
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

5 listopada 2018 

Lekcja  44                              Temat:    Troska o ubogich 
 

   Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 14,  12 - 14 
 

(12) Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, 

nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, 

aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę.(13) Lecz kiedy 

urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i 

niewidomych. (14) A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się 

odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu 

sprawiedliwych. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Kiedy nadeszła czterdziesta rocznica ślubu Lidii i Czesława, postanowili obejść ją 

w sposób inny niż ogólnie przyjęty. Zamiast organizować wielkie przyjęcie, zaprosili 

krewnych i znajomych do prowadzonej przez katolicką organizację charytatywną 

jadłodajni dla ubogich, gdzie zaangażowali wszystkich gości w przygotowanie i 

serwowanie gorącego posiłku dla bezdomnych i potrzebujących z okolicy. Poprosili 

też, aby zamiast prezentów przynieść płaszcze, czapki i rękawiczki dla ludzi, którzy 

przyjdą coś zjeść.  

„Wszystko, co mamy, otrzymujemy od Boga, i nigdy nie zdołamy Mu się za to 

odpłacić” – wyjaśniała Lidia przyjaciółce. „Dlaczego więc my nie mielibyśmy 

próbować Go w tym naśladować, czyniąc podobnie wobec innych?” 
 

Powyższa historia jest przykładem tego, jak można żyć słowami Jezusa z 

dzisiejszej Ewangelii. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Jezus prawdopodobnie 

rozumiał je w dosłownym znaczeniu. Ewangelie wielokrotnie ukazują Go 

zachęcającego nas do okazywania szczególnej miłości ubogim i potrzebującym, 

wyzyskiwanym i odrzuconym na margines. 



Jeśli nie stać nas na tak radykalne gesty, jak ten, na który zdobyli się Czesław                    

i Lidia, możemy naśladować ich przykład w drobniejszych rzeczach. Wykorzystali 

oni swoją rodzinną uroczystość, którą i tak mieli zamiar zorganizować, aby przyjść                

z pomocą potrzebującym. 

 

Zastanów się więc nad tym, co już robisz. Czy w twoim zwyczajnym programie 

zajęć jest coś, co mógłbyś rozszerzyć na ludzi, którzy nie mają ci się czym odpłacić? 

Może na przykład raz w miesiącu zapraszasz dalszą rodzinę na obiad. Pomódlcie się 

przed posiłkiem za tych, którzy w ogóle nie mają co jeść lub mają za mało jedzenia. 

Proś, aby Pan posłał im kogoś, kto się o nich zatroszczy – a może nawet o to, by 

posłał kogoś z was! Możesz też przygotować trochę więcej jedzenia i zanieść porcję 

samotnej sąsiadce, która dochodzi do siebie po operacji lub nie może już wychodzić z 

domu. Albo zrezygnuj z kupna kolejnej bluzki, a zaoszczędzone pieniądze przeznacz 

na pomoc ubogim.  
 

Rozejrzyj się wokół siebie, a na pewno znajdziesz wiele okazji do wspierania 

potrzebujących. Podstawą jest to, co Lidia wyjaśniła przyjaciółce – umierając za nas 

na krzyżu i posyłając do nas swego Ducha, Jezus okazał nam nieprawdopodobną 

hojność. Udzielił nam łask, za które nigdy nie będziemy w stanie Mu się odpłacić.             

A teraz prosi, abyśmy szli i czynili podobnie. 

 

„Jezu, daj mi serce hojne i ofiarne”. 

 

Flp 2,1-4   Ps 131,1-3 
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 Lekcja  45                                       Temat:   Żyjący Jezus 
 

(Flp 2, 5-11 - Biblia Tysiąclecia) 

 (5) To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. (6) On, 

istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z 

Bogiem, (7) lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się 

podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, (8) uniżył 

samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci 

krzyżowej. (9) Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu 

imię ponad wszelkie imię, (10) aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano 

istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. (11) I aby wszelki język wyznał, że  

Jezus Chrystus jest PANEM 

- ku chwale Boga Ojca. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 To jedno zdanie, składające się zaledwie z czterech słów, w ciągu 

ostatnich dwóch tysięcy lat zmieniło życie milionów ludzi.  
 

Co takiego szczególnego ma ono w sobie? Otóż streszcza ono całość 

chrześcijańskiego przesłania, które jest dziś równie fascynujące, co w czasach Pawła.  
 

