
     

 

VII Niedziela zwykła  24   II   2019 
 

 (Łk 6, 27–38- Biblia Tysiąclecia) 
 

(27) Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; 

dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; (28) błogosławcie tym, 

którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. (29) Jeśli cię kto uderzy 

w [jeden] policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. (30) Daj 

każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. (31) Jak 

chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! (32) Jeśli bowiem miłujecie tych 

tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość 

okazują tym, którzy ich miłują. (33) I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze 

czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. (34) Jeśli pożyczek 

udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I 

grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. (35) 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. (36) Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest 

miłosierny. (37) Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie 

potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. (38) Dawajcie, a będzie wam dane; 

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

bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.  
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Ambroży 
 

Miłość cierpliwa 
 

W słowach: „Miłujcie nieprzyjaciół waszych” (Łk 6, 27nn) została nakazana miłość.  

 

Miało się spełnić w Kościele to, co już pierwej zostało powiedziane: „Rozrządźcie we 

mnie miłość” (Pnp 2, 4). Miłość zaś się rozporządza, gdy się do niej podaje nakazy.  

Patrz, jak Pan podejmuje naukę od głoszenia żądań, a zasady Zakonu odtrąca 

błogosławieństwami Ewangelii. Zakon nakazywał równym za równe odpłacać. Ewangelia 

natomiast każe nie odpłacać.  

Ewangelia za nieprzyjaźń odpłaca miłością, za nienawiść – dobrocią, za przekleństwa 

– życzliwością. Wspiera prześladowców, zgłodniałym zaleca cierpliwość i za to nagrodę 

zapowiada. 

 O ileż zapaśnik czuje się silniejszym, gdy nie zważa na zadawane mu ciosy! 

Aby się zaś nie zdawało, że Pan rozwiązuje Prawo, domaga się wzajemności                               

w dobrodziejstwach, a wyklucza ją w krzywdach. Jednakże mówiąc: „A jako chcecie, aby 

wam ludzie czynili, i wy im czyńcie”, tę wzajemność jeszcze bardziej uwydatnia, gdy 

zaleca, by czyny odpowiadały chęciom... 

Ma więc chrześcijanin dobry przykład, aby nie zadowalając się tylko wykonywaniem 

prawa natury, zaprawił je życzliwością. Skoro miłością odpłacać za miłość wspólne jest 

wszystkim, również grzesznikom, to jednak ten, kto dąży do czegoś wznioślejszego, winien 

pojmować miłość szerzej i kochać tych, którzy go nie miłują. Choć bowiem czyjeś 

postępowanie jest tego rodzaju, że na miłość nie zasługuje, jednak cnota nie wyklucza go od 

miłowania... 

Cóż jednak jest dziwniejszego od tego, że temu, kto cię uderzył w policzek, masz 

nadstawić drugi? Czyż tym nie ucisza się gwałtowności drugiego i nie uspokaja się jego 

gniewu? Czy swą cierpliwością nie uderzasz tego, kto cię uderzył, aby go skruszyć? 

Przez to i odpierasz wyrządzoną ci krzywdę i starasz się o zjednanie miłości. Często się 

zdarza, iż przez to szczególniej ją się zdobywa, jeśli za zuchwalstwo odpłaca się 

cierpliwością, a na zniewagę odpowiada się uprzejmością... 

I tak owe słowa Apostoła, że miłość cierpliwa jest, nie zazdrości, nie nadyma się                        

(1 Kor 13, 4), znajdują wypełnienie w powyższych nakazach.  

 



 Skoro jest cierpliwa, winna okazywać cierpliwość temu, kto ją uderza;  

 będąc łaskawa, nie powinna odpowiadać tym, którzy jej złorzeczą;  

 nie szukając swego, nie powinna opierać się temu, kto chce ją ograbić;  

 skoro nie zazdrości, nie powinna nienawidzić przeciwnika. 

 

A jednak Boskie nakazy miłości przewyższają słowa apostoła! 

 

Większą jest bowiem rzeczą darować, niż ustąpić; większą jest miłować wrogów, niż nie 

zazdrościć. To zaś wszystko Pan mówił i czynił.  

 Gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył.  

 Gdy Go bito, nie uderzał;  

 gdy Go obdzierano z szat, nie opierał się;  

 gdy Go krzyżowano, prosił o przebaczenie dla swoich prześladowców: „Ojcze – 

mówił – odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34).  

Swych oskarżycieli uniewinniał od występku. Oni dlań krzyż przygotowali, On im 

odpłacał zbawieniem i łaską. 

 

 Św. Ireneusz 
 

Słowo przyniosło wolność 

 

Ponieważ Prawo zostało nadane niewolnikom, pouczało duszę przez rzeczy zewnętrzne               

i cielesne, ciągnąc je jakoby więzami do posłuszeństwa przykazaniom, aby człowiek nauczył 

się zgadzać z Bogiem, Słowo natomiast, wyzwoliło duszę, aby ciało nauczyło się być przez 

nią dobrowolnie oczyszczone.  

Gdy to się stało, trzeba było znieść więzy niewolnictwa, do których człowiek się już 

przyzwyczaił, i iść za Bogiem już bez więzów, a poszerzyć prawo wolności i powiększyć 

poddanie względem Króla, aby człowiek przez odwrócenie się nie okazał się niegodnym 

Tego, który go wyzwolił. Tę samą bowiem cześć i posłuszeństwo względem ojca rodziny 

mają niewolnicy i dzieci; dzieci mają jednak większą ufność, bo większa i bardziej 

chwalebna jest działalność wolności niż posłuszeństwo niewolnika. 

I dlatego Pan zamiast „Nie cudzołóż” nakazał nawet nie pożądać, zamiast „Nie 

zabijaj” – nawet nie gniewać się, zamiast dawania dziesięciny nakazał wszystko rozdzielić 

biednym, przykazał nie tylko miłować bliźniego, lecz i nieprzyjaciół, nie tylko hojnie i 

szczodrze rozdawać (1 Tm 6, 18),  



ale także chętnie dawać tym, którzy nam zabierają: „Temu, który bierze ci suknię, oddaj 

także i swój płaszcz; nie odmawiaj temu, który bierze to, co twoje, a co chcecie, by wam 

czynili ludzie, czyńcie im i wy” (Łk 6, 30n), abyśmy nie martwili się jak ci, których wbrew 

woli oszukano, lecz cieszyli się jak hojni dawcy, raczej darmo służąc bliźnim niż z 

konieczności. 

