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 (Łk 6, 39 – 45 - Biblia Tysiąclecia) 
 

(39) Opowiedział im też przypowieść: Czy może niewidomy prowadzić 

niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? (40) Uczeń nie przewyższa 

nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego 

nauczyciel. (41) Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym 

oku nie dostrzegasz? (42) 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. (43) Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, 

ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. (44) Po owocu bowiem poznaje się 

każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się 

winogron. (45) Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a 

zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. 
 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Augustyn 
 

Bacz, skąd pochodzi owoc 
 

Jeśli więc i źli mogą mówić rzeczy dobre, odpowiedzmy Chrystusowi i powiedzmy, aby 

mówić, a nie potępiać lub ganić: Panie, jeśli źli mogą mówić rzeczy dobre – o czym nam 

przypomniałeś i powiedziałeś w słowach: „Co mówią, czyńcie, co zaś czynią, tego nie 

czyńcie” (por. Mt 23, 3) – jeśli więc źli mogą mówić rzeczy dobre, to dlaczego w innym 

miejscu mówisz: „Obłudnicy, nie możecie mówić dobrych rzeczy, ponieważ jesteście 

źli” (Mt 12, 34). Przyjrzyjcie się więc całej tej sprawie, a potem – z Jego pomocą – 

poszukajcie rozwiązania. 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Postawię jeszcze jedno pytanie. Chrystus mówi: „Co mówią, czyńcie, co zaś czynią, 

tego nie czyńcie”, bo mówią, ale nie czynią.  

Cóż to znaczy innego jak nie to, że mówią rzeczy dobre, a czynią złe. Przeto to, co 

mówią, powinni czynić, nie powinni natomiast naśladować ich w tym, co czynią. W innym 

miejscu zaś mówi: „Czyż nie zbierają winnej jagody z cierni albo z ostu figi?”                      

(Mt 7, 16).  

„Wszelkie drzewo poznaje się po owocach” (Łk 6, 44). Cóż więc, jak będziemy 

posłuszni, jak zrozumiemy? Oto są krzaki, oto ciernie. Co robić? Nakazujesz mi zbierać 

winne jagody z cierni. Tu nakazujesz, tam rozkazujesz, jak mam więc być posłuszny? 

Słuchaj, zrozum! 

Gdy mówię: „Co mówią, czyńcie, co zaś czynią, tego nie czyńcie”, zwróć uwagę na to, 

co mówię. Powiedziałem: „Na stolicy Mojżeszowej zasiedli” (Mt 23, 2). Gdy więc mówią 

rzeczy dobre, to nie oni mówią, ale stolica Mojżeszowa. Stolicę położył jako naukę nie 

dlatego, żeby stolica przemawiała, ale czyni to nauka Mojżesza; jest ona w ich pamięci, ale 

nie w czynach.  

Gdy jednak sami mówią, gdy sami przemawiają, to jest, gdy mówią z tego, co jest ich, to 

cóż słyszymy: „Jakże możecie mówić rzeczy dobre, gdy sami jesteście źli?” (Mt 12, 34). 

Zwróć jeszcze uwagę na inną przypowieść. Nie zbierajcie winnej jagody z cierni;                   

nie może się ona bowiem narodzić na cierniach. Ale czy nie zauważyliście, że gałęzie 

winogron wzrastając, pną się na żywopłot, wrastają w ciernie, wypuszczają odnogi między 

ciernie, i że na żywopłocie składają grona winne pomiędzy cierniami? 

Łakniesz, przechodzisz i widzisz grono winne pomiędzy cierniami; gdy nie czynisz, nie 

zrywasz. Łakniesz i pragniesz zerwać. Zerwij, ale wyciągnij rękę uważnie i ostrożnie. 

Strzeż się cierni, ale zrywaj owoc.  

Podobnie rzecz się ma, gdy najgorszy lub zły człowiek wykłada ci naukę Chrystusa. 

Słuchaj, przyjmij i nie potępiaj. Jeśli jest złym człowiekiem, to ciernie są jego, jeśli 

natomiast mówi rzeczy dobre, to są one owym gronem winnym pomiędzy cierniami, bo nie 

rodzą się z cierni. A więc jeśli pragniesz, zerwij, ale uważaj bacznie na ciernie.                          

