 

spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

Kto z nas nie lubi szczęśliwych zakończeń? Wszyscy radośnie biją brawo, gdy książę 

ratuje księżniczkę, a czarny charakter zostaje pokonany.  

 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu widzimy jeszcze inne szczęśliwe zakończenie.  

 

Paweł, który tak wiele wycierpiał jako misjonarz, pisze o radości – radości z odkupienia, 

z otrzymania Ducha Świętego, z posiadania braci i sióstr w Chrystusie. Jednak największą z 

radości, o których pisze Paweł, jest fakt, że po drugiej stronie wszelkich prób, które już 

przeszedł i które są jeszcze przed nim, oczekuje go niebo. Zdaje sobie sprawę, że obecne 

okoliczności – te dobre i te złe – są niczym w porównaniu „z chwałą, która ma się w nas 

objawić” (Rz 8,18). 



Bóg objawił nam, że po czasie prób i doświadczeń czeka nas życie wieczne.  

 

 Choć w tym życiu zmagamy się z najróżniejszymi przeciwnościami, wszystkie 

one przygotowują nas na „bezmiar chwały przyszłego wieku” (2 Kor 4,17). 

 Chociaż tu doświadczamy smutku, w niebie każda nasza łza zostanie otarta i nigdy 

już nie będziemy się martwić.  

 Chociaż tu doświadczamy bólu i cierpienia, kiedyś będziemy przebywać z Bogiem 

na zawsze w doskonałych, uwielbionych ciałach. 

 

Przyjdzie dzień, 

w którym nasza walka z grzechem, walka o przebaczenie i przezwyciężenie podziałów 

między nami zakończy się, i nic już nie stanie na przeszkodzie doskonałej jedności z 

Bogiem i ze sobą nawzajem.  

W oczekiwaniu na ten chwalebny dzień nie ustawajmy w modlitwach i działaniach na 

rzecz pojednania. 

 

Dzisiaj obchodzimy pięćsetną rocznicę reformacji protestanckiej. Chrześcijanie 

wszystkich wyznań gromadzą się na modlitwie o jedność. Głęboko ufamy, że cierpienia 

spowodowane podziałami doprowadzą w końcu do chwały, kiedy to cały lud Boży, 

zgromadzony wokół jednego ołtarza, będzie wspólnie celebrował dzieło naszego 

odkupienia. Oto szczęśliwe zakończenie! Nie tylko dla nas, ale dla wszystkich naszych 

braci i sióstr w Chrystusie. 

 

Pozwólmy, by chwała Pana, którą kiedyś ujrzymy w pełni, napełniała nas nadzieją, 

abyśmy wraz z Pawłem nabierali pewności, że „cierpień teraźniejszych nie można 

stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić”. 

 

„Dziękuję Ci, Panie, za obietnicę przyszłej chwały! 

Pomóż mi nieustannie kierować wzrok ku Tobie”. 

 

Ps 126,1-6     Łk 13,18-21 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Wszystkich Świętych 
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 (1) Dawidowy. Psalm. Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, 

świat i jego mieszkańcy. (2) Albowiem On go na morzach osadził               

i utwierdził ponad rzekami. (3) Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie 

w Jego świętym miejscu? (4) Człowiek o rękach nieskalanych                          

i o czystym sercu,  

który nie skłonił swej duszy ku marnościom 

i nie przysięgał fałszywie. (5) Taki otrzyma błogosławieństwo od 

Pana i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego. (6) Takie jest pokolenie 

tych, co Go szukają, co szukają oblicza Boga Jakubowego. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

W dniu swojej Pierwszej Komunii Świętej dwie dziewczynki odbyły następującą 

rozmowę: „Kim chcesz zostać, jak będziesz duża?” – zapytała pierwsza. „Świętą – 

odpowiedziała druga – babcia powiedziała mi, że można”. Brzmi to może nieco 

sentymentalnie, ale oczywiście babcia miała rację.  

 

 Świętość jest nie tylko dla nadzwyczajnych ludzi. Jest w zasięgu każdego z nas.  

 

Dobrą definicję świętości podaje nam dzisiejszy psalm responsoryjny.  

 

 Opisuje on człowieka, który nie skłania swej duszy ku marnościom (Ps 24,4),  

 lecz szuka oblicza Boga (Ps 24,6),  

 który włożył całe swoje serce w poznawanie Boga i służenie Mu.  

 



 Zauważmy, że świętość to nie jest konkurs, w którym wygrywa ten, kto wpłacił 

najwięcej pieniędzy na Kościół, kto układa najpiękniejsze modlitwy czy najbardziej 

udziela się w parafii.  

Chodzi raczej o to, by szukać Pana i starać się Jemu podobać. Dążenie do świętości jest 

właśnie tym – dążeniem. Liczy się nasz trud poniesiony dla Boga, a nie nasze 

„osiągnięcia”. 

