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XXXII Niedziela zwykła  11   XI   2018 
 

(Mk 12, 38–44 - Biblia Tysiąclecia) 
 

(38) I nauczając dalej mówił: Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z 

upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na 

rynku, (39) pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na 

ucztach. (40) Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. 

Ci tym surowszy dostaną wyrok. (41) Potem usiadł naprzeciw skarbony i 

przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu 

bogatych wrzucało wiele.  
 

 
 

(42) Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden 

grosz. (43) Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę, 

powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej           

ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. (44) Wszyscy bowiem 

wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła 

wszystko, co miała, całe swe utrzymanie.  
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

 

 Św. Paulin z Noli 
 

Złóżmy Panu ofiarę z jego darów 
 

 

Tenże sam św. Paweł woła: „Nic nie wnieśliśmy na ten świat ani  też nic z niego nie 

możemy wynieść” (1 Tm 6, 7); i znowu: „Co masz bowiem, czego byś nie otrzymał?”               

(1 Kor 4, 7). Nie bądźmy przeto skąpymi, jakoby nasze dobra do nas należały, ale dawajmy 

jakby z dóbr nam powierzonych: „Rozdzielajcie bowiem – mówi – co zostało wam 

powierzone” (1 Kor 9, 17). Pieniądz wspólnie używany jest przemijający i nie posiadamy go 

jako własności na wieczność.  
 

Jeśli rzeczy na ziemi uznasz za swoje, ale tylko jako przemijające, możesz sprawić, że 

staną się one dla ciebie wieczne w niebiesiech. Pamiętasz zapewne z Ewangelii tych, którzy 

przyjęli Pańskie talenty, i wiesz, co oddał Pan każdemu z nich, gdy powrócił. Zrozumiałeś, że 

bardziej pożyteczną rzeczą jest położyć na stole Pańskim pieniądze, aby się na nim mnożyły, 

niż zachowywać je z jałową ufnością, gdy nie przynoszą nic właścicielowi, a czynią krzywdę 

temu, który je otrzymał, i służą jego karze. 

Spiesz się przeto, abyś raczej zasłużył sobie na słowa: „Nuże, sługo dobry, wejdź do 

radości Pana swego” (Mt 25, 21), niż usłyszał: „Sługo niegodziwy i leniwy, ze słów ust 

twoich ciebie osądzam” (por. Łk 19, 21). A dalszy ciąg jest znany: bezużyteczny sługa 

został wtrącony do ciemności zewnętrznych, a talent jego został oddany temu, który już 

obfitował w rozmnożone przez siebie powierzone mu talenty – „Każdemu bowiem, kto 

posiada, zostanie dodane, a temu, który nie posiada, nawet to, co ma, zostanie 

odebrane” (Mt 25, 29). 
 

Pamiętaj także i o owej wdowie, która sama siebie zaniedbała przez troskę o bliźnich i 

oddała wszystko, co miała, aby żyć, pamiętała bowiem o życiu przyszłym, jako tym 

poświadczył sam Sędzia. Inni bowiem – mówi – przynieśli z obfitości swojej, ona natomiast, 

może uboższa jeszcze od wielu biedaków – majątek jej bowiem składał się z dwóch 

pieniążków (Mk 12, 43) – duchem była jednak bogatsza od wszystkich bogaczy.  

 

Ona to bacząc tylko na dobra i zapłatę wieczną, chciwa była skarbu niebieskiego, a 

wyrzekła się całego majątku, który z ziemi pochodzi i do ziemi powraca.  

 

 Oddała to, co miała, aby posiąść to, czego jeszcze nie widziała.  

 Oddała rzeczy zniszczalne, aby zyskać nieśmiertelne.  
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Sama biedna, nie pogardziła zapowiedzianą przez Boga zapłatą niebiańską i dlatego też nie 

zapomniał o niej Ten, który wszystkim rządzi, co więcej – Sędzia świata wyprzedził swój 

wyrok i tę, którą miał uwieńczyć na sądzie, przepowiedział już w Ewangelii. 
 

