
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

12 listopada 2018 
 

   Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 17,  1 - 6 
 

(1) Rzekł znowu do swoich uczniów: Niepodobna, żeby nie 

przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez 

którego przychodzą. (2) Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień 

młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być 

powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. (3) Jeśli brat 

twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu. (4) I jeśliby siedem razy na 

dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: żałuję 

tego, przebacz mu. (5) Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary. (6) Pan 

rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej 

morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam 

posłuszna. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy zauważyłeś, jak uważnie dzieci obserwują starszych? Nieustannie 

przyswajają sobie i naśladują – zarówno to, co dobre, jak i to, co złe. Przypomina się 

tu powiedzenie: „Słowa pouczają, przykłady pociągają”. Dzieci uczą się 

przede wszystkim tego, co widzą u swoich rodziców, a wcale niekoniecznie tego, co 

oni polecają im robić. I nie dotyczy to wyłącznie dzieci. 

 

Specjaliści od reklamy wiedzą dobrze, że wszyscy jesteśmy naśladowcami, 

często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Kiedy widzisz atrakcyjną, dobrze 

ubraną osobę, która pije określony napój, niemal instynktownie masz ochotę również 

się go napić – aby upodobnić się do oglądanej osoby. 

 



 Dlatego właśnie Jezus ostrzega nas przed dawaniem innym złego przykładu, 

a tym samym narażaniem ich na grzech. Nasze świadectwo ma 

znaczenie.  

 

Czasem wystarczy jeden negatywny przykład z naszej strony, aby ktoś uznał 

swoje własne złe postępowanie za całkowicie usprawiedliwione. Jeśli jednak zły 

przykład ma tak dalekosiężne skutki, to wyobraźmy sobie, jak wielka może być moc 

dobrego przykładu! 

 

Ważne jest więc nie tylko unikanie zachowań, które mogłyby skłonić innych do 

grzechu, ale również dawanie takiego przykładu, który zainspiruje innych do dobrego 

życia. Czy nie tak właśnie postępowali święci? A sam Jezus? Przykład tego, jak się 

modlił, sprawił, że Jego uczniowie prosili: „Panie, naucz nas modlić się” (Łk 11,1).  

 

A kiedy mimo sugestii nie potępił kobiety pochwyconej na cudzołóstwie, jej 

oskarżyciele odchodzili jeden po drugim, przypominając sobie ze wstydem swoje 

własne grzechy (J 8,7). 

 

Św. Paweł napisał kiedyś: „Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem 

naśladowcą Chrystusa” (1 Kor 11,1). Jest to także i naszym celem. Kiedy 

naśladujemy Jezusa, nasz przykład rozbudza w innych ludziach pragnienie Boga.               

W naszych czynach i sposobie bycia widzą oni odblask Chrystusa, a przez to sami 

nabierają chęci, żeby Go bliżej poznać.  

 

Jeśli ty zaczniesz wstawać wcześniej, żeby się pomodlić, twoja wierność temu 

postanowieniu stanie się inspiracją dla pozostałych członków rodziny. Jeśli nie 

zareagujesz na kąśliwą uwagę, twój spokój zwróci uwagę współpracowników.            

Kiedy wyciągniesz rękę do kogoś, kto cierpi, twoje współczucie będzie poruszać 

serca. 

Jak więc dzisiaj możesz naśladować Jezusa?  
 

 Po prostu żyjąc miłością. 
 

„Panie, przemieniaj moje serce, tak aby inni mogli widzieć Ciebie we mnie”. 

 

Tt 1,1-9    Ps 24,1-6 
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 Lekcja  49                                       Temat:   Rozumne, sprawiedliwe i pobożne życie 
 

(Tt 2,1-8.11-14- Biblia Tysiąclecia) 

(1) Ty zaś głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką: (2) że starcy winni być 

ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi odznaczającymi się zdrową wiarą, 

miłością, cierpliwością. (3) Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym 

ułożeniu jak najskromniejsze, winny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się 

winem, a uczyć innych dobrego. (4) Niech pouczają młode kobiety, jak mają 

kochać mężów, dzieci, (5) jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, 

poddane swym mężom - aby nie bluźniono słowu Bożemu. (6) Młodzieńców 

również upominaj, aby byli umiarkowani; (7) we wszystkim dawaj wzór dobrych 

uczynków własnym postępowaniem w nauczaniu okazuj prawość, 

powagę, (8) mowę zdrową, wolną od zarzutu, ażeby przeciwnik ustąpił ze 

wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć 

(11) Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim 

ludziom (12) i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz 

światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na 

tym świecie, (13) oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały 

wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, (14) który wydał samego 

siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud 

wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

List św. Pawła do Tytusa należy do tzw. listów pasterskich. Są one jakby 

„instrukcją obsługi” dla drugiego pokolenia chrześcijan. Wierzący ci nie widzieli 

Jezusa na własne oczy i najprawdopodobniej nie znali żadnego z dwunastu 

Apostołów.  



List do Tytusa, jak również Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza nie rozwijają 

żadnej doktryny, ale uczą chrześcijan, jak mają żyć w sposób zgodny z wiarą w 

Jezusa.  
 

Dzisiejsze pierwsze czytanie wzywa wierzących, aby „rozumnie i sprawiedliwie, 

i pobożnie żyli na tym świecie” (Tt 2,12). Ale przecież zdanie to nie dotyczy tylko 

ich świata, takiego, jakim był wtedy. Dotyczy także naszego świata.  
 

 Jak więc dziś możemy żyć w podobny sposób? 
 

Żyć rozumnie znaczy nie popadać w skrajności, ale we wszystkim zachować 

umiar i rozwagę. W oczywisty sposób odnosi się to do jedzenia i picia. Jednak dziś 

zdrowy rozsądek jest nam bardzo potrzebny także przy korzystaniu z telewizora, 

smartfona czy komputera. A ponieważ żyjemy w kulturze konsumpcjonizmu, dobrze 

zrobimy kontrolując nasze zakupy i nie dając się wciągnąć w błędne koło nabywania 

rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy. 
 

Żyć sprawiedliwie oznacza być człowiekiem prawym – żyjącym moralnie, w 

posłuszeństwie Bożym przykazaniom. Oznacza to także miłować naszych bliźnich, 

tak jak czynił to dobry Samarytanin (Łk 10,25-37). Dziś tempo życia oraz natłok 

obowiązków zawodowych i rodzinnych absorbują nas do tego stopnia, że nie 

zauważamy wokół siebie ludzi potrzebujących. Jednak żyć sprawiedliwie oznacza 

widzieć więcej niż tylko swoje własne sprawy, i troszczyć się o tych, którym jest 

trudno. 
 

Żyć pobożnie oznacza szukać relacji z Bogiem, oddawać Mu chwałę i cześć 

przez wszystko, co się mówi i robi. Dziś wielu ludzi uważa się za zbyt zajętych, aby 

znaleźć czas dla Boga. Jednak dla osoby pobożnej niedzielna Msza święta, regularna 

modlitwa oraz czytanie Pisma Świętego są absolutnym priorytetem. Jest to bowiem 

najlepszy sposób umacniania więzi z Bogiem. 
 

Wszyscy pragniemy żyć wiarą. Dlatego dobrze jest zdawać sobie sprawę                          

z konkretnych pokus, jakie stawia przed nami świat. Każda epoka niesie ze sobą inne, 

właściwe sobie zagrożenia. Jednak mając oczy otwarte i wpatrzone w Pana, możemy 

także w dzisiejszych czasach prowadzić święte życie.  
 

„Panie, pomóż mi żyć w taki sposób, który prowadzi innych do Ciebie”. 

 

Ps 37,3-4.18.23.27.29     

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 17,  7-10 
 

(7) Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci        

z pola: Pójdź i siądź do stołu? (8) Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi 

wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz 

jadł i pił? (9) Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?   

 (10)Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam 

polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co 

powinniśmy wykonać. 
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  Lekcja 50                                 Temat:    Policz swoje błogosławieństwa 
 

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 17, 11-19 
 
  

(11) Zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i 

Galilei. (12) Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu 

trędowatych. Zatrzymali się z daleka (13) i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, 

ulituj się nad nami. (14) Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się 

kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. (15) Wtedy jeden z nich widząc, że 

jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, (16) upadł na twarz do 

nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. (17) Jezus zaś rzekł: Czy nie 

dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? (18) żaden się 

nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko 

ten cudzoziemiec. (19) Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię 

uzdrowiła.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

   W jaki sposób robisz rachunek sumienia? 
 