 

Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam wszystkich świętych ludzi, którzy 

żyli przed nami – nie tylko tych wyniesionych na ołtarze, ale także tych nieznanych, 

należących do niebiańskiego grona „mnóstwa świadków” (Hbr 12,1).  

 

Jest to też właściwy moment, by wspomnieć znanych nam ludzi, których największym 

pragnieniem była służba Panu.  

 

 Może katechetkę, która siedziała do późna, przygotowując ciekawe lekcje. 

 Może babcię, która nie tylko uczyła modlitw, ale też potrafiła przekazać nam 

wiarę.  

 Może księdza lub siostrę zakonną, którzy uczynili wiele dobrego dla parafii. 

 

Nigdy nie zapominaj o tym „mnóstwie  świadków”, którzy cię otaczają. Nie zapominaj 

też, że i ty do nich należysz! W świętości nie ma podziału na „oni” i „my”. Za łaską Bożą 

istnieje tylko jedna kategoria: „my”. 

 

„Jezu, wprowadź mnie na drogę świętości i pokaż, jak mam Ci służyć. 

Panie, chcę pomóc w budowaniu Twojego królestwa!” 

 

Ap 7,2-4.9-14  1 J 3,1-3  Mt 5,1-12a 

 

 

 

 

 

 



 

Wszystkich 

wiernych 

zmarłych 
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   (1) Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie 

wierzcie. (2) W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie 

było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam 

miejsce. (3) A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę 

powtórnie                       i zabiorę was do siebie, 

abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. (4) Znacie drogę, 

dokąd Ja idę. (5) Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd 

idziesz. Jak więc możemy znać drogę? (6) Odpowiedział mu Jezus: Ja 

jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca 

inaczej jak tylko przeze Mnie.   

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Jak wiele nadziei kryje się w tym zapewnieniu Jezusa! Obiecuje On, że po naszej 

śmierci zabierze nas do nieba, gdzie czeka już na nas przygotowane mieszkanie.                         

A ponieważ ta obietnica dotyczy nas wszystkich, włączonych w Chrystusa przez chrzest, 

tworzy ona szczególną więź pomiędzy nami. Sprawia, że należymy do tego samego 

Kościoła, jesteśmy członkami jednej rodziny, jednego Ciała Chrystusowego. Dlatego też 

wszyscy zależymy od siebie i nasze modlitwy za siebie nawzajem są czymś więcej niż 

dobrymi myślami i pobożnymi życzeniami. Mają one moc, która płynie także z naszej 

wzajemnej jedności.  

 



 Papież Franciszek określa uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień 

Zaduszny jako „dni nadziei” i przypomina nam: 

 

 „Nadzieja jest trochę jak zaczyn, który poszerza duszę. W życiu są trudne chwile, ale 

dzięki nadziei dusza idzie do przodu i spogląda na to, co nas czeka (…) Nasi bracia i 

siostry znajdują się w obecności Boga i my także tam będziemy dzięki czystej łasce Pana, 

jeśli podążać będziemy drogą Jezusa” (Homilia, 1 listopada 2013). 

 

Wszyscy więc – i święci, i grzesznicy – pokładamy całą naszą nadzieję w miłosierdziu 

Boga – Boga, który dał swojego Syna dla naszego zbawienia. Jak zapewnia nas św. Paweł, 

„nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych 

przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5). 

 

 Miłość Boga jest mocniejsza niż śmierć. 

 

 Przekracza barierę czasu, aby łączyć nas w jedno. Przerzuca pomost między niebem a 

ziemią. Przekonuje nas, że nic nie jest w stanie oddzielić nas od naszego Ojca 

niebieskiego. Wspominając więc dzisiaj tych, którzy odeszli przed nami, wspierajmy ich 

naszą modlitwą. Bóg słyszy nas, gdy modlimy się za tych, z którymi żyjemy tu i teraz, ale 

również, gdy modlimy się za zmarłych. A co więcej, cieszy się widząc, że Jego dzieci 

troszczą się o siebie nawzajem! 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za ludzi, których postawiłeś na mojej drodze, zwłaszcza tych, 

którzy już zasnęli w wierze. Razem składamy naszą nadzieję w obietnicy 

zmartwychwstania”. 

 

Mdr 3,1-6.9     Ps 103,8.10.13-18    2 Kor 4,14--5,1 
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(1) Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje 

sumienie w Duchu Świętym, (2) że w sercu swoim odczuwam wielki 

smutek i nieprzerwany ból. (3) Wolałbym bowiem sam być pod klątwą 

[odłączony] od Chrystusa dla [zbawienia] braci moich, którzy według ciała 

są moimi rodakami. (4) Są to Izraelici, do których należą przybrane 

synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i 

obietnice. (5) Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus 

według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. 