 Jezus Chrystus powstał z martwych, żyje i jest dla nas potężnym, 

kochającym, miłosiernym i cierpliwym Panem. 
 

O. Raniero Cantalamessa, kaznodzieja domu papieskiego, powiedział, że to 

przesłanie, głoszone w prosty i jasny sposób, wprowadza słuchaczy „w bezpośredni 

kontakt z Chrystusem i pozwala im doświadczyć mocy Ducha”.  

Daje im ono szansę, by „odnowić chrzest, świadomie wybrać Chrystusa jako 

swojego osobistego Pana i Zbawiciela oraz aktywnie zaangażować się w życie 

Kościoła”. 



Większość z nas została ochrzczona w niemowlęctwie i przyjęła Pierwszą 

Komunię świętą w dzieciństwie. Być może nigdy nie usłyszeliśmy przesłania 

chrześcijańskiego głoszonego w sposób wymagający dojrzałej odpowiedzi dorosłego 

człowieka. Być może nigdy na nie w pełni świadomie nie odpowiedzieliśmy. 
 

Nawet jeśli już od lat starasz się iść za Panem, przyjęcie tego przesłania ma moc 

poruszyć twoje serce i skłonić cię do oddania życia Panu w nowy sposób.  
 

 Pomyśl więc dziś o tym, co Bóg uczynił dla ciebie w Jezusie.  

 Uświadom sobie, że Bóg, który stworzył nas z miłości, nie przestał nas 

kochać nawet wtedy, gdy popadliśmy w grzech.  
 

Zamiast pozostawić nas w niewoli grzechu, posłał na świat swego Syna Jezusa, 

który nas wybawił, dobrowolnie przyjmując za nas śmierć na krzyżu.  

Dziś, powstały z martwych, pragnie, byśmy przyjęli Go za swego Pana. Zaprasza 

nas do relacji miłości i prowadzi mocą swego Ducha. 

 

Rozważ dzisiaj te prawdy. Powiedz Jezusowi, że chcesz, aby był Panem twojego 

życia. Możesz nawet zrobić to w formie pisemnej, aby mieć pamiątkę tego aktu i móc 

powracać do niego w przyszłości. 

Codziennie każdy z nas staje przed wyborem: Czy chcę, by Jezus był moim 

Panem? Obyśmy zawsze odpowiadali na to pytanie zdecydowanym „tak!”. 

 

„Jezu, wierzę, że jesteś Panem i Zbawicielem.                                                        

Pomóż mi wciąż na nowo mówić Ci «tak»”. 

 

Ps 22,26-32    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 14,  15-24 
 

(15) Słysząc to, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: Szczęśliwy jest 

ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym. (16) Jezus mu odpowiedział: 

Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. (17) Kiedy nadszedł czas 

uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już 

wszystko jest gotowe. (18) Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. 

Pierwszy kazał mu powiedzieć: Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć; 

proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. (19) Drugi rzekł: Kupiłem pięć 

par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za 

usprawiedliwionego. (20) Jeszcze inny rzekł: Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę 

przyjść. (21) Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany 

gospodarz nakazał słudze: Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź 

tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. (22) Sługa oznajmił: Panie, stało 

się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce.(23) Na to pan rzekł do sługi: Wyjdź na 

drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był 

zapełniony. (24) Albowiem powiadam wam: żaden z owych ludzi, którzy byli 

zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. 
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  Lekcja 46                                  Temat:    Powody do radości 
 

(Flp 2, 12-18 - Biblia Tysiąclecia) 
 
  

(12) A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie                 

o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze 

bardziej teraz, gdy mnie nie ma. (13) Albowiem to Bóg jest w was sprawcą                      

i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą. (14) Czyńcie wszystko bez szemrań                 

i powątpiewań, (15) abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci 

Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła 

światła w świecie. (16) Trzymajcie się mocno Słowa Życia, abym 

mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się 

trudziłem.  

(17) A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej 

posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami 

wszystkimi: (18) a także i wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną! 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Do tej pory Paweł oddawał swoje życie, poświęcając się szerzeniu Ewangelii. 

Teraz, pisząc te słowa w celi więziennej, przygotowuje się do ostatniego aktu swojej 

ofiary – oddania życia jako męczennik. 
 

