
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

6 września 2021 
 

Kol 1,24--2,3 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

  Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim 

ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest 

Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego 

włodarstwa: mam wypełnić /posłannictwo głoszenia/ słowa Bożego. Tajemnica ta, 

ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym,  którym Bóg 

zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. 

Jest nią Chrystus pośród was - nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając 

każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego 

człowieka okazać doskonałym w Chrystusie. Po to właśnie się trudzę walcząc Jego 

mocą, która potężnie działa we mnie.  

 Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są 

w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście, aby ich serca 

doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, ku /osiągnięciu/ całego 

bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga - /to jest/ 

Chrystusa. W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Dlaczego Paweł radował się w cierpieniach?  

Oczywiście nie ze względu na samo cierpienie, ale ponieważ był przekonany, że 

Kolosanie odniosą z niego korzyść. I miał rację!  

Wszystkie trudy i zmagania Pawła miały sens, ponieważ dzięki niemu i jego 

nauczaniu wierzący w Kolosach wzrastali w przyjmowaniu Ewangelii.  

Wszyscy wiemy, co to znaczy poświęcać się i cierpieć dla kogoś drugiego. 

Rodzice nieustannie robią to dla dzieci. Inni troszczą się o starszych rodziców czy 

schorowanego współmałżonka. Jeszcze inni poświęcają wiele czasu na działalność 

charytatywną czy społeczną.  



Często wiąże się to z naprawdę dużym wysiłkiem i wyrzeczeniami. Trudno 

odczuwać radość, kiedy pojawiają się problemy. Jesteśmy wtedy raczej wyczerpani i 

sfrustrowani.  

 Skąd mamy brać radość, o której mówi dziś do nas Paweł?  

 I czy jest to w ogóle możliwe?  

Z pewnością cieszymy się widząc owoc naszych poświęceń, kiedy na przykład 

dziecko kończy studia lub nasze zaangażowanie w parafii przynosi konkretne 

rezultaty.  

Prawdopodobnie tak właśnie czuł się Paweł, słysząc doniesienia o wspólnocie 

chrześcijan w Kolosach. Ludzie ci, pomimo rozmaitych problemów, wierzyli w 

Jezusa i traktowali się nawzajem jak bracia i siostry w Panu.  

 A jeśli nie widzimy żadnych wymiernych owoców?  

 Czy wtedy także możemy się radować?  

Tu właśnie jest miejsce na wiarę.  

Żadne cierpienie nie musi być bezsensowne, ponieważ zawsze możemy 

potraktować je jako wezwanie do modlitwy za innych. Możemy zaufać, że 

ofiarowanie naszych trudów Panu w intencji innych wyda owoc – nawet jeśli sami go 

nie zobaczymy. A to niesie nam, jeśli nawet nie radość, to przynajmniej pociechę i 

poczucie sensu.  

Jeżeli więc dotyka cię jakieś cierpienie i utraciłeś radość, spróbuj przekuć swoje 

udręki w modlitwę w intencji bliskiej ci osoby czy sprawy, w intencji twojej 

wspólnoty czy całego Kościoła.  

Jeśli nawet tu, na ziemi, nigdy nie poznasz dobra, jakie przyniosła innym twoja 

modlitwa, to pewnego dnia w niebie zobaczysz tych wszystkich, którym pomogłeś.  

A wtedy na pewno się rozradujesz!  

 

„Jezu, spraw, by moje trudy i cierpienia wydały owoc na Twoją chwałę!” 

 

Ps 62,6-7.9    

 

 

 

 



 Łk 6,6-11 

 

W inny szabat wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał 

uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat 

uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go. On wszakże znał ich myśli i rzekł 

do człowieka, który miał uschłą rękę: Podnieś się i stań na środku! Podniósł się i 

stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: Pytam was:  

Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle, życie ocalić czy 

zniszczyć?  

I spojrzawszy wkoło po wszystkich, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Uczynił 

to i jego ręka stała się znów zdrowa.  Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między 

sobą, co by uczynić Jezusowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
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31 sierpnia 2021 
 

Łk 6,12-19 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i  

całą noc spędził na modlitwie do Boga. 
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, 

których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, 

Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja;  Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna 

Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, 

który stał się zdrajcą.  

Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego 

uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i 

Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i 

ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go 

dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Ten dzień był dla Jezusa bardzo pracowity. Wybrał dwunastu Apostołów. Następnie 

nauczał wielki tłum. Uzdrowił wszystkich chorych i wyrzucał złe duchy.  