 „Jeśli zmusza cię kto do tysiąca kroków, idź z nim dalsze dwa tysiące” (Mt 5, 41), a 

nie jak niewolnik, lecz jak wolny podążaj, dostosowując się we wszystkim do bliźniego, 

będąc mu pożyteczny, nie wyszukując jego złośliwości, lecz doskonaląc swą dobroć i tym 

samym upodobniając się do Ojca, który sprawia, że słońce wstaje tak nad złymi jak i nad 

dobrymi, oraz że deszcz pada tak na sprawiedliwych jak i na niesprawiedliwych                     

(Mt 5, 45).  

A tego, co powiedzieliśmy wyżej, nie sprawił On, aby rozwiązać Prawo, ale aby je 

dopełnić, rozszerzyć i powiększyć w nas. Jakby ktoś zapowiadał, że zakorzeniono w nas                     

i powiększono działanie wolności, pełniejsze poddanie i miłość oraz skierowano je ku 

naszemu Wybawcy. 

 Nie po to bowiem On nas wyzwolił, abyśmy od Niego odpadli – nikt nie jest w stanie 

zdobyć dla siebie pokarmu zbawiennego poza dobrami Pana – aby wszyscy Go więcej 

kochali i otrzymali więcej łaski; a im więcej Go miłujemy, tym większą chwałę otrzymamy 

od Niego, gdyż na zawsze staniemy przed obliczem Pana. 

 

 Św. Jan Chryzostom 
 

Patrzeć litościwie i miłosiernie na grzechy innych 

 

 „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni” (Mt 7, 1n; Łk 6, 37n). Cóż więc, czy nie godzi się 

oskarżać grzeszników?  

 Także i Paweł mówi to samo, lub raczej Chrystus przez Pawła: „Dlaczego więc 

potępiasz brata swego? Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę?”                           

(Rz 14, 10).  

 I znowu: „Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan” (1 Kor 4, 5).  

 Dlaczego jednak mówi gdzie indziej: „Wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą 

cierpliwością, gdy nauczasz” (2 Tm 4, 2).  

 I znowu: „Trwającego w grzechu upominaj w obecności wszystkich” (1 Tm 5, 20).  

 

Chrystus natomiast tak mówi do Piotra: „Gdy brat twój zawini przeciw tobie, idź                       

i upomnij go w cztery oczy. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego. Jeżeli                  

i tych nie usłucha, donieś Kościołowi” (Mt 18, 15–17).  



I ustanowił wielu, aby strofowali, i nie tylko strofowali, ale i karali. Tego zaś, który by 

żadnego z nich nie posłuchał, kazał uznać za poganina i celnika. 

Dlatego więc dał im klucze? Jeśli bowiem nie mają sądzić, nie będą mieli żadnej powagi               

i daremnie wzięli władzę wiązania i rozwiązywania. Inaczej: jeśliby się miało utrzymywać 

słowa: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”, to wszystko się wniwecz obróci: sprawy 

Kościoła, państwa i rodziny. Albowiem wzmoże się zło, jeśli gospodarz nie będzie sądził 

sługi, gospodyni służącej, ojciec syna, przyjaciel przyjaciela. Jeśli nie będziemy mogli sądzić 

nieprzyjaciół, wtedy nigdy nie będziemy mogli skończyć nieprzyjaźni, lecz wszystko się 

przewróci. Cóż więc znaczą te słowa? Uważajmy dobrze, aby nikt środków zbawienia i praw 

pokoju nie miał za prawa przewrotu i zamieszania. 

Przede wszystkim bowiem tym, którzy jasno rozumieją, wskazał Pan w następujących 

słowach na znaczenie tego prawa, mówiąc: „Jeśli widzisz źdźbło w oku brata twego, a 

belki w oku twoim nie widzisz?” (Mt 7, 3).  

A jeśli dla wielu... pojęcie to wydaje się jeszcze za ciemne, tedy spróbuję rzecz 

wytłumaczyć od początku. Pan – jak mi się zdaje – nie zakazuje w ogóle sądzić wszystkich 

grzechów, ale zabrania czynić tego tym, którzy są obarczeni tysiącznymi grzechami, a innych 

strofują za niewielkie... Także i Paweł nie zakazał im sądzi swych zwierzchników, i to w 

sprawach niejasnych; nie zakazał błądzących poprawiać. I strofował nie wszystkich bez 

różnicy, ale zgromił uczniów, którzy się tego dopuszczali względem nauczycieli, oraz tych, 

którzy – sami winni tysięcznych wykroczeń – oczerniali niewinnych.  

Takie postępowanie Chrystus nie tylko napiętnował, ale wyznaczył nieodzowną karę. 

„Albowiem – mówi – jakim sądem sądzicie, takim będziecie sądzeni”. A ja powiadam: nie 

jego potępiasz, ale samego siebie, straszny sąd sobie gotujesz i dokładne zdanie sprawy. Tak 

więc jak w odpuszczeniu grzechów do nas należy początek, tak i od nas zależy, jaka będzie 

miara sprawiedliwości. Nie godzi się bowiem ani czynić wyrzutów, ani szydzić, ani 

napominać. Nie należy złorzeczyć, ale podawać rękę, nie nastawać zarozumiale, ale poprawić 

w miłości. Nie jego, ale samego siebie wydajesz na najgorsze męki, jeżeli nie okażesz nad 

nim miłosierdzia wtedy, gdy o jego przewinieniu trzeba będzie wydać sąd. 

Widzisz więc, jak łatwe są te dwa przykazania i jak dla tych, którzy ich słuchają, stają się 

przyczyną wielkiego dobra, a dla tych, którzy je lekceważą – wielkiego zła.  