Każdy z nas w jakiś sposób oddaje swoje życie. Może poświęcamy cały swój czas i 

energię wychowywaniu dzieci czy pracy zawodowej służącej utrzymaniu rodziny. 

Może niestrudzenie opiekujemy się bliską osobą, regularnie pomagamy w 

przygotowywaniu posiłków dla bezdomnych czy odwiedzamy więźniów.                      

Chociaż niesie to ze sobą wiele obowiązków, przyjmujemy je, gdyż wiemy, że sprawa 

jest warta naszego poświęcenia. 

 



Podobnie myślał Paweł, a teraz, zbliżając się do kresu życia, widział owoce swojego 

trudu.  

W trakcie jego podróży misyjnych wielu ludzi poznało Chrystusa 

zmartwychwstałego. Naśladowcy Jezusa nie byli doskonali, ale żyli w miłującej się 

wspólnocie, wspierając się nawzajem oraz, jak on sam, trudząc się dla szerzenia 

Ewangelii. To wszystko było dla niego powodem do radości. Jednak Paweł cieszył się 

także tym, że widział już swój ostateczny cel – życie z Jezusem w niebie. Pośród 

codziennych zmagań wciąż miał w pamięci fakt, że kiedyś będzie żył z Panem na 

wieki.  

Niełatwo jest oddawać życie. 
 

Czasami czujemy się tak wyczerpani, że nie potrafimy się już niczym cieszyć. 

Wyzuci z energii, zaczynamy użalać się nad sobą lub narzekać. Mamy ochotę wycofać 

się ze wszystkiego – nawet z postanowienia wiernego kroczenia za Jezusem.                         

To właśnie wtedy jest właściwy czas, by jeszcze raz zastanowić się, po co żyjemy – a 

przede wszystkim uświadomić sobie nasz ostateczny cel, jakim jest przebywanie na 

wieki z Jezusem. 

 

 Istnieje też jeszcze inny powód do radości – życie wieczne zaczyna się 

już teraz.  

 

Pisząc list z więzienia, Paweł doświadczał autentycznej radości nie tylko dlatego, że 

oczekiwał radości przyszłych; Bóg napełniał go radością już tam, w więziennej celi. 

Tak więc dziś, niezależnie od tego, co akurat przeżywasz, proś Pana, aby uczynił to 

samo dla ciebie. Uwierz, że On już teraz jest z tobą i pozostanie z tobą przez całą 

wieczność. 

 

„Panie, dziękuję Ci za radość, którą mnie obdarzasz dziś i zawsze.                           

Jezu, ufam Tobie”. 

 

Ps 27,1.4.13-14     

 

 

 

 

 

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 14, 25 - 33 
 
  

(25) A szły z Nim wielkie tłumy. On zwrócił się i rzekł do nich: (26) Jeśli kto 

przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, 

braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. (27) Kto nie 

nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. (28) Bo 

któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, 

czy ma na wykończenie? (29) Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby 

wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: (30) Ten człowiek 

zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. (31) Albo który król, mając wyruszyć, 

aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 

dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami 

nadciąga przeciw niemu? (32) Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest 

jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. (33) Tak więc nikt z was, kto nie 

wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. 
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 Lekcja  47                                   Temat:   Troska Jezusa o każdego 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 15,  1-10 
 

(1) Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. (2) Na to 

szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z 

nimi. (3) Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: (4) Któż z was, 

gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 

dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż 

ją znajdzie? (5) A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona (6) i wraca do 

domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem 

owcę, która mi zginęła. (7) Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie 

radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu 

dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. (8) Albo jeśli jakaś 

kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, 

nie wymiata z domu i nie szuka staranne, aż ją znajdzie. (9) A znalazłszy ją, 

sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną, bo znalazłam 

drachmę, którą zgubiłam. (10) Tak samo, powiadam wam, radość powstaje 

u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

A ty, czy zachowałbyś się jak 

pasterz z dzisiejszej Ewangelii? 
 

Gdybyś był na pustyni z setką owiec i jedna z nich oddaliłaby się od stada, czy 

pozostawiłbyś bez opieki pozostałe dziewięćdziesiąt dziewięć i poszedłbyś gdzieś 

daleko szukać tej jednej? Jest bardziej prawdopodobne, że spisałbyś ją na straty i 

postanowił odtąd lepiej pilnować reszty. 