Jeśli bowiem zaczniesz naśladować jego czyny, gdy chętnie go słuchasz, to nierozważnie 

wyciągnąłeś rękę i nim dosięgłeś owocu, natknąłeś się na ciernie; odszedłeś zraniony, 

odszedłeś poszarpany; nie przyda ci się owoc pochodzący z winnego szczepu, bo na 

przeszkodzie stoją ciernie pochodzące ze swego własnego korzenia.  

Uważaj, skąd zerwałeś owoc, abyś nie zbłądził, bo tam jest odrośl. Skieruj oczy na 

odrośl, bacz, że należy ona do krzewu winnego, że pochodzi z krzewu winnego, że z krzewu 

winnego wyrasta, ale wrosła w ciernie. Czyż szczep winny nie musi obejmować gałązek?  

Podobnie nauka Chrystusa: zakorzenia się na drzewach dobrych, ale też i na złych 

cierniach; głoszą ją dobrzy, głoszą też i źli.  



Ty więc bacz, skąd pochodzi owoc, skąd rodzi się to, czym się żywisz, a skąd rodzi się 

to, co kole. Zmieszane są bowiem z pozoru, dla oka, ale oddzielone w korzeniu. 

 

 Klemens Aleksandryjski 
 

Boski Logos - przewodnikiem 

 

Wypada, abyśmy odpłacili się miłością Temu, który z miłością wiedzie nas ku lepszemu 

życiu, byśmy żyli wedle nakazów Jego woli, nie tylko wypełniając Jego nakazy i unikając 

tego, co zakazuje, ale także uciekając od jednych przykładów, wypełniając natomiast jak 

najdokładniej inne dla upodobnienia się do dzieła Zbawiciela, by spełniły się słowa:                  

„Na obraz i podobieństwo” (Rdz 1, 26). 

Pędząc jednak życie jakoby w głębokich ciemnościach, potrzebujemy dokładnego                       

i nieomylnego przewodnika. Najlepszy jednak przewodnik to nie ślepiec – jak mówi Pismo 

– który innych ślepców prowadzi w przepaść (Mt 15, 14), ale Logos, który dokładnie widzi 

i który przenika głębiny serca. I podobnie jak nie ma światła, które by nie oświecało, ani 

przedmiotu w ruchu, który by innych nie poruszał, ani też miłującego, który by nie kochał, 

tak też nie ma dobra, które by nie chciało czynić dobrze i nie prowadziłoby ku zbawieniu. 

Ukochajmy więc czynem przykazania Pańskie, bo sam Logos, stawszy się widzialnie 

ciałem, okazał, że ta sama cnota dotyczy życia czynnego i kontemplacyjnego. Przyjmijmy 

więc Logos jako prawo, uznajmy, że Jego prawa i Jego rady stanowią najszybszą                            

i najkrótszą drogę ku wieczności; wypełnia się je bowiem z przekonania, a nie ze strachu. 

 

 Św. Ambroży 
 

Nikt przez grzechy nie osiągnie owocu 

 

Wielka w tym też nauka dotycząca cnoty, abyś na niepłodnych drzewach nie szukał 

owocu ani też z nieurodzajnych pól nie oczekiwał obfitych plonów. Tylko bowiem przez 

kogoś uprawione pole może wydać owoce. Wśród cierni tego świata nie znajdziesz owej 

figi, która z powodu obfitych owoców jest lepsza od innych drzew i słusznie widzi się w 

niej symbol zmartwychwstania... Winniśmy więc daleko odrzucić od siebie wszystkie 

ziemskie troski, które dręczą ducha, rozpraszają umysł, abyśmy mogli dzięki pilnej uprawie 

zyskać dojrzałe owoce, jakich na nieuprawnej roli tego świata znaleźć nie możemy, bo „nie 

zbierają z cierni fig lub winogron z głogu” (Łk 6, 44).  