Złóżmy więc i my Panu ofiarę z Jego własnych darów. 
 

Nie posiadamy bowiem niczego, co nie byłoby Jego darem i bez skinienia my sami nawet 

nie istnielibyśmy. Cóż bowiem możemy uznać za nasze, my, którzy na moc wielkiego i 

szczególnego długu nie należymy nawet do nas samych? Nie tylko bowiem zostaliśmy 

uczynieni przez Boga, ale i odkupieni (1 Kor 6, 20).  
 

Radujmy się, bo odkupieni jesteśmy wielką ceną – krwią samego Pana – a dzięki tej cenie 

przestaliśmy być podłymi i bez wartości, bo rzeczą podlejszą od niewolnictwa jest wolność 

niepoddana [Bożej] sprawiedliwości: bowiem człowiek wolny w ten sposób pozostaje 

niewolnikiem grzechu i jeńcem śmierci. 
 

Złóżmy zatem Bogu ofiarę z Jego darów, dajmy je Temu, który je przyjmuje w każdym 

biedaku; dawajmy z radością. Podoba się bowiem Jemu taki gwałt, gdy siłą wdzieramy się do 

Jego królestwa, wyłamując bramy niebios dobrymi uczynkami. Pan nasz bowiem, który jest 

jedynie dobry jako Bóg (Mt 19, 17), nie pragnie chciwości, lecz szczodrobliwości.  
 

Czego bowiem nie posiada Ten, który posiada nawet posiadających? Wszyscy przecież 

bogacze są w Jego ręku. On jednak w swojej niezmierzonej dobroci i sprawiedliwości 

pragnie, by Mu wzajemnie składano dary z Jego własnych darów, i tak ma okazję do 

łaskawości względem ciebie, jest bowiem dobry; i tak daje ci zasługę, abyś godnie otrzymał, 

jest bowiem sprawiedliwy. 

 

 Św. Grzegorz Wielki 
 

Nie ma nic tańszego niż królestwo niebieskie 

 
 

Słyszeliście, najdrożsi bracia, że na jeden rozkaz Piotr i Andrzej  porzuciwszy sieci, poszli 

za Odkupicielem. Nie widzieli jeszcze żadnych cudów przez Niego uczynionych, nie słyszeli 

od Niego nic o wiecznej nagrodzie, a jednak na jeden rozkaz Pana zapomnieli o tym, co 

posiadali... 
 

Może jednak ktoś w duchu sobie pomyśli i powie: Cóż to owi dwaj rybacy opuścili, 

skoro prawie nic nie posiadali? Jednak, najdrożsi bracia, winniśmy uwzględnić raczej 

usposobienie serca niż majątek. Wiele opuścił, kto choćby miał mało, wszystko zostawił. My 

zaś przywiązani jesteśmy do tego, co posiadamy, a tego, czego nam brak, gorączkowo 

szukamy.  



4 
 

Wiele więc Piotr i Andrzej opuścili, skoro obaj i pragnienia posiadania się wyrzekli. Wiele 

opuścił, kto z tym, co posiada, i pożądań się wyrzekł. A więc ci, którzy poszli za Chrystusem, 

opuścili tyle, ile mogli pożądać ci, którzy za Nim nie poszli. 

Niechaj więc nikt nie mówi do siebie, widząc, że niektórzy wiele opuścili: Chciałbym 

naśladować tych, którzy gardzą światem, ale nie mam, co bym mógł zostawić. Wiele, bracia, 

opuszczacie, wyrzekając się pragnień ziemskich.  
 

Nasze dary, choćby były niewielkie, wystarczą Panu. 
 

 Ocenia On bowiem serce, a nie rzecz.  

 Nie zważa na to, co Mu ofiarowano, lecz z jaką miłością to dano.  
 