A czynił to mając za sobą całonocną modlitwę. 

Nie jest to oczywiście zbieg okoliczności. Jezus odczuwał potrzebę modlitwy przed 

dokonaniem tych wszystkich dzieł.  

 Ale czy zastanawiałeś się, jak wyglądała Jego modlitwa?  

 Czy sądzisz, że musiał pytać Ojca: Kogo mam jutro wybrać na 

Apostoła?  

 czym mam mówić tłumom?  

 W jaki sposób mam uzdrowić tych wszystkich ludzi?  

 

Prawdopodobnie podczas modlitwy szukał odpowiedzi również na te pytania.  



Ale przede wszystkim pragnął trwać w jedności ze swoim Ojcem. Modlił się, 

ponieważ był jedno z Ojcem i chciał cieszyć się Jego bliskością. Chciał powtarzać: 

Kocham Cię, Ojcze! i słyszeć, jak Ojciec mówi: Kocham Cię, Synu!  

Wszystkie te zdumiewające dzieła, których dokonał nazajutrz, wypływały z tego 

pełnego miłości zjednoczenia.  

Na tym właśnie polega najgłębsza istota modlitwy – na budowaniu więzi z 

Bogiem.  

Oczywiście możemy przedstawiać Bogu nasze potrzeby, a On z uwagą ich słucha. 

Jednak naszą najgłębszą potrzebą jest trwanie w komunii z Bogiem, Źródłem naszego 

życia.  

Modlitwa ma być dialogiem miłości, w którym wyrażamy naszą 

miłość do Boga, a On wyraża swoją miłość do nas. 

Spróbuj dziś pomodlić się w taki właśnie sposób.  

 Potraktuj modlitwę jako szansę spotkania z twoim miłującym Ojcem 

niebieskim.  

 Zacznij od oddania Mu chwały za Jego dobroć, wierność i miłosierdzie.  

 Podziękuj Mu za wszystkie łaski, jakimi cię obdarza. Wyznaj Mu, jak 

bardzo Go kochasz.  

 A potem wsłuchaj się w Jego odpowiedź.  

On może zapewnić cię o swojej miłości na bardzo różne sposoby. Może 

powiedzieć: Kocham cię! w ciszy twego serca lub przez twój ulubiony fragment 

biblijny. Może przypomnieć ci jakąś dawną sytuację, w której doświadczyłeś Jego 

błogosławieństwa.  

Ale przede wszystkim napełni cię swoim Duchem, abyś mógł żyć jako Jego 

umiłowane dziecko.  

 

„Ojcze, kocham Cię ponad wszystko! Dziękuję Ci za to, że mnie kochasz 

i czynisz mnie swoim dzieckiem.” 

 

Ps 145,1-2.8-11 

 

 

 

 



Kol 2,6-15 

  

Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim 

postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i 

umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności.  Baczcie, aby kto 

was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na 

ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.  

 W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała, bo zostaliście 

napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy.  

 I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe 

obrzezanie, polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego, jako razem z Nim 

pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc 

Boga, który Go wskrzesił. I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania 

waszego /grzesznego/ ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie 

występki,  skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym 

przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Po rozbrojeniu 

Zwierzchności i Władz, jawnie wystawił /je/ na widowisko, powiódłszy je dzięki 

Niemu w triumfie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Narodzenie                                

Najświętszej Maryi Panny 
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Mt 1,1-16.18-23 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.  Abraham był 

ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci;  Juda zaś był 

ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron 

ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson 

ojcem Salmona;  Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem 

Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego,  a Jesse ojcem króla 

Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była /dawna/ żona 

Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem 

Asy;  Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz 

ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza;  Ezechiasz 

ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza;  Jozjasz 

ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.  Po 

przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem 

Zorobabela;  Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem 

Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud 

ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba;  

Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się 

Jezus, zwany Chrystusem. 

Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do 

przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do 

Chrystusa czternaście pokoleń.  

 



 

 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, 

Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za 

sprawą Ducha Świętego.  Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i 

nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.  

 Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, 

synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z 

Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.  Porodzi Syna, któremu nadasz 

imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów .   