 

 



Jedno stosuje się do świata i do zmartwychwstania, drugie do duszy i ciała. Nikt bowiem 

przez grzechy nie osiągnie owocu dla swej duszy. Ta bowiem jak winogrono, będące blisko 

ziemi, psuje się, natomiast na wyżynach dojrzewa. Albo też oznacza to, że nikt nie może 

uniknąć zguby swego ciała, jeśli nie odkupi go Chrystus, który jak winogrono zawisł na 

krzyżu. 
 

 Św. Jan Kasjan 
 

Ślepi przewodnicy ślepych 
 

Nareszcie wstyd nam powiedzieć, że bardzo wielu widzimy takich, co niby wyrzekli się 

wszystkiego, ale najoczywiściej z dawnych przywar i obyczajów niczego nie zmienili,                  

z wyjątkiem chyba stanu świeckiego i szaty. Chcieliby zbierać pieniądze, których przedtem 

nawet nie posiali, lub przynajmniej nie przestają przechowywać tych, które dawniej do nich 

należały; albo – co smutniejsze – pragną je jeszcze pomnożyć... 

Tacy, gdyby prawdziwie dążyli do doskonałości, staraliby się raczej wszystkimi siłami, 

by wyzuć się nie tylko z pieniędzy, lecz także z wszystkich dawniejszych skłonności i zajęć, 

a potem osamotnieni i nadzy poddaliby się pod rozkazy starszych, aby nie tylko nie mieć 

żadnej troski o innych, ale nawet o siebie samych.  

Zamiast tego zdarza się często, że spieszno im do władzy nad braćmi, ale sami nigdy się 

nie poddają starszym; poczynają od pychy i pragną uczyć innych, a sami ani się nie nauczą, 

ani nie czynią tego, czego nauczać należy. Cóż dziwnego, że stawszy się – według słów 

Zbawiciela – ślepymi przewodnikami ślepych, razem z nimi w dół wpadają. 

 

 Św. Ambroży 
 

Raj Ksiąg Świętych 

 

I teraz, gdy czytam Pismo Święte, przechadza się po raju Bóg.  
 

 Rajem jest Księga Rodzaju, w której krzewią się cnoty Patriarchów;  

 rajem jest Księga Powtórzonego Prawa, w której wyrastają przepisy Prawa;  

 rajem jest Ewangelia, w której drzewo życia dobre owoce przynosi                                  

i rozprzestrzenia przykazania wiecznej nadziei na wszystkie ludy. 
 

 Nerses Sznorhali 
 

Wzrok mój przez grzech się zaciemnił 
 

Wzrok mój przez grzech się zaciemnił i już nie zauważam w sobie belki, ostro natomiast 

widzę źdźbło u bliźniego, stając się podobny do obłudnika. 



VIII 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. 

 

Pełny tekst powyżej:   (Łk 6, 39 - 45). 

 

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

mnie?” 

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam bardzo ważną prawdę. Nim człowiek zabierze się 

do bardzo trudnego i zarazem delikatnego zadania poprawiania życia drugiego człowieka, 

najpierw powinien się przyjrzeć swojemu życiu i temu, co jest w nim do naprawy. 

Zanim więc usunę drzazgę z oka bliźniego, trzeba, abym rozprawił się z belką, która 

zalega w mym oku, całkowicie paraliżując i przesłaniając moje pole widzenia. A w takim 

stanie nietrudno o pomyłki, nieprawidłową diagnozę, za którą pójdą złe działania 

naprawcze, które zamiast pomóc bliźniemu, zaszkodzą mu. Trzeba tez pamiętać, że 

niekiedy wbrew pozorom łatwiej jest usunąć belkę niż drzazgę. Usunięcie drzazgi wymaga 

bowiem o wiele większej precyzji działania. 

Warto też dbać o wysoką jakość życiowego widzenia, w tym tego duchowego. Ludzie 

duchowo niewidomi, ślepi, nie mogą dla siebie nawzajem pełnić roli przewodnika. 

Niechybnie rozbiją się na pierwszej przeszkodzie lub - jak uczy Ewangelia - wpadną do 

dołu życiowych perturbacji, komplikacji, zawirowań, z którego nie tak łatwo jest się 

wydostać.  