Jeśli uwzględnimy dar zewnętrzny, to nasi święci kupcy nabyli wieczne życie aniołów za 

kilka sieci i łódź. Pan ceny kupna nie wyznacza, jednak królestwo Boże tyle kosztuje, ile 

masz, aby je kupić.  
 

 Zacheusz kupił je za połowę dóbr swoich, drugą bowiem zachował, aby mógł to, 

co niesprawiedliwie sobie przywłaszczył, zwrócić w czwórnasób (Łk 19, 8).  

 Piotr i Andrzej kupili je za porzucenie sieci i łodzi (Mt 4, 20),  

 wdowa zaś za dwa pieniążki (Łk 21, 2),  

 inny za kubek zimnej wody (Mt 10, 42).  

 

Tak więc – jak powiedzieliśmy – królestwo Boże tyle kosztuje, ile posiadasz. 

 

Rozważcie tedy, bracia, że nie ma nic tańszego niż królestwo niebieskie, gdy się je kupuje, 

nic droższego, gdy się je ma. Gdyby nawet nie było kubka zimnej wody do podania temu, kto 

go potrzebuje, to i wtedy słowo Boże nas uspokaja. Gdy narodził się Odkupiciel, ukazali się 

mieszkańcy nieba, wołając: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej 

woli” (Łk 2, 14). 
 

W oczach Boga nasza ręka ma zawsze coś do dania, jeśli tylko skrzynka serca jest pełna 

dobrej woli. Tak bowiem mówi psalmista: „Tobie, Boże, winienem śluby uwielbienia, 

które oddam Tobie” (Ps 55, 11). 

 

 Jakby wprost powiedział: Choć nie mam zewnętrznie nic, co mógłbym ofiarować, mam 

jednak w sobie coś, co składam, Boże, na ołtarzu Twej chwały: naszą ofiarą się nie 

pożywiasz, milszą Ci jest ofiara serca.  
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 Św. Leon Wielki 
 

Najmniejszy uczynek miłosierny przynosi owoc 

 

Na szali sprawiedliwości Bożej waży się nie ilość podarków, jeno wielkość ducha. 

Ewangeliczna wdowa włożyła do skarbonki zaledwie dwa pieniążki, a jednak przewyższały 

dary wszystkich bogaczy (Mk 12, 42).  

U Boga najmniejsze dzieło miłości nie jest bez ceny i żaden uczynek miłosierny bez 

owocu. Wprawdzie niejednakowo uposażył On ludzi, ale jednakowo od wszystkich żąda 

serca. Niech każdy sam ocenia stan swego posiadania:  
 

kto więcej otrzymał, niechaj więcej daje. 

 

 

 

Tajemnica  modlitwy  wstawienniczej 
 

Wiara, która porusza góry 
 

Ja za nimi proszę (…) i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie. 

(J 17,9.20) 
 

Jezus wypowiedział te słowa w noc przed swoją śmiercią, podczas uczty 

paschalnej spożywanej ze swoimi uczniami, na krótko przed wyjściem do Ogrodu 

Oliwnego. Sam fakt, że Jezus zaczął się modlić, nie jest niczym zaskakującym. Modlił 

się przecież stale. Trwał zawsze w bliskości Ojca, aby móc otwierać się na Jego wolę i 

mieć ufność w Jego miłości. Zaskakujące jest natomiast to, o co się modlił tej nocy. 

Prosił za swoich uczniów – i prosił za każdego z nas! 

Nieczęsto zdarza nam się myśleć o Jezusie, który wstawia się za nami. Czy nie jest 

On jedno z Ojcem? Skoro tak doskonale znał wolę Bożą, to dlaczego uznał za 

stosowne prosić Ojca za nas wszystkich?  
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Dochodzimy tu do tajemnicy modlitwy wstawienniczej.  

 

1. Z jednej strony wierzymy, że Bóg wie o nas wszystko i ma dla nas doskonały 

plan, tak że nie ma żadnej potrzeby, aby skłaniać Go do wprowadzania w nim 

zmian.  