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie 

powiedziane przez Proroka:  Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, 

któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

28 listopada 1981 roku szesnastoletnia Rwandyjka Alphonsine Mumureke miała 

dyżur w stołówce szkolnej. Kiedy usługiwała koleżankom przy stole, usłyszała, że 

ktoś ją woła. Po wyjściu na korytarz zobaczyła piękną kobietę, ubraną w białą tunikę i 

welon. „Pani, kim jesteś?” – zapytała.  

„Jestem Matką Słowa” – odpowiedziała Maryja. 

 

 

Był to początek objawień w 

Kibeho, jedynych jak dotąd 

uznanych przez Kościół 

objawień maryjnych na 

kontynencie afrykańskim.  

Maryja jest Matką Słowa – 

przede wszystkim tego słowa, 

którym jest sam Jezus Chrystus, 

żywe Słowo Ojca. Ale Jej 

macierzyństwo było również 

wypełnieniem słowa Bożego 

zwiastowanego przez proroków, 

a zapowiadającego przyjście 

Mesjasza narodzonego z 

Dziewicy.  

 



 

 

 Maryja pozwoliła, by wypełniło się w Niej słowo Pańskie, i Słowo 

stało się Ciałem w Jej łonie.  

Dzisiejsze czytania pokazują nam, jak pieczołowicie Bóg przygotowywał to 

wydarzenie, wybierając na swoje narzędzia zwyczajnych ludzi i niewyróżniające się 

niczym miejsca.  

„A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich!” – 

głosi prorok Micheasz zapowiadając przyjście Mesjasza (Mi 5,1).  

 

Ewangelista Mateusz przytacza rodowód Jezusa, w którym wiele imion jest dla nas 

zupełnie obcych. Patrzymy na małą, niepozorną Dziewczynkę urodzoną w zapadłym 

kącie Galilei i zdumiewamy się, że to właśnie Jej pojawienie się na świecie przybliża 

ten błogosławiony moment, kiedy „porodzi mająca porodzić” (Mi 5,2).  

I może to zdumienie nad działaniem Boga, który w tak zwyczajny sposób 

przeprowadza rzeczy wielkie, pozwoli nam uwierzyć w to, co mówi św. Paweł w 

Liście do Rzymian o naszym przeznaczeniu – że mamy się stać „na wzór obrazu 

Jego Syna, aby On był Pierworodnym między wielu braćmi” (Rz 8,29).  

Wybrani, powołani, usprawiedliwieni, obdarzeni chwałą – czy to na pewno o nas?  

To słowo Pańskie tak bardzo nas przerasta, a przecież może się w nas wypełnić, 

podobnie jak zapowiedzi proroków wypełniły się w Maryi.  

 

„Maryjo, Matko Słowa, pomóż mi uwierzyć, że słowo Pańskie może 

wypełnić się także w moim życiu.” 

 

Mi 5,1-4a     lub     Rz 8,28-30     Ps 13,6 
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 Lecz powiadam wam, którzy słuchacie:  

Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was 

nienawidzą;  błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, 

którzy was oczerniają.  

Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci 

płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się 

zwrotu od tego, który bierze twoje.  

Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie!  

Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was 

wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują.                     

I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was 

wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią.  Jeśli pożyczek udzielacie tym, od 

których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność?                                     

I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast 

miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to 

nie spodziewając.  

A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; 

ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych.  

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.  Nie sądźcie, a nie 

będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a 

będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, 

natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam 

bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



 Bóg jest miłością.  

 Bóg jest łaskawy.  

 Bóg jest miłosierny.  

 Jest naszym Ojcem niebieskim, który pragnie dla nas jedynie dobra.  

Te proste stwierdzenia są dla nas źródłem wielkiej pociechy i nadziei, dlatego dobrze 

jest mieć je mocno w pamięci.  

W rzeczywistości jednak Bóg jest o wiele bardziej kochający i miłosierny, niż 

jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić. Kocha każdego z nas tak bardzo, że uczynił nas 

swoimi dziećmi w Chrystusie. I jak każdy dobry ziemski ojciec, chce nas uczyć, jak 

mamy stawać się do Niego podobni.  

Czyli, innymi słowy, chce uczyć nas miłości.  

A my, jak umiemy, staramy się Go naśladować w miłości, dobroci i ofiarności. Z 

pewnością każdy z nas mógłby zapełnić sporą salę bliźnimi, którym okazaliśmy miłość i 

wyświadczyliśmy wiele dobra.  

Ale co by się stało, gdyby do tej sali wszedł nieprzyjaciel? Na przykład ktoś, kto cię 

zdradził, lub którego styl życia budzi w tobie odrazę – czy tę osobę także potraktowałbyś 

jako swego bliźniego?  