Ten bowiem, kto odpuścił bliźniemu, bez trudu uwolnił od winy siebie zamiast jego; kto 

miłosiernie i litościwie patrzy na grzechy innych, ten zaskarbił sobie z tego skarbu 

przebaczenia wielki zadatek. 

Cóż tedy? Powiesz może: Jeśli będzie cudzołożyć, czyż nie mam mu powiedzieć, że 

cudzołóstwo jest grzechem i nie mam poprawić cudzołożnika? Popraw go, ale nie jako wróg, 

ani jako wymierzający karę nieprzyjaciel, ale jak lekarz, podając lekarstwo. Nie powiedział 

Pan: powstrzymaj grzesznika, ale: nie sądź, to znaczy nie bądź surowym sędzią.  



Zresztą – jak już to pierwej powiedziałem – nie jest tu mowa o wielkich i zakazanych 

przewinieniach, ale o takich rzeczach, które zdają się być przewinieniami. Dlatego 

powiedział: „Czemu widzisz źdźbło w oku brata twego?”.  

Wielu, niestety, to czyni. Skoro zobaczą, że pustelnik ma zbyteczną suknię, zaraz mu 

Zakon Pański przypominają, chociaż sami codziennie zagarniają tysiączne rzeczy i 

codziennie pomnażają bogactwa. Gdy zobaczą, że ma obfitsze pożywienie, stają się ostrymi 

sędziami, chociaż sami co dzień oddają się pijaństwu i obżarstwu, nie wiedząc, że przy 

własnych grzechach większy stąd sobie ogień gotują i pozbawiają się wszelkiego 

usprawiedliwienia. 

 

 

VII Niedziela zwykła 
 

Ks. Ryszard Stankiewicz SDS  
" Po prostu: lectio divina - na niedzielę i święta" 

 
 

I .Lectio:  Czytaj z wiarą i  uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty. 

 

Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie. Jeżeli bowiem 

miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to [należy się] wam wdzięczność? 

Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują (Łk 6, 31 - 32). 
 

 

II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst. Pytaj siebie: ”Co Bóg mówi do 

mnie?” 

Oczywiście chcemy, aby ludzie dobrze nam czynili, aby darzyli nas szacunkiem, 

okazywali nam życzliwość, obdarzali wszelkim dobrem. Trzeba by było wielkiej głupoty 

czy wręcz przewrotności diabelskiej, aby mieć odwrotne pragnienie, czyli chcieć, żeby 

ludzie czynili nam źle i abyśmy mogli im się odpłacić tym samym. 

 

 Czy mam w sercu pragnienie, aby ludzie czynili mi dobrze? Czy cieszę się, jestem 

wdzięczny, kiedy są wobec mnie życzliwie i przyjaźnie nastawieni? Czy sam 

czynię dla nich dobro, jestem życzliwie i pozytywnie do nich nastawiony? 

 Czy czynię dobro nawet wówczas, kiedy inni wobec mnie o tym zapominają, czy 

wręcz czynią mi źle - i to świadomie? Czy nie wkraczam wówczas na drogę zemsty 

i odwetu? Czy nie wpisuję ich na czarną listę osób niegodnych swojej miłości?             

Czy mam taką listę? 



 

Pan Jezus zaprasza do wysiłku, do ciągłego poszerzania granic miłości. On pragnie, aby 

w miłości być dalej niż grzesznicy, aby uczyć się kochać także tych, którzy tym samym się 

nie odpłacą, nie odwdzięczą, nie zrewanżują. 

 Czy pragnę poszerzać granice miłości? Czy raczej ciągle je zawężam, zacieśniam, 

skracam? Czy pragnę miłować na miarę swoich możliwości, które dał mi Bóg? 

 Czy w miłowaniu nie jestem skąpy i tym samym daleki od hojności? Czy potrafię 

powiedzieć: "Tej osoby na razie nie umiem kochać, ale w przyszłości wierzę, że i ją 

pokocham"? Czy raczej stwierdzam zdecydowanie: "Nie kocham i kochać nie 

będę"? 

 Czy pamiętam, że najlepszym ekspertem od miłowania w trudnych przypadkach 

jest Pan? Jak często zasięgam u Niego rady, proszę o pomoc? 

 

W gorącej modlitwie poproszę o łaskę miłowania tych,                                                         

których jeszcze kochać nie potrafię. 

 

 

III. Oratio:  Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce,  aby mówić Mu                     

o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie 

- owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do 

serca  i mów do Niego w sercu. Słuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.  

                  Może ci w tym pomóc modlitwa  psalmu: 

 

Błogosław, duszo moja, Pana, 

i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. 

Błogosław, duszo moja, Pana 

I nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach (Ps 103,1-2). 

 

IV.  Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością.                  

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego 

westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. 

Jest to godzina nawiedzenia Słowa.  

 

         Powtarzaj w różnych porach dnia: 

 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia! 
 

 



Jak mnie posłał Ojciec,                 

tak Ja was posyłam 

 

Służyć i kochać jak Jezus  
 

 

Dla Jezusa były to bardzo intensywne dni. Sądząc z tego, co przekazuje nam 

Ewangelista Mateusz, Jezus dokonał siedmiu uzdrowień, dwóch egzorcyzmów i jednego 

wskrzeszenia z martwych. Mateusz mówi nam również, że Jezus uzdrowił „wszystkich 

chorych” (Mt 8,16), którzy przyszli do Niego pierwszego wieczoru, a już następnego dnia 

zaczął obchodzić okoliczne miejscowości, lecząc „wszystkie choroby i wszystkie słabości” 

(Mt 9,35). 

 A nie zapominajmy, że w międzyczasie uciszył burzę szalejącą na morzu, powołał 

Mateusza na Apostoła oraz wytłumaczył uczniom Jana Chrzciciela sprawę postów – i to 

wszystko w ciągu zaledwie kilku dni. 

Można by się spodziewać, że po całym tym trudzie Jezus pragnął odpoczynku.                     