2. Jednak z drugiej strony wiemy, że nawet sam Jezus praktykował modlitwę 

wstawienniczą, prosząc Ojca o interwencję w rozmaitych sytuacjach.  

 

Próbując zgłębić tę tajemnicę, będziemy zastanawiać się nad tym, dlaczego mamy 

modlić się za innych, a także nad tym, czy nasze modlitwy mogą być równie skuteczne 

jak modlitwa Jezusa. 

 

▌ JEZUS, NASZ POŚREDNIK 

 

W starożytnym Izraelu pośrednictwo i wstawianie się za ludem było rolą  kapłana. 

To on miał stawać przed Bogiem i błagać Go w imieniu całego ludu. Kapłan wypełniał 

swoje obowiązki, składając liczne ofiary, mające na celu przebłaganie                                    

i wstawiennictwo (Ez 44,15-16). 

Z kolei w Nowym Testamencie, w Liście do Hebrajczyków, czytamy: „Chrystus, 

zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych (…) nie przez krew kozłów                          

i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego                        

i osiągnął wieczne odkupienie” (Hbr 9,11-12). 

 

Jezus dopełnił dzieła kapłanów Starego Testamentu, a teraz siedzi po prawicy 

Boga, gdzie „wciąż żyje, aby się wstawiać za nami” (por. Hbr 7,25). 
 

Kiedyś przed Bogiem stawali jedynie kapłani, ale dziś wstawia się za nami także 

Jezus, Boży Syn. Zasiadając po prawicy Ojca, przedstawia nas Bogu, ze wszystkimi 

naszymi grzechami i potrzebami. 

 

I podobnie jak kompetentny adwokat występuje w obronie klienta, tak Jezus staje 

obok nas i mówi w naszym imieniu. A ponieważ On jest zawsze z nami,  możemy bez 

obawy przedstawiać Bogu  wszystkie nasze sprawy.  

 

Obecność Jezusa przy Ojcu, pewność Jego wstawiennictwa sprawiają, że możemy 

z ufnością przybliżać się do tronu Boga i otwierać przed Nim nasze serca. Czyńmy to, 

„abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili”            

(Hbr 4,16). 
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▌ JAK MAŁE DZIECI 

 

W Kazaniu na Górze Jezus powiedział  do nas: „Jeśli więc wy, choć źli jesteście, 

umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom to o ileż bardziej Ojciec wasz, który 

jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą” (Mt 7,11). 
 

 A zatem sam Jezus zachęca nas, byśmy przychodzili do Boga ze swoimi 

sprawami, tak jak dzieci przychodzą ze swoimi sprawami do rodziców, a dzieci 

zwracają się do mamy i taty ze wszystkim – z rozbitym kolanem, bolącym gardłem, 

trudną pracą domową i kłótnią z przyjacielem. 

 My możemy podobnie traktować naszego Ojca niebieskiego. Nie musimy się 

krępować ani zastanawiać, czy nasza prośba jest dostatecznie ważna, by Bóg zechciał 

się nią zainteresować.  
 

Św. Augustyn powiedział kiedyś: „Módl się tak, jakby wszystko zależało od 

Boga. Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie”.  
 

Czy nie w taki właśnie sposób myślą i postępują małe dzieci? Zwykle próbują 

same rozwiązać problem, ale kiedy sprawa staje się dla nich zbyt skomplikowana, 

biegną do rodziców. Jako rodzice wiemy dobrze, że jeśli za bardzo będą polegać na 

sobie, szybko zabrną w ślepy zaułek i nie będą umiały sobie poradzić. 

Dlatego staramy się im pomagać. Pamiętamy jednak również, że jeśli będziemy 

wszystko za nie robić, nigdy nie staną się samodzielne. 