Prawdopodobnie większość z nas, stając oko w oko z taką trudną dla siebie osobą, nie 

uniosłaby się natychmiast gniewem, ani nie zrobiła niczego, co mogłoby wprawić ją w 

zakłopotanie. Po prostu próbowalibyśmy ją zignorować i jak najszybciej wyrzucić ze 

swoich myśli.  

Ale gdyby Bóg szepnął nam do ucha: Chcę, żebyś podszedł do tej osoby i serdecznie 

się z nią przywitał, albo: Kocham tę osobę dokładnie tak samo jak ciebie. Czy możesz 

podejść do niej i jej o tym powiedzieć? Byłoby to dla nas trudną próbą.  

Ale to właśnie ma na myśli Jezus polecając nam miłować naszych nieprzyjaciół. 

Pragnie od nas miłości tak pełnej i bezwarunkowej jak Jego własna. To właśnie czyni nas 

„synami Najwyższego” (Łk 6,35) w najgłębszym tego słowa znaczeniu.  

Być może, gdy czytasz tę medytację, przychodzi ci na myśl jakaś konkretna osoba. 

Jeśli możesz, powierz ją Jezusowi w swoim sercu. Wyobraź sobie, jak oboje stoicie przed 

Nim wspólnie. Proś Pana o łaskę przebaczenia bądź też akceptacji i miłości do tej osoby 

– w zależności od tego, co jest ci najbardziej potrzebne. A jeśli nie jesteś w stanie tego 

zrobić, proś Jezusa o cierpliwość wobec samego siebie i o łaskę uczynienia choć 

niewielkiego kroku na drodze do pojednania.  

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że wszystkich nas kochasz jednakowo. Pomóż mi żyć 

tą miłością i dzielić się nią z innymi.” 



 

Ps 150,1-6 

Kol 3,12-17 

 

 Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne 

miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość,  znosząc jedni drugich i wybaczając 

sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i 

wy!  

Na to zaś wszystko /przyobleczcie/ miłość, która jest więzią doskonałości.  

 A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście 

wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni!  

Słowo Chrystusa niech w was przebywa z /całym swym/ 

bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez 

psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych 

sercach.  I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko /czyńcie/ w imię 

Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 
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10 września 2021                     
 

Łk 6,39-42 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Opowiedział im też przypowieść: Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? 

Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, 

dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.  

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we 

własnym oku nie dostrzegasz? 

Jak możesz mówić swemu bratu: Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w 

twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw 

belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Czy po przeczytaniu tego wersetu nie masz ochoty spojrzeć w lustro i 

poszukać tej swojej „belki”?  

Każdy z nas ma jakąś, może nawet więcej niż jedną. Może to być zgorzknienie, 

niechęć, uraza. Może lęk lub skłonność do narzekania. W każdym razie ma to swój 

ciężar.  

A Jezus mówi, że jeśli nie widzimy tej „belki” we własnym oku, nie mamy nawet co 

próbować wyjmować „drzazg” z oczu innych. Dlaczego? Ponieważ Jezus chce, abyśmy 

byli błogosławieństwem dla siebie nawzajem, a jest to bardzo trudne, jeśli nasze 

widzenie jest zaburzone przez grzech – lub przez brak świadomości grzechu. Dlatego 

poleca nam usunąć to wszystko, co mogłoby nam przeszkodzić. Niekiedy może to 

wydawać się niemożliwe.  

Jednak Duch Święty, który zna cię do głębi, pomoże ci usunąć „belki”, zwłaszcza te 

wyjątkowo ciężkie. Czasami niespodziewanie którąś z nich wyjmie jednym ruchem, 

przynosząc natychmiastową ulgę. Kiedy indziej pomoże ci rozpoznać w sobie jakąś 

negatywną tendencję w sposobie odnoszenia się do innych i pokaże, jak możesz ją 

pokonać.  



Kiedy więc zauważasz, że stajesz się nadmiernie krytyczny czy niecierpliwy, oddaj to 

Panu. Trwając w ciszy na modlitwie proś Ducha Świętego, aby usunął tę „belkę”.  

Wsłuchaj się w swoje myśli, a może zrozumiesz, dlaczego myślisz czy postępujesz w 

ten sposób. Zapisz sobie to, co odkryłeś, i poproś Ducha Świętego, aby to skorygował. 