Takiemu niewidomemu duchowo wydaje się też, że więcej wie i dalej widzi niż jego 

mistrz czy nauczyciel. Zachowuje się tak, jakby pozjadał wszystkie rozumy, gdy tymczasem 

jego własny rozum jest mocno ograniczony i wymaga ciągłego rozwoju. A on nie chce się 

rozwijać. Po kilku lekcjach chce być taki, jak jego nauczyciel albo ktoś więcej. Także 

słowa, które wychodzą z jego ust, świadczą o jego wielkim  duchowym ubóstwie, o tym, że 

zawartość skarbca jego serca jest bardzo mała.  

Wartość jego życia można rozpoznać po owocach, których nie ma wcale, a jeżeli są, to 

jest ich bardzo niewiele, marnej jakości i kiepskiego smaku. 



Biorę się za usunięcie belek ze swoich oczu. Chcę się ich pozbyć jak 

najszybciej. 

 

 Mój bliźni potrzebuje mojej skutecznej i precyzyjnej pomocy w usunięciu drzazgi, 

a taka pomoc nie będzie możliwa bez dobrego wzroku. Chciałbym także swoim 

bliźnim wskazywać właściwe drogi do celu, pomagając ominąć czyhające na nich 

przeszkody. 

 Pragnę też być dobrym i pilnym uczniem, a kiedyś może i nauczycielem. 

 Konto w banku mam niewielkie (a może wcale go nie mam), dlatego dbam o to, 

aby obfite było konto mojego serca. Pragnę, by za moimi słowami stał zawsze 

autorytet mojego przeminionego serca, aby owoce z mojego drzewa życia 

świadczyły o tym, że jestem Bożym drzewem. 

 

 

W gorącej modlitwie poproszę o dar dobrego wzroku 

fizycznego i duchowego. 

 

 

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: 

 

Dobrze jest dziękować Panu, 

i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy; 

głosić z rana Twoją łaskawość, 

a wierność Twoją podczas nocy (Ps 92, 2-3). 

 

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: 

 

Dobrze jest śpiewać Tobie, panie Boże. 
 

 



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 

 

 

Adam Szustak OP, #Jeszcze5minutek 

 

# Bogactwo roślin - Pomidorowe perfumy 

 tym, że rośliny czują zapachy i że sens życia to być jak pomidor ( ). 

 

W świecie roślin żyje intrygująca pani o imieniu kanianka. To roślina przypominająca 

wrzecionowate pnącze, której nazwa bardzo ładnie brzmi po łacinie - Cuscuta pentagona. 



              

OTÓŻ!  Owa Cuscuta pentagona rośnie w Ameryce Północnej, ma pomarańczową 

barwę i osiąga mniej więcej metr wysokości. Jest bardzo specyficzna. Brak zielonego 

koloru, który jest ważny w procesie fotosyntezy generuje problem u kanianki, ponieważ nie 

może się odżywiać, nie jest w stanie przetworzyć energii słonecznej na węglowodany.  

Mogłoby się więc wydawać, że Cuscuta pentagona jest bardzo głodna i że w sumie 

powinna już dawno obumrzeć. Oczywiście tak się nie dzieje. Jak się łatwo domyślić, roślina 

poradziła sobie w ten sposób, że stała się pasożytem. 

Jak zatem wygląda u niej odżywianie się? Gdy kanianka wydobywa się z ziemi                        

i wyrasta coraz wyżej, jej siewka zatacza kręgi. Wygina się na wszystkie możliwe strony, 

szukając żywiciela.  

I jeżeli trafi na liście , a często na niego trafia, dlatego że  jest jej ulubieńcem, to 

otacza liść i schodzi w dół do łodygi. Wbija ssawki w łodygę  i czerpie z niego wszystkie 

możliwe soki tak długo, aż  z czasem obumiera. W związku z tym kanianka nie jest 

lubianą rośliną wśród amerykańskich przyrodników i znajduje się na czarnej liście 

pasożytów, których nie wolno rozsiewać. 