Amen. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Dlaczego św. Paweł tak gorliwie modli się za naród żydowski? Przede 

wszystkim dlatego, że wie, jak cenny jest ten naród w oczach Boga. 
 

1. Począwszy od Abrahama, Bóg obiecywał Izraelitom, że będą Jego ludem 

wybranym spomiędzy innych narodów. Wyprowadził ich z niewoli, nadał im 

Prawo i obdarował ziemią. Posyłał proroków, którzy przypominali im o ich wyjątkowej 

relacji z Nim. Wreszcie zesłał Mesjasza – swego własnego Syna, który przyszedł na 

świat w żydowskiej rodzinie. 
 

2. Paweł wiedział również, że łaska, jakiej Bóg udzielił Izraelowi, miała 

przelewać się także na inne narody. Dzięki Żydom cały świat mógł dowiedzieć się 

prawdy o Bogu – że Bóg jest jeden, że jest wierny, pełen dobroci i bogaty w miłosierdzie. 

Że wzywa wszystkich do siebie.  
 

3. Paweł wreszcie sam był Żydem. Patrząc na lud Izraela, miał przed oczami swoich 

własnych rodziców, którzy wychowali go w wierze, sąsiadów, którzy modlili się wraz z 

nim w synagodze. Zdawał sobie sprawę, że wielcy bohaterowie, tacy jak Abraham, 

Eliasz czy Jeremiasz, są jego przodkami. Nic dziwnego, że tak bardzo troszczył się o 

naród żydowski! 

 



A my? 

 

  
 

Pomódlmy się więc dziś za naszych żydowskich braci i siostry.  

 

 Módlmy się, aby dzieci Abrahama doszły do poznania Boga, Wszechmocnego Jakuba 

– jako swego Zbawcę i Odkupiciela (Iz 60,16).  

 Módlmy się, aby Bóg zesłał swego Świętego Ducha na Izraelitów (Ez 39,29), tak by 

mogli chodzić w świetle Jego miłości.  

 Módlmy się o pokój dla Jeruzalem (Ps 122,6).  

 Módlmy się o pokojowe rozwiązanie sytuacji w Świętym Mieście, aby mogło ono stać 

się światłem dla wszystkich narodów. 

 

„Panie, prosimy Cię za naszych żydowskich braci i siostry.                                     

Wspomnij na wierność swojemu przymierzu”. 

 

Ps 147,12-15.19-20   Łk 14,1-6 
 

 

 

 

 

 

 

    Wiemy, że Żydzi w dalszym ciągu mają 

szczególne miejsce w sercu Boga.  

   Wiemy, że dary łaski i Bożego wezwania są 

nieodwołalne (Rz 11,29). 

    Czytając powierzone im Pisma, czerpiemy z 

danego im przez Boga światła. 

     Podobnie jak Paweł, rozpoznajemy w 

dzieciach Izraela swoich przodków w wierze, 

braci i siostry, którzy wytrwali przy Bogu przez 

całe wieki. 
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(Rz 11,1-2a.11-12.25-29:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił lud swój? żadną miarą! 
I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama, z pokolenia 

Beniamina. (2) Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami.  

(11) Pytam jednak: Czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? żadną miarą! 

Ale przez ich przestępstwo zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich 

pobudzić do współzawodnictwa. (12) Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo 

światu, a ich pomniejszenie - wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie 

ich zebranie się w całości!  

(25) Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej 

tajemnicy - byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania - że 

zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do 

Kościoła] pełnia pogan. (26) I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest 

napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. (27) I 

to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy. (28) Co prawdą - 

gdy chodzi o Ewangelię - są oni nieprzyjaciółmi [Boga] ze względu na wasze 

dobro; gdy jednak chodzi o wybranie, są oni - ze względu na praojców - 

przedmiotem miłości.  

(29) Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Zadając to retoryczne pytanie, św. Paweł zmierza do wyjaśnienia kwestii, czy Bóg 

odrzucił naród wybrany. Odpowiedź brzmi: absolutnie nie. Boży plan realizuje się dalej. 

Przyjdzie dzień, kiedy cały Izrael będzie zbawiony (Rz 11,26).  

 

Może czasem mamy ochotę zadać Panu podobne pytanie o naszych bliskich, którzy są 

od Niego daleko: „Panie, czyżbyś go odrzucił? Dlaczego nie zainterweniujesz w jego 

życiu? Dlaczego pozwoliłeś, by ona od Ciebie odeszła?” Nie umiemy przewidzieć 

przyszłości. Nie wiemy, jak zakończy się historia każdej z tych osób. 