Jednak Mateusz przekazuje nam, że „widząc tłumy, litował się nad nimi” (Mt 9,36) i dalej 

nauczał i uzdrawiał. Tak wielu było potrzebujących, wielu cierpiących. Tak wielu 

pogrążonych w bólu i żałobie, znękanych i porzuconych, jak „owce niemające pasterza”. 

Dlatego dobrał sobie dwunastu bliskich współpracowników i posłał ich, aby dokonywali 

takich samych dzieł, jakie On czynił. Jednak zanim pozwolił im odejść, poinstruował ich, jak 

mają służyć ludziom, których spotkają. Przyjrzyjmy się Jego słowom i zastanówmy się, jak 

one odnoszą się do nas – i w jaki sposób my powinniśmy służyć sobie nawzajem. 

 

▌ SŁUŻBA ZACZYNA SIĘ W DOMU 

 

Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej 

do owiec, które poginęły z domu Izraela. (Mt 10,5-6) 

 

Jest to pierwsze polecenie, jakie usłyszeli Apostołowie. Można je uznać za dobrą strategię. 

Jezus zdawał sobie sprawę, że Apostołowie nie są jeszcze gotowi na to, by wyruszyć z misją 

na cały świat, co zresztą ostatecznie mieli uczynić.  



Otaczały ich ludy tak wielu różnych obyczajów, religii i języków, tymczasem oni dopiero 

zaczynali poznawać, jak głosi się królestwo Boże. 

Lepiej więc było zacząć od tych, których znali najlepiej, i do których mieli większą szansę 

dotrzeć ze słowem Dobrej Nowiny. W przyszłości będzie jeszcze dosyć czasu, by opuścić 

granice Izraela i ponieść ją poganom. 

To samo odnosi się do nas. Kiedy zastanawiamy się, jak i gdzie mamy służyć, często 

najprościej jest zacząć od małych rzeczy i uczyć się oddawać siebie tym, których mamy 

najbliżej. Jednak „najprościej” nie zawsze znaczy „najłatwiej”.  

Amerykański satyryk i autor komiksów, Charles Schulz, włożył w usta jednej ze swoich 

postaci słowa: „Kocham ludzkość, ale nie mogę znieść ludzi”.  

W pewnym sensie łatwiej jest troszczyć się o tych potrzebujących, z którymi nie mamy do 

czynienia na co dzień. Kiedy jednak postanawiamy służyć tym, którzy mieszkają w naszych 

domach, parafiach czy osiedlach, jest to dla nas nie lada wyzwaniem. Po udzieleniu pomocy 

obcym ludziom możemy wrócić do swojego domu, gdzie wszystko jest znajome                              

i komfortowe. Jednak otwierając serce dla osób nam najbliższych, podejmujemy bardziej 

wymagający i czasochłonny sposób okazywania miłości i służenia. 

W przemówieniu wygłoszonym po otrzymaniu Pokojowej Nagrody Nobla w 1979 roku 

św. Teresa z Kalkuty powiedziała zgromadzonemu audytorium to samo, co Jezus 

powiedział Apostołom – i to samo, co chce On dziś powiedzieć nam:  

„Miłość zaczyna się w domu i nie chodzi o to, ile robimy, ale o to, ile miłości wkładamy 

w nasze czyny. To należy do Boga wszechmogącego – to, ile robimy, nie ma znaczenia, 

ponieważ On jest nieskończony, ale ma znaczenie to, ile miłości wkładamy w ten czyn.                 

Ile robimy dla Niego w osobie, której służymy… Odnajdźcie ubogich tutaj, najpierw w 

waszych własnych domach. I tam zacznijcie kochać”. 

 

▌ NIEŚĆ MIŁOŚĆ BOŻĄ 

 

Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie 

złe duchy. (Mt 10,8) 

 

Jezus polecił Apostołom czynić zarówno cuda dotyczące ciała, takie jak uzdrawianie 

chorych, jak i dotyczące ducha, jak wypędzanie złych duchów. On sam czynił dokładnie to 

samo. Służył ludziom, troszcząc się nie tylko o ich życie duchowe, ale także o konkretne 

ziemskie potrzeby. Chciał służyć im tak, jak oni tego potrzebowali, i pragnął, by Jego 

uczniowie postępowali tak samo. 



Tak więc służąc innym w domu, w kościele czy gdziekolwiek indziej, wiedz, że twoja 

służba ma zarówno wymiar duchowy, jak i fizyczny. Bądź czujny na oba te wymiary.                  

Nie poprzestawaj na obietnicy modlitwy, gdy ktoś potrzebuje konkretnej, praktycznej 

pomocy. Ale też nie ograniczaj się do udzielania pomocy rzeczowej, ofiarowując 

potrzebującemu żywność czy odzież – zaproponuj także modlitwę, ofiaruj dar swojej 

obecności. 

Zawsze staraj się łączyć aspekt fizyczny i duchowy. Staraj się, by dana osoba mogła 

zarówno zobaczyć, jak i odczuć Bożą miłość. 

 

▌ NIE USTAWAJ W SŁUŻBIE 

 

Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. (Mt 10,24) 

 

 Jezus, nasz Mistrz, poświęcił służbie całe swoje życie, a teraz prosi nas, abyśmy 

nie ustawali w służbie. Kiedy oddajemy swoje życie dla drugiego, idziemy Jego 

śladami. 

Oczywiście, niełatwo jest służyć tak bezinteresownie jak Jezus. Może służymy komuś już 

od wielu lat i czujemy się tym zmęczeni. Może osoba, której służymy, nie docenia ani nawet 

nie zauważa tego, co robimy. Czasami wolelibyśmy po prostu zrobić coś dla siebie niż dla 

kogoś drugiego.  

Jednak Jezus, który niestrudzenie głosił Dobrą Nowinę i wypełniał swoją misję, prosi nas, 

abyśmy mimo wszystko służyli i dawali z siebie maksymalnie dużo. W ten sposób dajemy 

świadectwo Jego miłości. On pragnie, abyśmy zawsze i wszędzie naśladowali Jego postawę – 

postawę sługi, dobrego pasterza, który oddaje swoje życie za owce. 