 Większości z nas praktyka ta kojarzy się przede wszystkim z rozpoznawaniem 

swoich grzechów – rozważamy kolejne przykazania Boże i kościelne lub posługujemy 

się pytaniami z książeczki do nabożeństwa, zastanawiając się, czym zgrzeszyliśmy i co 

powinnyśmy wyznać na spowiedzi.  
 

Jednak św. Ignacy, który zalecał swoim zakonnikom i rekolektantom robienie 

rachunku sumienia nawet dwa razy dziennie, radził zaczynać go od zupełnie 

czegoś innego – od podziękowania Bogu za otrzymane od Niego 

dobrodziejstwa. 
 



 Dlaczego składanie dziękczynienia Bogu jest tak ważne?  
 

Ponieważ, o ile można uświadomić sobie swoje grzechy, konfrontując własne życie 

z przykazaniami, o tyle dziękczynienie zawsze stawia nas oko w oko z Bogiem 

osobowym. Nie da się podziękować przykazaniu; można podziękować jedynie osobie 

– komuś, a nie czemuś. 

 

Dziękując Bogu, wyznajemy, że On jest, że jest dobry i że jest dobry dla nas. 

Uświadamiamy sobie Jego miłość.                                                                                            

A wtedy nasze badanie sumienia nabiera zupełnie innego znaczenia. 

 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus ubolewa nad tym, że spośród dziesięciu 

uzdrowionych trędowatych powrócił podziękować Mu tylko jeden i to w dodatku 

pogardzany cudzoziemiec, po którym można było najmniej się tego spodziewać.  
 

Dlaczego nie wrócili inni? 
 

Może spieszyli się do rodzin, a może nie widzieli powodu do wdzięczności, 

uważając otrzymaną łaskę za coś, co im się należało, lub za przysłowiowy łut 

szczęścia – nie myśląc wcale o Tym, który ich uzdrowił. 
 

W krajach angielskojęzycznych popularne jest powiedzenie: „Policz swoje 

błogosławieństwa”, którym pociesza się ludzi narzekających na swój los. 

 Znaczy ono: „Doceń to, co masz”, ale wskazuje też, że to, co mamy, jest 

błogosławieństwem pochodzącym od Boga.  

Może to właśnie „policzenie swoich błogosławieństw”, docenienie tego, co Bóg 

nam daje, i podziękowanie Mu będzie dla wielu z nas doskonałą odpowiedzią na 

dzisiejszą Ewangelię. 

 

„Panie Jezu, naucz mnie wdzięczności za wszystko, czym mnie codziennie 

obdarowujesz. Daj mi oczy wiary, abym umiał docenić Twoje błogosławieństwa  

w moim życiu”. 

 

Tt 3,1-7   Ps 23,1-6 
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 Lekcja  51                                    Temat:   Królestwo Boże 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 17,  20-25 
 

 (20) Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, 

odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; (21) i nie powiedzą: 

Oto tu jest albo: Tam. Oto bowiem  
 

Królestwo Boże pośród was jest. 

 

(22) Do uczniów zaś rzekł: Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby 

jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. (23) Powiedzą wam: Oto tam 

lub: Oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. (24) Bo jak błyskawica, gdy 

zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z 

Synem Człowieczym w dniu Jego. (25) Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być 

odrzuconym przez to pokolenie. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 „Bardzo lubię tu przyjeżdżać” – westchnęła Iza po tygodniowym pobycie w 

ośrodku rekolekcyjnym. „Tylko najgorsze jest to, że potem trzeba wrócić do domu”.  

 

Każdy z nas ma takie miejsca, gdzie łatwo mu spotkać Boga. Góry, morze czy inne 

piękne zakątki. Ten, a nie inny kościół. Ta, a nie inna wspólnota. Piesza pielgrzymka 

do Częstochowy. Wielkie spotkanie charyzmatyczne. Rekolekcje w ciszy. Kontakt              

z człowiekiem, który jest blisko Boga. Miejsca, gdzie „ładujemy akumulatory”, gdzie 

odrywamy się od codziennych problemów, gdzie odpoczywamy duchowo                            

i emocjonalnie. Miejsca, które są nam bardzo potrzebne, i dobrze, jeśli je mamy. 