Możesz też skonsultować się z zaufanym przyjacielem czy spowiednikiem.  

Nie wahaj się przed niczym, co może ci pomóc w usunięciu tej „belki”. Skoro Bóg 

pokazuje ci „belkę”, znajdzie też sposób na to, by ją usunąć możliwie jak najdelikatniej.  

Oczekuje też, że i ty zareagujesz podobnie, widząc „drzazgę” w oku bliźniego.  

Serce pragnące nieść pomoc innym jest darem od Pana, ale dar ten pociąga za 

sobą zobowiązanie, by uczyć się patrzeć, jak On patrzy, i kochać, jak On kocha.  

 

„Duchu Święty, usuń dziś belkę z mego oka, abym mógł budować Ciało 

Chrystusa.” 

 

Ps 16,1-2.5.7-8.11   1 Tm 1,1-2.12-14 

Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa według nakazu Boga naszego, 

Zbawiciela, i Chrystusa Jezusa, naszej nadziei -  do Tymoteusza, swego 

prawowitego dziecka w wierze. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa 

Jezusa, naszego Pana!  Jak prosiłem cię, byś pozostał w Efezie, kiedy wybierałem się do 

Macedonii, [tak proszę teraz], abyś nakazał niektórym zaprzestać głoszenia niewłaściwej nauki,  a także 

zajmowania się baśniami i genealogiami bez końca. Służą one raczej dalszym dociekaniom niż planowi 

Bożemu zgodnie z wiarą. Celem zaś nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, 

dobrego sumienia i wiary nieobłudnej.  Zboczywszy od nich, niektórzy zwrócili się ku czczej 

gadaninie. Chcieli uchodzić za uczonych w Prawie nie rozumiejąc ani tego, co mówią, 

ani tego, co stanowczo twierdzą. Wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś 

prawnie stosuje, rozumiejąc, że Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla 

postępujących bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, 

dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców, dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących z sobą, dla 

handlarzy niewolnikami, kłamców, krzywoprzysięzców i [dla popełniających] cokolwiek innego, co jest 

sprzeczne ze zdrową nauką, w duchu Ewangelii chwały błogosławionego Boga, którą mi 

zwierzono. Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, 

że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, (13) ongiś bluźniercę, prześladowcę 

i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze. (14) A 

nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. 
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1 Tm 1,15-17 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że  

Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, 

spośród których ja jestem pierwszy.  

 Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał 

całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia 

wiecznego.  A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu 

samemu - cześć i chwała na wieki wieków! Amen. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Słysząc, jak św. Paweł nazywa siebie „pierwszym” spośród grzeszników, mamy 

ochotę pomyśleć, że to gruba przesada!  

To prawda, że w przeszłości Paweł był zaciekłym wrogiem Chrystusa i Jego 

Kościoła, ale czynił tak z gorliwości, ponieważ nie znał Jezusa; wszystko zmieniło się 

na drodze do Damaszku, kiedy Go poznał. Od tego dnia stał się niestrudzonym 

głosicielem Ewangelii.  

 Dlaczego więc w dalszym ciągu uważał się za wielkiego grzesznika?  

 Czy nie należało to już do przeszłości?  

Paweł rozumiał, że wciąż będzie musiał zmagać się z grzesznymi pożądaniami, 

nawet po przyjęciu chrztu. Wiedział, że Jezus przyszedł zbawić grzeszników, do 

których grona należą nie tylko kryminaliści, ale również „porządni” obywatele, tacy 

jak on sam.  

Nawrócenie Pawła nie było końcem jego drogi, ale dopiero początkiem! Zbawienie 

jest ciągłym procesem – zarówno w jego, jak i w naszym przypadku.  

 



Być może najlepiej ujął to papież Franciszek mówiąc:  

„Jestem grzesznikiem, na którego Pan spojrzał z miłosierdziem”.  

To z kolei prowadzi nas do pierwszej części tego wersetu – Jezus przyszedł zbawić 

nas od grzechu, a nie nas za niego potępić. Nie przyszedł nas tyranizować ani pogrążać 

w poczuciu winy z powodu naszej grzeszności.  

Paweł rozumiał także i to. Wiedział, że ten sam Bóg, który widzi głębię jego 

grzechu, oczyszcza go i podnosi swoją łaską. Dlatego uznanie własnej grzeszności nie 

prowadziło Pawła do zniechęcenia i rozpaczy.  