 

Trwajmy więc i nie ustawajmy w służbie. Nie odchodźmy i nie zniechęcajmy się. 

Już sama nasza wytrwałość ukazuje miłość i wierność Boga. 

 

▌ NIE JESTEŚ SAM 

 

Jezus obiecuje, że będzie z każdym, kto służy drugiemu w Jego imię. Obiecuje 

błogosławieństwo i pomoc każdemu, kto chce służyć i kochać tak, jak On służył i kochał. 

Ten, kto stara się w jakikolwiek sposób nieść innym obecność Jezusa, nigdy nie jest sam. 



Pamiętaj więc, że gdy służysz innym, Jezus jest z tobą i pomaga ci nieść twój ciężar.               

On poprowadzi cię do miejsc, gdzie oczekuje twojej służby, i będzie uczył cię służyć 

radosnym duchem i ochoczym sercem. Przekona cię, że nigdy nie jesteś za stary ani za młody 

do służby dla Jego królestwa. Twoje modlitwy i ofiary nie są bez znaczenia. 

 

 Obyśmy wszyscy wzrastali w szczerej służbie Panu! ▐ 

 

 

 

 

Biblia dla każdego 
 

 

 

Wstępny odcinek lektury ciągłej całej Ewangelii wg św. Łukasza. S. Judyta, biblistka                  

i o. Piotr, kierownik duchowy, podpowiadają jak zrozumieć lepiej misję Jezusa i odnieść ją 

do swojego codziennego życia. 

 

Czytamy całość Ewangelii wg św. Łukasza                                    

s. Judyta Pudełko, o. Piotr Kropisz,  

https://www.gosc.pl/doc/5336194.Modle-sie-dlugo-i-Bog-nie-wysluchuje 

 

 



Roman Brandstaetter "Jezus z Nazarethu" 

 

Miłujcie nieprzyjaciół waszych  

Jezus i Miriam przebywali u swoich krewnych w Jerozolimie i wraz z uczniami 

świętowali u nich wieczór pesachowy. Spokojnie płynęły uroczyste dni. Codziennie, po 

rannej modlitwie w Świątyni Pańskiej, Miriam wracała do krewnych i pomagała niewiastom 

w zajęciach domowych, a Jezus i uczniowie przechadzali się po Jerozolimie i rozprawiali              

o Panu i Piśmie Świętym.  

Pewnego dnia Jezus postanowił udać się nad Jordan, do brodu Bethabara, do brodu 

swojego zanurzenia, i powiadomił o tym swoich uczniów, którzy z radością przyklasnęli 

Jego zamiarowi.  

Po świętach Miriam w towarzystwie galilejskich pielgrzymów powróciła do Nazarethu. 

Żegnając się z Synem, pomyślała: „Kiedy Go znowu zobaczę?” — a Jezus podążył nad 

Jordan, a za Nim szli Jego uczniowie. W południe stanęli w Bethabarze.  

Na widok wartko płynącego Jordanu ogarnęło ich wielkie wzruszenie.                                

Rabbi przypomniał sobie chwilę swojego zanurzenia w wodzie i natchniony wyraz twarzy 

Johanana ben Zecharia, słuchającego głosu Gołębicy, a Filip i Nathanael trwali myślami 

przy spotkaniu z Jezusem w Bethsaidzie, nad brzegiem wody, która była zaufanym 

świadkiem ich zachwycenia, pokory i zgody.  

Rabbi usiadł na kamieniu, na piaszczystej, lekko wzniesionej wydmie, i rzekł:  

— Weruach Elohim merachefeth al pnej hamajim... A Duch Boży unosił się nad 

obliczem wód...  

Począł mówić im o Duchu Pana, unoszącym się nad wodami. Mówił, a oni, zamknąwszy 

oczy, ujrzeli pod swymi powiekami Pana, który z początku wysoko krążył pod chmurami — 

tu chcemy zwrócić uwagę czytelnika na potrójny sens słowa merachefeth, oznaczającego 

równocześnie unoszenie się nad wodą, krążenie i wylęganie — a potem, zataczając szerokie 

koła, coraz bardziej się zniżał.  

Niekiedy leciał tak nisko, że dotykał sobą powierzchni przerażonych wód, a one cofały 

się za każdym Jego dotknięciem, ale natychmiast, gdy tylko wzbijał się w powietrze, 

ośmielone, rzucały się przed siebie, jakby chciały swą wielbiącą gwałtownością odstraszyć 

Go od dalszych ognistych dotknięć.  

Mając wciąż zamknięte powieki, kołysani dźwiękiem Jezusowego głosu, zrozumieli, że 

prawdopodobnie istniał jakiś życzliwy i poufny spór między ojcowskim Elohim a 

macierzyńską wodą, która — według błogosławionego psalmu — podniosła przeciw Panu 

swój szum i swoje wzburzone fale i dopiero po Jego zwycięskim natarciu, upokorzona, 

uległa, rozpierzchła się i odsłoniła ziemię. Odetchnęli z ulgą, albowiem zwyciężona woda 

nie tylko przyjęła Pana i śpiewała na Jego chwałę, ale On w dowód swej przebaczającej 

Łaski udzielił jej przywileju służenia i oczyszczania.  



Ten podziwu godny, chwalebny i błogosławiony spór między Elohim a ocienioną przez 

Niego wodą był dla nich głębokim pouczeniem, że wszystko, co mądre, dobre i piękne, nie 

jest wolne od trudności stawania się i rodzenia — może dlatego mędrcy Izraela nazwali 

wody stworzenia wodami płaczącymi — i pocieszającym dowodem na to, że i synowie 

Adama, mimo swoich różnych oporów, po ukorzeniu się przed Panem dostąpią Jego 

wspaniałomyślnej Łaski. Wciąż mieli zamknięte powieki i wciąż słyszeli w uszach słowa 

Jezusa, i rozumieli miłość Elohim ku wodzie i wielką mądrość chrztu, czyli zanurzenia się 

w wodzie płynącej.  