 

Jednak dzisiejsza Ewangelia mówi jasno, że Bóg pragnie spotykać się z nami 

także – a może przede wszystkim – w naszej codzienności, i to dokładnie takiej, 

jaką ona jest.  

 



   Królestwo Boże jest bliżej nas, niż się nam wydaje.  
 

I chociaż będąc ludźmi potrzebujemy znaków, świętych miejsc i pomocy 

duchowej, to służą one przede wszystkim temu, żebyśmy z większą siłą, odwagą         

i miłością mogli podjąć na nowo codzienne zadania. 

 

Takim zadaniem na pewnym etapie życia może być szukanie swojego miejsca, 

rozeznawanie powołania. Ale kiedy już je znajdziemy, naszym zadaniem staje się 

wierność temu, co rozeznaliśmy. Świadomość, że to  

w codzienności jest obecny Bóg, 

 może być dla nas wielką pomocą. To On posyła nas do konkretnych ludzi, miejsc 

czy zajęć i właśnie tu chce nam udzielać swojego błogosławieństwa. 
 

To jest teren naszej z Nim współpracy, z którego nie wolno nam dezerterować. 

„Powiedzą wam: «Oto tam» lub: «Oto tu». Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za 

nimi” (Łk 17,23) – mówi dziś do nas Jezus. Nie gońcie za sensacją, nie dajcie sobie 

wmówić, że gdzie indziej Bóg działa lepiej. On jest przy was. Królestwo Boże jest 

pośród was. 

 

„Panie Jezu, naucz mnie dostrzegać Cię w mojej codzienności.                              

Wierzę, że jesteś w niej obecny i że mnie prowadzisz”. 

 

Flm 7-20   Ps 146,6-10 
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  Lekcja  52                                Temat:  Stracić życie, by ... je zachować!   
 

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 17, 26-37 
 
  

(26) Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna 

Człowieczego: (27) jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy 

Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. (28) Podobnie 

jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i 

budowali, (29) lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz 

ognia i siarki i wygubił wszystkich; (30) tak samo będzie w dniu, kiedy Syn 

Człowieczy się objawi. (31) W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w 

mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie 

wraca do siebie. (32) Przypomnijcie sobie żonę Lota. (33)  
 

Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; 

a kto je straci, zachowa je. 
 

 (34) Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie 

wzięty, a drugi zostawiony. (35) Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a 

druga zostawiona. (36)Pytali Go: Gdzie, Panie? (37) On im odpowiedział: Gdzie 

jest padlina, tam zgromadzą się i sępy.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Jeśli masz wrażenie, że słyszałeś już ten werset wielokrotnie, jest ono jak 

najbardziej słuszne. Każda z czterech Ewangelii co najmniej raz przytacza to zdanie 

Jezusa.  

Jednak choć tak nam znane, stwierdzenie Jezusa jest trudnym do zgłębienia 

paradoksem.  

 Co oznacza ono dziś dla ciebie i dla mnie?  
 



Aby zobaczyć, jak działa ten paradoks w konkretnym ludzkim życiu, 

przyjrzyjmy się komuś, kto świadomie „stracił” swoje życie, aby je na 

koniec „zachować”. 

 

Franciszek Ksawery był ambitnym młodym studentem, który chciał osiągnąć 

sukces jako uczony. Żyjąc w Paryżu, miał wiele możliwości korzystania ze 

wszystkiego, co świat ma do zaoferowania. Jednak jego starszy kolega, Ignacy 

Loyola, zauważył w nim inny potencjał. Mógł się on rozwinąć jedynie pod 

warunkiem porzucenia myśli o karierze akademickiej, którą Franciszek tak bardzo 

cenił. Tak więc Ignacy zaprzyjaźnił się z nim, a następnie – cierpliwie i wielokrotnie 

– mobilizował go, by postawił Boga ponad swoje światowe ambicje – by „stracił” 

swoje życie, zamiast starać się je „zachować”. 
 

Z czasem Franciszek zaczął dostrzegać, że zmieniają się jego priorytety. Ziemskie 

sukcesy nie przynosiły mu już satysfakcji. Zaczęła pociągać go idea dokonania 

czegoś wielkiego dla Boga. Po przejściu Ćwiczeń duchownych pod kierunkiem 

Ignacego, postanowił porzucić światowe aspiracje, „stracić” swoje życie na tym 

świecie i poświęcić się Bogu. 