Albo gdybyś był tą kobietą, która zgubiła jedną z dziesięciu drachm, to może 

rzeczywiście zapaliłbyś światło i wymiatał ostrożnie cały dom, żeby ją znaleźć. Ale 

czy po jej znalezieniu miałbyś ochotę spraszać wszystkich sąsiadów i zawiadamiać 

ich o sukcesie? Pewnie wołałbyś nie przyznawać się, że w ogóle ją zgubiłeś, i nie 

wydawać z trudem odnalezionych pieniędzy na poczęstunek. 

 

Opowiadając te przypowieści, Jezus wiedział, że słuchacze przyjmą je ze 

zdziwieniem. Nie jesteśmy podobni do tego pasterza ani do tej kobiety – ale On jest! 

Jego troska o nas i o każdego, kto schodzi na manowce, jest wstrząsająca. Prawie tak 

wstrząsająca, jak Jego radość, kiedy już nas odnajdzie. 

 

I jest to dobra nowina! Bóg nie cofnie się przed niczym, aby nas odnaleźć. 

Nieważne, jak daleko zawędrowaliśmy i ile brudu na sobie zgromadziliśmy – On 

pragnie, abyśmy byli przy Nim.  

Nie zniechęcaj się więc, jeśli dotąd nie szedłeś za Dobrym Pasterzem tak wiernie, 

jak powinieneś. Nie oddaliłeś się poza zasięg Jego miłości. Już sama twoja refleksja, 

że coś poszło nie tak, jest dla Boga powodem do radości. 

Nie rozpaczaj też, jeśli ktoś ci bliski odszedł od Boga i tracisz już nadzieję na jego 

powrót. Nikt nie jest poza zasięgiem troski naszego Dobrego Pasterza. 

 

 Nigdy nie pojmiemy do końca głębi miłosiernej miłości Boga.  

 

Dlatego właśnie przypowieści Jezusa wydają nam się tak zagadkowe. Jeśli jednak 

możemy zrozumieć z nich cokolwiek, to przede wszystkim to, że Bóg nigdy nas nie 

odrzuca, niezależnie od tego, co w życiu zrobiliśmy lub czego nie zdołaliśmy zrobić. 

On nigdy nie odrzuca nikogo. Wręcz przeciwnie, będąc Dobrym Pasterzem, wciąż 

czeka, kiedy będzie mógł zarzucić nas na swoje ramiona i zanieść do bezpiecznej 

owczarni. A tam czeka już wspaniałe przyjęcie! 

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za Twoją ofiarną miłość do mnie                                       

i do wszystkich, których kocham”. 

 

Flp 3,3-8a   Ps 105,2-7 

 

 

 



Rocznica poświęcenia 

        Bazyliki Laterańskiej 
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  Lekcja 48                                  Temat:    „żywe kamienie” 
 

(1 Kor 3,9b-11.16-17- Biblia Tysiąclecia) 
 
  

(9) My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś 

jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. (10) Według danej mi łaski 

Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi 

budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. (11) Fundamentu bowiem 

nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus 

Chrystus. (12) I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z 

drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, (13) tak też jawne się stanie 

dzieło każdego: odsłoni je dzień /Pański/; okaże się bowiem w ogniu, który je 

wypróbuje, jakie jest. (14) Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie 

przetrwa, otrzyma zapłatę; (15) ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: 

sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. (16) Czyż nie wiecie, 

żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? (17) Jeżeli 

ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a 

wy nią jesteście. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

Rzadko zdarza nam się myśleć o sobie jako o budowli. 
 

Zróbmy jednak użytek z wyobraźni. Gdybyś mógł być dowolnym budynkiem, to 

jaki byś wybrał? Skromny wiejski domek pod lasem? A może elegancki 

apartamentowiec w wielkim mieście? 



Jakąkolwiek budowlą chciałbyś być, zastanów się, co nadaje jej prawdziwą wartość. 

To nie ściany, nawet najpiękniejsze i najwspanialsze, czynią ją prawdziwym domem, 

lecz ludzie, którzy w niej mieszkają. To ludzie, „żywe kamienie”, dają budynkowi 

ciepło, światło i pokój. 

 
 

Jednak dzisiaj nie wspominamy jedynie piękna i rozmachu samej budowli, lecz 

„żywe kamienie”, które tworzyły ją na przestrzeni wieków – wiernych członków 

Kościoła, których serca i umysły wypełniał Jezus i Jego Duch. 