 

Bóg udzielił nam wielu darów – daru inteligencji, rozumu, wyobraźni, intuicji – 

abyśmy nauczyli się myśleć i działać samodzielnie. Abyśmy korzystając z tych darów 

próbowali stawiać czoło wyzwaniom, jakie niesie życie. Jednocześnie jednak pragnie, 

abyśmy przychodzili do Niego ze wszystkimi swoimi sprawami, szukając u Niego 

pomocy i prowadzenia. Czasami, odpowiadając na nasze prośby, Bóg rozwiązuje 

problem od razu, czasami pozwala nam samym szukać rozwiązania, abyśmy wzrastali 

i dojrzewali. 

 

Przypuśćmy, że szukasz nowej pracy. Oczywiście powinieneś poprosić Boga o 

pomoc. Ale powinieneś też składać podania i CV oraz chodzić na rozmowy 

kwalifikacyjne. Jednak dzięki temu, że zapraszasz do tego procesu Boga, możesz 

przechodzić przez to wszystko z większym pokojem i zaufaniem. Wiesz, że jest z tobą 

Bóg, który będzie cię wspierał i prowadził. 
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▌  Z UFNOŚCIĄ 

 

 Modlitwa prośby to coś więcej niż tylko przedstawianie swoich potrzeb        

i oczekiwanie na Bożą interwencję. Jest ona aktem wiary i ufności, że 

Ten, do którego się modlimy, jest wszechmocny i nieskończenie 

kochający. 
 

Ufność oznacza więc wiarę w to, że wszechmogący Bóg ma moc odpowiedzieć na 

nasze modlitwy.  

Oznacza wiarę w to, że Bóg chce dawać nam dobre rzeczy – w wielu formach i na 

wiele sposobów. Oznacza też wiarę, że Ojciec niebieski nigdy nie zapomina o swoich 

dzieciach. 
 

Być może nigdy nie zrozumiemy, dlaczego niektóre z naszych modlitw wydają się 

niewysłuchane. Między innymi dlatego Pismo Święte mówi o „tajemnicy” Bożego 

planu zbawienia. Ten plan tak bardzo przerasta nasze rozumienie, że nie jesteśmy w 

stanie w pełni ogarnąć jego wielkości i głębi. Czasami pozostaje nam jedynie zaufać 

Bogu, jak dziecko ufa swemu ojcu. Pozostaje wierzyć, że Bóg kieruje 

wszystkim dla naszego dobra (Rz 8,28). „Tajemnicy” niewysłuchanych 

modlitw nie należy odczytywać jako wyrazu obojętności, odrzucenia czy braku 

miłości ze strony Boga. 
 

▌ Z WIARĄ 
 

Zuzanna wierzyła w Boga, ale jej wiara była bardzo słaba. Kiedy zdiagnozowano u 

niej raka, kilka osób z parafii zaproponowało jej wspólną modlitwę, podczas której 

uświadomili jej na nowo kilka prostych, podstawowych prawd wiary: Bóg jest żywą 

Osobą, kocha nas i wie, co dzieje się w naszym życiu. Okazana Zuzannie miłość i 

modlitwa braci z parafii umocniła jej wiarę. Z mniejszym niż dotąd lękiem zmagała się 

z chorobą. Jednocześnie poprawiał się również jej stan fizyczny.  
 

Dziś, po dwudziestu latach i dwóch nawrotach raka, choroba jest w stanie remisji, 

zaś Zuzanna jest o wiele szczęśliwszą, pełną pokoju kobietą. A wszystko to zaczęło się 

od propozycji kilku osób, które zechciały otoczyć ją modlitwą, gdy była chora. 
 

 Aby zobaczyć odpowiedź Boga na modlitwę, nie trzeba być herosem 

wiary, ale potrzeba mobilizacji całej wiary, jaką  mamy – nawet jeśli 

jest ona niewielka.  
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Kiedy tak się modlimy, kiedy szukamy Pana całym sercem, On nas tam znajdzie i 

wysłucha naszej modlitwy w najlepszy dla nas sposób. 