 Chociaż więc często nie jesteśmy w stanie dostrzec działania Boga w życiu drogich 

nam ludzi, możemy być pewni, że On działa. On nie odrzuca nikogo! 

 

Wprawdzie nie ujawnia przed nami całości swojego planu, ale zachęca nas, by się 

modlić i nie ustawać. Pragnie, by wszyscy zostali zbawieni – a nasze modlitwy mogą się 

do tego przyczynić! Jednak modlitwa wstawiennicza to nie wszystko, co możemy zrobić. 

Możemy jeszcze zapytać Pana: „Czy chcesz, abym dziś zrobił coś dla tej osoby?” 

 

Nie tylko bowiem nasze modlitwy doprowadzają innych do Chrystusa, ale także 

okazanie miłości. Jeżeli zaproszenia na jakieś wydarzenia kościelne spotykają się z 

odmową, to może warto poszukać innego sposobu. 

 Może Pan podpowie nam, jak zbliżyć się do kogoś, na przykład przez wspólne 

wyjście na spacer czy na kawę.  

 Może przypomni o wysłaniu życzeń z okazji imienin czy napisaniu paru 

krzepiących słów komuś, kto jest w trudnej sytuacji. Nasze wysiłki mogą być 

kolejnym splotem w sieci zarzucanej przez Boga.  

 Może nigdy nie zobaczymy skutków Jego działania w czyimś życiu, ale miejmy 

pewność, że On cieszy się, gdy współpracujemy z Jego planem. 

 

 Ufajmy, że w wybranym przez Niego czasie sieć będzie wystarczająco mocna, by 

zebrać naszych ukochanych w Jego królestwie. 

 

„Ojcze, naucz mnie z Tobą współpracować”. 

 

Ps 94,12-15.17-18     Łk 14,1.7-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

5 listopada 2017                           
(1 Tes 2,7b-9.13:  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 (7) A jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem, my jednak 

stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka 

troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. (8) Będąc tak pełni życzliwości dla 

was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak 

bowiem staliście się nam drodzy. (9) Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i 

trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem. Tak to 

wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą.  

(13) Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, 

usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale - jak jest naprawdę - 

jako słowo Boga, który działa w was wierzących. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy to nie znamienne, że tak wielu z nas czuje się powołanych do tego, by pouczać, 

osądzać i prowadzić innych? Widzimy to wszędzie – w pracy, w parafii, w szkołach, a 

nawet w domu. Problem polega na tym, że w swoim zapale często zapominamy o tym, co 

najważniejsze – o miłości. 

 

W dzisiejszym drugim czytaniu św. Paweł przypomina, z jak wielkim oddaniem on i jego 

towarzysze posługiwali wierzącym w Tesalonice. Wraz z Sylwanem i Tymoteuszem 

gorliwie głosili im Ewangelię. Mówili o zmartwychwstaniu Jezusa i o nowym życiu, które 

On nam przynosi. Mówili o mocy Ducha Świętego, która przemienia nasze życie. Mówili o 

ułudzie grzechu i o potrzebie nieustannej czujności. 

 

Głosząc różne punkty nauki chrześcijańskiej, Paweł zawsze starał się ukazywać je w 

świetle miłości – miłości Boga do Tesaloniczan oraz ich powołania do okazywania tej 

miłości sobie nawzajem. Dla Pawła to właśnie było najważniejsze. Miłość była spoiwem 

łączącym wszystko w jedną całość. Pisał, że Tesaloniczanie stali się im tak drodzy, że on i 

jego towarzysze byli dla nich, „jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi” 

(1 Tes 2,7).  

 



Co za wspaniały obraz chrześcijańskiej postawy! 

 

W Hymnie o miłości, tekście, który dla wielu ludzi jest kwintesencją Nowego 

Testamentu, Paweł pisał do wierzących w Koryncie, że najważniejsza jest miłość             

(1 Kor 13). Pisał, że bez niej najwspanialsze dary duchowe, najgłębsza wiara i największa 

wiedza są niczym.  

Cokolwiek więc będziesz dziś robił, pamiętaj, żeby budować na fundamencie miłości.  

 

 Proś Ducha Świętego, by pokazał ci jeszcze wyraźniej miłość Boga skierowaną do 

ciebie osobiście, a następnie staraj się ją odwzajemnić. 

 Proś Go, by pomógł ci dziś przekazać tę miłość choćby jednej osobie. 

 

 Nie musi to być jakiś wielki gest, ale niech będzie szczery, a Bóg nada mu skuteczność 

swoją łaską. 

 

„Dziękuję Ci, Panie, za dar Twojej miłości. 

Pomóż mi kochać innych tak wiernie, jak Ty mnie umiłowałeś”. 

 

Ml 1,14b--2,2b.8-10   Ps 131,1-3    Mt 23,1-12 