Otworzyli oczy i ujrzeli, że podczas przemówienia Jezusa, które wzbudziło w ich 

wnętrzu tyle płodnych skojarzeń, pełnych niespodziewanych i olśniewających możliwości 

zbawienia, dokoła Rabbiego zgromadził się tłum podróżnych, kupców, wędrowców                         

i pielgrzymów. Stali i słuchali Jego słów.  

A On mówił. Mówił o dobroci i dobrych uczynkach. Zaczął od groźnych słów Prawa 

karnego: „Oko za oko, ząb za ząb” — a było to obrazowe wezwanie skierowane do 

sędziów, aby ich wyroki były proporcjonalne do winy oskarżonego, ani mniejsze, ani 

większe — i wezwaniu temu przeciwstawił swój własny rozkaz: — Nie sprzeciwiajcie się 

złu. — Nie wynika z tego jednak, aby wzywał ludzi do biernego poddania się złu.  

Nie sprzeciwiać się złu znaczy nie brać odwetu, bo ten, który nie stosuje prawa odwetu, 

zwalcza swój gniew, a ten, który zwalcza swój gniew, zwycięża samego siebie, a ten, który 

zwycięża samego siebie, zwalcza zło i zbliża się do Pana.  

Ponieważ lud Izraela lubował się w barwnych, dramatycznych, pełnych budującej 

przesady obrazowych skrótach, tłumaczących widomie to, co przed chwilą wypowiedziane 

było w sposób oderwany, Jezus przetłumaczył swój wywód na język krótkich przypowieści 

i za pomocą zgoła nieoczekiwanych rozwiązań odmalował przed oczami zaskoczonych 

słuchaczy sceny z życia ludzi dobrych, płacących dobrem za zło i zwalczających zło za 

pomocą dobra.  

 

Ujrzeli więc uczniowie i przygodni słuchacze człowieka uderzonego w prawy policzek,  

         ale w swej dobroci nadstawiającego lewy,  

i człowieka, któremu zabrano suknię,  

         ale oddającego w swojej dobroci na dodatek i płaszcz,  

i człowieka przymuszonego do pójścia jednej mili,  

         ale w swojej dobroci idącego dwie mile,  

i człowieka, któremu zabrano jego własność,  

         ale w swojej dobroci nieżądającego zwrotu zagrabionego mienia.  

 

Jezus stworzył nową miarę i wagę sprawiedliwości i prawa. 

Słuchacze oniemieli. Rabbi, widząc ich zdumienie, dodał: — A jako chcecie, aby ludzie 

wam czynili, czyńcie tak samo i wy.  



— Starali się zrozumieć myśl Jezusa i rozumiejąc, nie rozumieli jej, i dlatego wielkie 

zadowolenie odmalowało się na ich twarzach, gdy Jezus począł znowu mówić, bo 

spodziewali się znaleźć w Jego dalszych wypowiedziach wyjaśnienie tego, co w swej 

przeraźliwej jasności było dla nich niejasne.  

Jezus mówił i z każdym Jego słowem rozgrzewały się ich serca, a rozgrzewając się, były 

coraz bardziej niespokojne. — „Będziesz kochał bliźniego jak siebie samego” — 

powtórzył Jezus słowa ze świętej Księgi Wajikra i tymi słowami wprowadził ich w głąb 

swoich myśli.  

Zwróciwszy się twarzą ku południowi, ku pustynnemu stepowi nad Morzem Soli, 

wyciągnął przed siebie wskazujący palec i podniesionym głosem począł mówić o tych, 

którzy nakazują mieć w nienawiści swoich nieprzyjaciół.  

Filip i Nathanael zamarli w przerażeniu, bo zrozumieli, że Jezus piętnuje Braci 

Milczących  z pustelni w Qumran, braci oczyszczonych i oczyszczających, wychowawców  

i dobroczyńców Niestrzyżonego, którzy w swej surowości podniosłej i czystej, ale twardej, 

sztywnej i nieuznającej Łaski, nie tylko nakazywali nienawidzić w pomście Bożej 

wszystkich Synów Ciemności, ale zabraniali przekonywać ludzi złych, dysputować z nimi              

i ujawniać przed nimi przykazania Świętej Tory.  

— „Żaden z mężów Zrzeszenia nie odpowie niczego na ich pytania, dotyczące całej 

Nauki i Tory” — wołał srogi prawodawca z Qumran i wzywał braci do „wiecznej 

nienawiści wobec mężów zatracenia”, a chociaż zapewniał, że nikomu nie odpłaci złem, ale 

dobrem będzie ścigał człowieka i nie zachowa gniewu przeciw odwracającym się od 

przestępstwa, to jednak równocześnie ślubował: „Nie będę miał litości dla nikogo 

zbaczającego z drogi, nie okażę im współczucia, gdy będą znękani, dopóki nie poprawią 

swojego postępowania”.  

Zapalczywy Symeon gorliwiec opuścił wzrok ku ziemi, a wielu spośród słuchaczy nie 

rozumiało wzburzenia Jezusa z powodu owych nakazów, bo przecież człowiek zbaczający    

z drogi, bezbożny, poganin nie jest bliźnim, lecz wrogiem, twarde więc słowa nienawiści 

wypowiedziane przez prawodawcę z Qumran nie są sprzeczne z nakazem miłości bliźniego, 

zapisanym ręką Mojżesza w Księdze Wajikra. 

 Już ten i ów zamierzał zabrać głos i wdać się z Jezusem w dysputę — lud Izraela miał 

wielkie upodobanie do długich i wyczerpujących dysput gdy  

 

 nagle usłyszeli słowa Rabbiego, od których ścierpło ich serce.  

 

Jego ciemnomatowy głos, tłumiony wzruszeniem, spokojnie falował, ale przez Jego 

wzruszenie jak przez grubą ścianę dochodził daleki pomruk z trudem uciszanego gromu.  

 Zażądał od nich, aby miłowali swoich nieprzyjaciół, czynili dobrze tym, 

którzy ich nienawidzą, błogosławili tym, którzy ich przeklinają, i modlili się 

za tych, którzy ich prześladują!  