Największą ciekawostką dla naukowców jest to, że badając kaniankę, zadano pytanie, 

jak ona wyczuwa, gdzie są rośliny, z pomocą których może się odżywiać.  

Bo kiedy w pobliżu rośnie , ona zawsze wie, jak się wysunąć w jego kierunku. 

Odkryto, że kanianka ma coś na kształt zmysłu węchu i potrafi wyczuć pożywienie. 

Robiono nawet eksperymenty, w których stawiano dwa pojemniki, bardzo szczelnie 

zamknięte, połączone tylko jedną rurką, żeby powietrze swobodnie przepływało.                        

W jednym z tych pudełek była kanianka, w drugim - sadzonka . Łatwo się domyślić, że 

gdy tylko kanianka rosła, natychmiast wszystkie jej pędy kierowały się do tej rurki                      

i przez nią się przemieszczały w kierunku . Kanianka wyczuwała zapach . (...) 



Przyznam szczerze, że mnie ten przyrodniczy fakt bardzo inspiruje. Prawda duchowa, 

która z tej ciekawostki wypływa, nie będzie jednak o kaniance, tylko o . Bo właśnie ta 

roślina ma w sobie zapach, który kaniankę kusi. 

Chciałbym Ci dziś powiedzieć: bądź jak pomidor! 

Wiem, jak to brzmi, ale na serio: bądź jak .  

My jako chrześcijanie powinniśmy mieć w sobie taką woń, taki sposób bycia, 

funkcjonowania, mówienia, patrzenia, kochania, dotykania, żeby wszystkie pasożyty świata 

chciały się na nas rzucić. Chrześcijanin to ktoś, kto pozwala z siebie wyciągnąć soki, kto 

pozwala, żeby taka kanianka go wyczuła zapachem i rzuciła się na niego, wbiła w łodygę i 

wyciągnęła z niego soki życiowe. 

Jeśli jesteś pomidorem "zasadzonym" w Pana Jezusa, nie zabraknie Ci soku, nie zginiesz. 

On sprawi, że nieustannie będziesz miał w sobie "soki", które będziesz mógł przekazywać 

dalej. 

Wiem, że się tego boimy, że to budzi w nas sprzeciw. Ale właśnie o to chodzi! Mamy 

być jak , które pozwalają pasożytom tego świata, żeby na nas żerowały. 

Co więcej, my jesteśmy tacy względem Pana Boga. On jest jak , a my, pasożyty, 

wczepiamy się w Niego i ciągniemy z Niego soki, tylko że On to uwielbia. Chce, żebyśmy 

właśnie do Niego się kierowali. 

I jeszcze jedna myśl: na czym polega problem kanianki? Ona nie potrafi żyć, 

przyjmować słońca, nie potrafi w sobie wzbudzić życia. 

I takich kanianek na świecie są po prostu miliony. Miliony ludzi, którzy nie potrafią 

znaleźć Pana Boga, nie potrafią znaleźć słońca i nie potrafią w ten sposób żyć, bo nie 

potrafią go przerobić na życie. 

My, chrześcijanie, musimy wydawać z nas taką woń, żeby wszyscy spragnieni soków 

wiary i miłości lgnęli do nas. 

Kiedyś słyszałem bardzo ciekawe zdanie: "Nie pytaj ludzi o Boga, tylko żyj tak, żeby oni 

Cię musieli pytać o Niego". 

To jest dokładnie to. Jeżeli będziemy pachnieć Bogiem, to ludzie sami będą do nas 

przychodzić. Sami będą chcieli tej woni od nas zaczerpnąć. Bądźmy jak ! 

Na koniec chcę zostawić Ci cytat z Drugiego Lista do Koryntian. Święty Paweł mówi 

tak: 



Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w 

Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń jego poznania (2 Kor 2,14). 

 

To zdanie jest o nas. 

 

Naprawdę możemy wznosić 

Po wszystkich miejscach, w których jesteśmy, 

Woń Bożego poznania. To jest prawdziwe 

Powołanie chrześcijańskie. 

 

 

 

 
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 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

 

Podczas sympozjum przewidywanych jest 9 referatów. 

 



 
  
 