Bóg pragnie, abyśmy zawsze wybierali wiarę, ufność i pewność, a nie troski, 

zwątpienie i lęk. Oczywiście często bywa to trudne, ale pamiętajmy, że wiara jest 

darem Boga. Nie jest czymś, co musimy sami z siebie wykrzesać, lecz potężną łaską, 

która pomaga nam uporać się z życiowymi problemami. Oznacza to, że możemy 

spokojnie zanosić nasze modlitwy do Pana, składając je z ufnością u Jego stóp. 

 

 

▌ ZACZNIJMY DZISIAJ 

 

Nie ograniczajmy modlitwy wstawienniczej do najtrudniejszych sytuacji. Módlmy  

się codziennie za współmałżonka i rodzinę, za swoich przyjaciół, sąsiadów i we 

wszystkich potrzebach świata. To właśnie polecił nam Jezus, ucząc modlić się o chleb 

powszedni i zachowanie od złego. Zacznij więc od dzisiaj. Zrób sobie listę 

najważniejszych intencji i powierzaj je Bogu codziennie. I pamiętaj, że nie ma takiej 

prośby, która byłaby dla Niego zbyt mało ważna lub niegodna Jego uwagi. ▐ 

 
 

 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 

2018/2019 
 

 

 

 

Tematyka spotkania 10 listopada 2018 roku; 

 
 

 

  9.00-10.45 – ks. dr P. Mierzwa: Zanim otworzysz Biblię; 

 

 10.45-11.20 – przerwa kawowa; 

 

 11.20-12.55 – s dr hab. J. Nowińska SM: Nahum i Sofoniasz – analiza 

ksiąg z odniesieniem do historii starożytnej i specyfiki historiografii 

biblijnej. 
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Jan Paweł II - Komentarz do Ewangelii 

 

"Wdowi grosz"  Mk 12,38 - 44 
 

 

 

W dzisiejszym świecie, mimo wielkiego i rzeczywistego postępu, istnieje jeszcze 

wielka potrzeba solidarności, współuczestnictwa, ponieważ istnieje jeszcze tak 

wielkie ubóstwo i nędza: wielu naszych braci cierpi z powodu głodu, pragnienia, 

wszelkiego rodzaju chorób; nie ma jeszcze należytego i odpowiadającego godności 

osoby ludzkiej mieszkania.  

 

Pozostaje zatem ogromna przestrzeń dla miłosierdzia, dla dobroczynności, 

ocenianych i stosowanych nie jako dumny gest kogoś, kto zadowolony ze swego 

bogactwa ostentacyjnie rzuca do skarbca świątyni garść monet, lecz jest skromny      

i pokorny dar ubogiej wdowy z Ewangelii, która złożyła w ofierze dwa drobne 

pieniążki, będące jednak wszystkim, co miała na utrzymanie (por. Łk 21,1-4). 

 

* * * 

 

 

Postawę, jaką winniśmy przyjąć w obliczu łaski, ukazuje nam Ewangelia na 

przykładzie ubogiej wdowy, która wrzuca do skarbony zaledwie kilka grosików, ale 

w rzeczywistości ofiarowuje więcej niż inni, ponieważ nie daje z tego, co jej zbywa, 

ale wszystko co miała, całe utrzymanie (Mk 12,44). Ta nieznana kobieta idzie zatem 

śladem wdowy z Sarepty, która ugościła w swoim domu i przy swoim stole Eliasza.  

 

Oparciem dla obydwu tych kobiet jest ufność w Panu. Obydwie czerpią z wiary 

siłę dla heroicznej miłości. Te kobiety wzywają nas, byśmy naszej jubileuszowej 

liturgii nadali także wymiar miłosierdzia, pamiętając o wszystkich ubogich i 

potrzebujących na świecie.  

 

Cokolwiek uczynimy najmniejszemu z nich, uczynimy Chrystusowi 

(por. Mt 25,40). 

 