Jest raczej mało prawdopodobne, abyś wyobrażając sobie siebie jako budynek, 

zidentyfikował się z tak przepiękną bazyliką. Niewielu z nas poważyłoby się na tak 

śmiałe porównanie!  
 

 Jednak Paweł przypomina nam dziś, że liczą się nie tyle ściany, ile to, co 

mamy w środku.  

 

Bóg żyje w nas przez sakrament chrztu świętego. Przenika nas obecność Jego 

umiłowanego Syna.  Ojciec niebieski widzi w nas rozmaite przebłyski swego piękna              

i swojej chwały. A to czyni cię tak pięknym, jak wspaniale zaprojektowana katedra. 

 

Pozwól dziś Bogu pokazać ci, kim naprawdę jesteś – niezależnie od twoich 

wyobrażeń. Jesteś przestrzenią, w której On przebywa i zamieszkuje. 

Chwała Pana prześwieca przez wszystkie okna twego serca. Jesteś Jego budowlą i 

On liczy, że będziesz ciepłym i przyjaznym miejscem, w którym inni będą mogli Go 

spotkać. 

 

„Jezu, chcę być Twoją budowlą. Pomóż mi stać się schronieniem dla tych, 

którzy najbardziej Ciebie potrzebują”. 

 

Lub: Ez 47,1-2.8-9.12   Ps 46,2-3.5-6.8-9     

 

      Wspominamy dziś poświęcenie rzymskiej 

bazyliki św. Jana na Lateranie, oficjalnej katedry 

Ojca Świętego. Jej wspaniała architektura, 

marmurowe ściany, barwne mozaiki                               

i przepięknie rzeźbione posągi przyciągają 

pielgrzymów i turystów z całego świata. 



 

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 2, 13 - 22 
 
  

(13) Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do 

Jerozolimy.    (14) W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz 

tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. (15) Wówczas sporządziwszy 

sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i 

woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. (16) Do tych zaś, 

którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie 

róbcie targowiska! (17) Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: 

Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. (18) W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli 

do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy 

czynisz? (19) Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a 

Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. (20) Powiedzieli do 

Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w 

przeciągu trzech dni? (21) On zaś mówił o świątyni swego ciała. (22) Gdy więc 

zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i 

uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

10 listopada 2018                           
 

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 16, 6-15 
 

(9) Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, 

aby gdy /wszystko/ się skończy, przyjęto was do wiecznych 

przybytków. (10) Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten                 

i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, 

ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. (11) Jeśli więc w zarządzie niegodziwą 

mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam 

powierzy? (12) Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto 

wam da wasze? (13) żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo 

jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, 

a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. (14) Słuchali tego 

wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z 

Niego. (15) Powiedział więc do nich: To wy właśnie wobec ludzi udajecie 

sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi 

między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Czytając te słowa w kontekście całego dzisiejszego fragmentu Ewangelii, 

widzimy, że dla Jezusa tą „bardzo małą sprawą” są pieniądze. Może to być dla nas 

trudne do przełknięcia.  

Co mają na to powiedzieć ci, którzy tylko z najwyższą trudnością wiążą koniec z 

końcem? Czy Jezus chce, żebyśmy przestali dążyć do poprawy swojej sytuacji 

finansowej? To dobre dla św. Franciszka z Asyżu i jemu podobnych, ale ci z nas, 

którzy ciężko pracują, by zarobić na utrzymanie rodzin i dzieci, nie mogą sobie 

pozwolić na taką postawę. 



W rzeczywistości Jezus nie sugeruje, że wszyscy mamy złożyć ślub ubóstwa, 

ale że powinniśmy przyjrzeć się uważnie naszemu stosunkowi do pieniądza. 

 

Abyśmy zobaczyli, że pieniądze nie są ani najważniejszą rzeczą na świecie, ani 

drobiazgiem niewartym uwagi. Mówi, że pieniądze są czymś wtórnym wobec 

naszego podstawowego celu, jakim jest oddawanie chwały Bogu i pomaganie 

innym w nawiązaniu osobistej relacji z Jezusem. 