 Albowiem wszyscy są synami Pana, który jest w niebiosach, a słońce Jego 

wschodzi zarówno nad złymi, jak i nad dobrymi, a deszcz Jego pada zarówno 

na sprawiedliwych, jak i na niesprawiedliwych!  



 Ale jeżeli miłują tylko tych, którzy ich miłują, na jaką wdzięczność zasługują, 

skoro i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują?!  

 A jeżeli pozdrawiają tylko swoich braci, cóż w tym osobliwego, skoro                         

i poganie czynią to samo!  

Ponieważ ten i ów kiwał niedowierzająco głową — nie, tego nie mogli zrozumieć! — 

Rabbi sięgnął do Pisma Świętego i przypomniawszy słowa Jahwe, zapisane ręką Mojżesza 

w Księdze Wajikra, rzekł do swoich słuchaczy:  

 

„Bądźcie zatem doskonali, jak doskonały jest wasz Bóg”. 

 

Uczniowie roztrząsali w sobie trudne nad wyraz słowa Rabbiego.  

Niepojęty był ten nakaz miłowania nieprzyjaciół.  

Nigdy go dotychczas nie słyszeli z ust doświadczonych starców ani nie wyczytali 

podobnej myśli w żadnych zwojach proroków — a przecież człowiek chętnie znajduje                  

u dawnych mędrców potwierdzenie prawdy, która ucieleśnia się na jego oczach — ale 

mimo to zaufali Jezusowi, gdyż byli naocznymi świadkami dokonanego przez Niego cudu 

wody  w Kanie.  

Woda była żywiołem świętym, jeżeli więc Pan poddał ją skutecznej mocy Rabbiego — 

widzieli tę wodę, pili ją, smakowali i była winem, najprzedniejszym winem, 

rozweselającym serce — Jezus jest Mężem Bożym, wyniesionym wysoko ponad innych 

ludzi.  

Tak rozumowali uczniowie, a tymczasem przygodni słuchacze, wyczuwając w słowach 

Jezusa głos wysokości, postanowili oczyścić się z brudu zła i grzechu, zwłaszcza że 

wszyscy oni, ludzie słabi i upadający, nie zawsze umieli być wdzięczni Panu — o tej swojej 

skazie dobrze wiedzieli — za okazane im dobrodziejstwa.  

Poczęli więc prosić Jezusa, aby wzorem Johanana ben Zecharia, który przed pewnym 

czasem stąd się oddalił i chrzci teraz w Ajnon koło Salim, w Krainie Obfitych Źródeł, 

położonej w dalekim Dekapolu, pozwolił im pod cieniem swoich wyciągniętych dłoni 

zanurzyć się w wodach Jordanu i oczyścić się z nieczystości ziemi.  

Ich prośby stały się natarczywe, a oni sami popadli w uniesienie, gdy dowiedzieli się od 

uczniów, że ów Rabbi zowie się Jeszua ben Josef i pochodzi z Nazarethu, i jest tym samym 

Mężem, który dokonał cudu wody — głosi to ze wszech miar prawdomówna wieść — w 

Kanie Galilejskiej.  

Otoczyli Go ciasnym kołem, dotykali palcami Jego szat i błagali o błogosławieństwo                

i o łaskę chrztu. Wtedy Jezus, ponieważ sam nie zamierzał teraz udzielać chrztu — 

powodem było Troiste Imię, w którego Imieniu w innym czasie woda ognia miała uświęcić 

człowieka — rozkazał uczniom swoim czuwać z podniesionymi dłońmi nad zanurzającymi 

się w Jordanie pokutnikami.  

Uczniowie więc codziennie udzielali chrztu przybywającym do brodu tłumom 

pokutników, a wielu spośród tych, którzy słuchali Jezusa, nie odstępowało Go i pozostało             

z Nim.  



Adam Szustak OP, #Jeszcze5minutek 

 

# Młodociane gangi 

 O gangach Nowego Jorku i  ......  indyku na stole. 

 

Czytałem bardzo interesującą publikacją o walce z przestępczością w Stanach 

Zjednoczonych, a konkretnie w Nowym Jorku.  

Jest w tym mieście dzielnica Brownsville, w której mieszka prawie 100000 mieszkańców. 

W całym Nowym Jorku od wielu lat intensywnie walczy się z przestępczością i wielu 

dzielnicach udało się ją opanować. W Bronsville bardzo długo, mimo wprowadzania różnych 

sposobów walki z przestępczością, statystyki nie malały.  

Bronsville było jedno z najgorszych dzielnic, dlatego że właśnie tam znajduje się 

najwięcej bloków komunalnych, osiedla zaludnione są przez bliżej niezidentyfikowanych 

ludzi o różnej kryminalnej przeszłości. Najgorsze jednak w tej dzielnicy było to, że działało 

tam mnóstwo młodocianych  gangów.  

Najwięcej przestępstw popełniali nastoletni chłopcy, którzy, włóczący się po ulicach, 

napadali na ludzi. Bez względu na porę dnia i nocy młodociany watahy kryminalistów na 

pastowały przechodniów. Sytuacja była dramatyczna. Nie wiedziano, jak sobie z nią 

poradzić. 

  

 

Sytuacja się zmieniła dopiero z 2003 roku, kiedy 

szefem policji w tym rejonie została pani Joanne 

Jaffe. Wprowadziła ona bowiem zupełnie nowy 

sposób walki z przestępczością.  

Mianowicie zorganizowała posterunek policji w 

magazynie pośrodku blokowiska. Nie na uboczu, ale                  

w centrum tego osiedla, A do specjalnej jednostki 

zaangażowała policjantów, którzy byli już rodzicami               

( żeby mieli odpowiednią wrażliwość na młodych i byli 

w stanie zrozumieć problemy i zachowania 

nastolatków) i od czego zaczęła? Od stworzenia 

kompletnej listy wszystkich młodych kryminalistów. 

 



Policjanci stworzyli pełną dokumentację wszystkich przestępstw zanotowanych w 2003 

roku, wynotowali z niej 106 nazwisk głównych prowodyrów rozbojów i kradzieży.                           