Przez całe życie Paweł wyznawał jednocześnie te dwie głębokie prawdy – 

że jest grzesznikiem, a zarazem umiłowanym dzieckiem Boga.  

Chciał, by również Tymoteusz przyswoił sobie mocno te prawdy, a dziś zachęca do 

tego także i nas. Rozradujmy się więc wraz ze św. Pawłem paradoksem naszej 

podwójnej tożsamości – grzeszników obdarzonych Bożym miłosierdziem!  

 

„Panie, pomóż mi docenić to, że będąc grzesznikiem, jestem również 

Twoim dzieckiem.” 

 

Ps 113,1-7   Łk 6,43-49 

 Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które 

wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z 

ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca 

swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z 

obfitości serca mówią jego usta.   

Czemu to wzywacie Mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? 

Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów 

moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się 

głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył 

w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto 

słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez 

fundamentu. [Gdy] potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki. 
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Jk 2,14-18 (Biblia Tysiąclecia) 
Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie 

będzie spełniał uczynków? Czy /sama/ wiara zdoła go zbawić?  Jeśli na przykład 

brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba,  a ktoś z was 

powie im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta! - a nie dacie im tego, 

czego koniecznie potrzebują dla ciała - to na co się to przyda? Tak też i  

wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest 

sama w sobie.  Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam 

uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich 

uczynków. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Spróbuj przedstawić sobie wiarę jako płomień w twoim sercu.  

Chociaż jest ona przede wszystkim darem od Boga, nie zapłonie jasno, jeśli nie 

będzie podsycana. Bez dopływu paliwa szybko zacznie zamierać. A wiemy wszyscy, 

co podsyca naszą wiarę: modlitwa, sakramenty i słowo Boże.  

Istnieje jednak i inne „paliwo”, bez którego nie możemy się obyć, a są nim dobre 

uczynki.  

Dzisiejsze drugie czytanie przypomina nam mocno, że nasza wiara jest nie tylko 

sprawą pomiędzy Panem a nami. Jesteśmy częścią większego organizmu, Ciała 

Chrystusowego, zjednoczonego przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.  

Kiedy więc miłujemy swego bliźniego, miłujemy Pana, a to sprawia, że nasz ogień 

wiary rośnie i płonie jasnym płomieniem. Wiemy, że Bóg wzywa nas do troski o 

naszych braci i siostry, którzy znajdują się w potrzebie – jest to jeden ze sposobów 

odpowiedzi na miłość, którą On wlał w nasze serca. Jednak wśród codziennej 

krzątaniny i problemów życiowych łatwo jest skupić się wyłącznie na swoich 

własnych sprawach. 



 Często potrzeba wiele świadomego wysiłku, by spojrzeć dalej niż tylko na potrzeby 

własne i garstki najbliższych. Dlatego czasem nie dostrzegamy ubogich żyjących 

pośród nas. Nie znaczy to jednak, że oni nie istnieją i nie potrzebują naszej pomocy.  

Z pewnością już pełnisz wiele dobrych uczynków. Być może wspierasz wybrane 

organizacje charytatywne, przygotowujesz posiłki dla bezdomnych, opiekujesz się 

samotną sąsiadką. Jednak cokolwiek robisz, zapytaj od czasu do czasu Jezusa, czy nie 

powinieneś zainteresować się jeszcze czymś innym.  

Podczas modlitwy On może podsunąć ci pomysł nowego zaangażowania w parafii 

czy współczującego wspierania cierpiących w dalekim kraju. A przede wszystkim 

będzie zadowolony, że troszczysz się o to, co leży Mu na sercu, i czynisz wszystko, co 

w twojej mocy, aby podsycać płomień wiary we własnym sercu.  

 

„Jezu, daj mi serce czułe na potrzeby bliźnich i pokaż mi, co mogę dla 

nich uczynić.” 

 

Iz 50,5-9a     Ps 116A,1-6.8-9    Mk 8,27-35 

 

  

Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową.                    

W drodze pytał uczniów: Za kogo uważają Mnie ludzie? Oni Mu 

odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z 

proroków. On ich zapytał: A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Mu Piotr: Ty 

jesteś Mesjasz.  

Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.  I zaczął ich pouczać, 

że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, 

arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach 

zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok 

i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra 

słowami: Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co 

ludzkie.  Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli 

kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i 

niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe 

życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.  

 