 

Mówiąc praktycznie, oznacza to, że pieniądze są jedynie częścią większej całości, 

jaką jest życie chrześcijańskie. Pieniądze, podobnie jak każdy inny dar Boga, są 

środkiem do celu. Ucząc się rozsądnego ich wydawania i oszczędzania, możemy je 

wykorzystać dla chwały Bożej, na przykład wspierając akcje dobroczynne czy inne 

dzieła przyczyniające się do budowania królestwa Bożego.  

 

Wystrzegając się pokusy przywiązywania nadmiernej wagi do pieniądza, unikamy 

pułapki, która mogłaby odciągnąć nas od Jezusa. Jeśli zmagasz się obecnie z 

problemami finansowymi, wiedz, że Jezus jest z tobą. On chce cię prowadzić i koić 

twoje lęki.  

Przypomnij sobie sytuacje, w których już doświadczyłeś Jego opieki. Spójrz na 

krzyż i uświadom sobie Jego nieskończoną miłość. On nigdy cię nie porzuci. 

Przyjmij Jego pokój i nie martw się zbytnio o jutro – Jezus będzie cię wspierał tak 

samo, jak czynił to do tej pory. 

 

„Panie, naucz mnie mądrze zarządzać moimi finansami.                         

Uwolnij od lęku o przyszłość i pomóż hojnie wspierać potrzebujących”. 

 

Flp 4,10-19    Ps 112,1-2.5-6.8-9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 rocznica  

odzyskania przez Polskę niepodległości 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

11 listopada 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.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

  
 „Nie ma takiego ryzyka, którego człowiek prawdziwie mądry nie podjąłby, jeśli w 

grę wchodzi dobro Ojczyzny. Najchwalebniejszą rzeczą umysłu szlachetnego jest 

poświęcenie sprawom publicznym swego majątku i życia. Wszyscy, którzy marzą o 

zapewnieniu sobie nieśmiertelności, powinni przejąć się tą głęboką i szlachetną 

myślą, że przez Rzeczpospolitą należy rozumieć coś, czemu warto całkowicie się 

oddać i poświęcić” – tak pisał kanonizowany dwa i pół roku temu wielki polski 

patriota, św. Stanisław Papczyński, założyciel Zgromadzenia Księży Marianów. 



Obchodzona dziś przez nas setna rocznica odzyskania niepodległości, nie będąc 

świętem kościelnym, nie ma własnych, specjalnie dobranych czytań. 

 

W naszych kościołach rozbrzmiewa dziś ta sama Ewangelia, co na całym świecie – 

Ewangelia o tym, że najwięcej daje nie ten, kogo dar jest po ludzku najwspanialszy, 

lub ten, kto czyni wokół swego daru najwięcej hałasu, ale ten, kto nie dbając o 

rozgłos, oddaje wszystko.  

 

Jednak dziś, kiedy wspominamy z wdzięcznością tak wielu często bezimiennych 

rodaków, którzy oddali wszystko, co mogli – życie, zdrowie, siły, majątek, zdolności 

– dla wolności i pomyślności Ojczyzny, ta Ewangelia ma szczególną wymowę. 

Uświadamia nam, że ofiarność i poświęcenie nigdy nie idą na marne, nawet gdyby 

wydawało się, że nie mają sensu.  

 

Bóg widzi, a Ojczyzna pamięta 

 

– jak wskazuje na to dzisiejsze święto. Współcześnie, gdy liczy się przede 

wszystkim skuteczność, wydajność i osiągane wyniki, ofiarność zdecydowanie nie 

jest w modzie.  

 

 Jednak dzisiejsza Ewangelia, tak mocno potwierdzona doświadczeniem 

naszego narodu, uczy, że to poświęcenie dla dobra wspólnego, a nie troska 

wyłącznie o własny interes, przynosi owoce, jakich oczekuje Bóg. 

  

Ciesząc się dziś owocami ofiarnej pracy naszych przodków, prośmy Pana, aby 

także i nasze pokolenie, nie szczędząc sił, umiało zgodnie współpracować dla dobra 

tych wszystkich z którymi Bóg nas połączył w jednej Ojczyźnie. 

 

„Najlepszy i największy Ojcze, spraw, aby Polska, Ojczyzna nasza, 

rozkwitła, rozbieżne żądania się połączyły, zwaśnione umysły się pojednały (…) 

by miłość dobra wspólnego rozgorzała we wszystkich sercach”                                     

(św. Stanisław Papczyński) 

 

1 Krl 17,10-16   Ps 146,6-10   Hbr 9,24-28 

 