Ci kryminalni liderzy łącznie popełnili około 180 przestępstw. Policja na podstawie tego 

wyliczyła, czy w ciągu ostatniego roku popełniono mniej więcej 5 tysięcy przestępstw, 

dlatego, że oczywiście tylko ich niewielki procent było odnotowany. Czyli spisani 

kryminaliści byli odpowiedzialni za prawie wszystkie przestępstwa młodocianych w tej 

dzielnicy. 

 W związku z tym policja skontaktowała się z każdym młodzieńców -  to byli ludzie od 12 

do 18 roku życia - przedstawiając im bardzo konkretną propozycję: albo skończą z 

kryminalną działalnością i otrzymują pomoc w nauce, w rodzinie, w pracy, albo jeśli zostaną 

znowu złapani, za swoje przewinienia otrzymają horrendalne kary. Rozmowy oczywiście nie 

przyniosły odpowiedniego rezultatu. 

Joanne Jaffe   i jej ekipa zaczęli więc dalej szukać sposobu skutecznej walki z 

przestępczością wśród nastolatków. Stworzyli siatkę kontrolującą tych młodych 

kryminalistów. Śledzili ich przez internet i wszystkie możliwe środki medialne; inwigilowali 

ich do tego stopnia, że wiedzieli zawsze, gdzie oni są, co robią.  

Przez takie działania przestępcy mieli świadomość, że cały czas są obserwowani. Mało 

tego, policja odwiedzała rodziny tych chłopaków. To także skończyło się porażką, bo rodzice 

byli wrogo nastawieni do policji, więc nie chcieli ich przyjmować. Nowa metoda okazała się 

znowu nieskuteczna. 

 Co jednak spowodowało radykalną zmianę?   

Na Święto Dziękczynienia, które przypadało w pierwszym roku działalności Joanne 

Jaffe, jeden z policjantów zgłosił się do niej z pomysłem,  że zrzucą się z kolegami na 

indyka dla rodziny najgorszego kryminalisty w dzielnicy.  

Chłopak miał 14 lat. Policjant postanowił z kolegami, że zaniosą jego rodzinie indyka, 

złożą życzenia i po prostu okażą chociaż odrobinę sympatii.  

Jaffe  oczywiście sceptycznie podeszła do sprawy.  Mówiła: “Przecież to jest ten chłopak, 

którego w ogóle nie jesteśmy w stanie ogarnąć”. Wtedy policjant miał powiedzieć takie 

zdanie: “Tak, wiem, jego prawdopodobnie nie uratujemy, ale ma on jeszcze siódemkę 

rodzeństwa i może do tej siódemki rodzeństwa dotrzemy”.   

Zrealizowali swój plan. Okazało się, że rodzina, gdy się tylko zorientowała, że oni nie 

przyszli inwigilować, aresztować, tylko dać im indyka, przyjęła ich, ugościła i zaczęła z nimi 

rozmawiać. 

  Co zrobiła wtedy Joanne Jaffe?  



 

 

Oczywiście na początku akcji towarzyszyła ogromna nieufność,  ale okazało się, że od 

tego momentu urodziny zaczęły zupełnie inaczej patrzeć na policję. Nagle zobaczyli, że 

policja jest po ich stronie. Zaczęto więc wymyślać takie prezenty na wszystkie możliwe 

okazje: Boże Narodzenie,  Wielkanoc i różne święta.  

 Efekt?  

Rok przed rozpoczęciem tej akcji dokonano 357 przestępstw. Rok po tym programie liczba 

przestępstw spadła do 46. 2 lata później -  31. To jest dziesięciokrotnie mniej, niż kiedy 

zaczynali. 

  

Wiem, że oczywiście tu można się przyczepić do tysiąca różnych spraw, ale mnie się z tej 

historii rodzi potwierdzenie po raz setny, a może nawet tysięcy, jednej  najważniejszej zasady 

życiowej: “Zło dobrem zwyciężaj!”. 

 Albo się tego w końcu nauczymy, albo będziemy zawsze ponosić porażki w walce ze 

złem.  

I nie chodzi mi tutaj, żeby się odnosić do jakichś konkretnych sytuacji, na przykład 

politycznych, społecznych. Nie.  Jestem jednak przekonany, że to jest jedyna i najważniejsza 

zasada życiowa, że to jedyny sposób reagowania na zło.  

 Tak Pan Jezus reagował na zło.  

To nie znaczy, że nie trzeba zła nazywać po imieniu. Nie. Oni nazwali to zło po imieniu, 

spisali dokładnie, wszystko zinwigilowali, mieli dokładne pojęcie, jakie jest to zło. 

 Ale okazało się, iż jakimkolwiek przełomem w walce, z tym złem może być dopiero to, że 

do tego zła pójdziemy z dobrem, ja temu złu okażemy miłość, troszkę, czułość.  

I oczywiście wszyscy będą mówić: to jest pobłażliwość, to jest tylko dawanie przystępu 

złu. No i proszę bardzo. Dziesięciokrotnie mniejsza przestępczość. 

Poszła do komisarza nowojorskiego                

i poprosiła o 2000 $, żeby wszystkim 

rodzicom tych 106 kryminalistów 

zafundować indyki na święta.  

    Ona sama odwiedzała te rodziny i 

ofiarowała je im. 



 Opisana zasada została wymyślona przez Pana Jezusa, a powiedział o tym święty Paweł.    

Więc cytat z Listu do Rzymian: 

“ Nie daj się zwyciężyć złu, a zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12,21) 

  

Święty ksiądz Jerzy Popiełuszko miał absolutną rację: 

“zło dobrem zwyciężaj”. 

 jedyna zasada w podchodzeniu do zła.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zaproszenie na Wiosenne Dni Biblijne 2019 
 

       Zapraszamy serdecznie na Wiosenne Sympozjum 

Biblijne, które w tym roku będzie poświęcone kwestii 

płciowości w Biblii.  

       Sympozjum pod hasłem "Mężczyzną i kobietą 

stworzył ich (Rdz 1,27). Płciowość w Biblii" odbędzie się 

w dniu 13 marca 2019 w sali C-1031. Podczas sympozjum 

przewidywanych jest 9 referatów. 

  

 
  