Resztę życia Franciszek Ksawery spędził głosząc dobrą nowinę o Jezusie 

Chrystusie w odległych krajach Azji. Przypisuje mu się nawrócenie niezliczonych 

rzesz. Podobno do swojej śmierci w wieku czterdziestu sześciu lat ochrzcił ponad sto 

tysięcy ludzi.  
 

Twoje doświadczenie tracenia  życia po to, by je zachować, będzie z pewnością 

wyglądało inaczej niż św. Franciszka Ksawerego. Jednak może spowodować w tobie 

podobną przemianę.  

Za każdym razem gdy rezygnujesz z własnego komfortu lub przedkładasz czyjeś 

upodobania nad swoje własne, „tracisz” swoje życie po to, by je „zachować”.  
 

Podobnie się dzieje, gdy zamiast realizować swoje plany, pytasz o wolę Boga, 

wyrzekając się własnej.  
 

 Krok po kroku przez kolejne decyzje kształtujesz swoje serce i umacniasz wolę.  

 Krok po kroku zmieniają się twoje pragnienia. Tak tracąc swoje życie, zaczniesz 

dokonywać wielkich rzeczy dla Boga. 
 

„Panie, pomóż mi wyrzec się wszystkiego, co nie pozwala mi pójść za Tobą”  . 
 

2 J 4-9   Ps 119,1-2.10-11.17-18 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

17 listopada 2018                           
 

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 18, 1-8 
 

(1) Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze 

powinni modlić się i nie ustawać: (2) W pewnym mieście żył 

sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. (3) W tym samym mieście 

żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim 

przeciwnikiem. (4) Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: 

Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, (5) to jednak, ponieważ 

naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca 

i nie zadręczała mnie. (6) I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia 

mówi. (7) A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy 

dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich 

sprawie? (8) Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn 

Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wytrwałość się opłaca. Opłaca się, gdy staramy się opanować nową umiejętność. 

Opłaca się, gdy stosujemy dietę. Opłaciła się też wdowie z przypowieści Jezusa, gdyż 

ten niesprawiedliwy sędzia wydał w końcu werdykt na jej korzyść. 
 

Jezus opowiedział tę przypowieść, aby zachęcić nas do wytrwałej modlitwy 

nawet wtedy, gdy nie widzimy natychmiastowych owoców. Obiecał, że nasza 

wytrwałość ostatecznie nam się opłaci – choć nie zawsze to sobie uświadamiamy. 

Jakie są owoce wytrwałej modlitwy? 

 

 Im więcej czasu spędzamy na modlitwie, tym bardziej otwieramy się na 

łaskę Bożą, która ma moc przemieniać nasze serca.  

 Kiedy wiernie modlisz się w jakiejś intencji, Bóg wykorzystuje czas 

modlitwy, aby cię formować.  



Kiedy otwierasz się na Jego miłość i miłosierdzie (co także jest definicją 

modlitwy), twoje serce mięknie i zaczynasz widzieć sprawy z Bożej, a nie ze swojej 

perspektywy. Niebieska wizja rzeczywistości zaczyna kształtować twoją ziemską 

wizję. 
 

A kiedy nie otrzymujesz odpowiedzi, jakiej się spodziewasz, nie uważasz już, że 

Bóg cię zawiódł. Zamiast zastanawiać się, dlaczego On cię nie słucha, sam zaczynasz 

słuchać Jego. Postawa słuchania pozwala ci lepiej zrozumieć, o co się modlisz. 

Otrzymujesz światło, dzięki któremu widzisz, w jaki sposób ukierunkować swoją 

modlitwę. 
 

Wreszcie, modląc się „zawsze”, przestajesz koncentrować się na samym 

problemie, a przekazujesz go Bogu, który na to czeka. Wypuszczasz problem ze 

swoich rąk i pozwalasz działać Bogu.  
 

Bóg nie jest głuchy ani obojętny. 

Słyszy wszystkie nasze modlitwy. 

Ma zawsze dla nas otwarte uszy i serce. 

 

Ta wspaniała prawda uświadamia nam, że możemy wzywać Jego imienia, ilekroć 

tego potrzebujemy, bez obawy, że On się znuży naszymi prośbami. I wcale nie 

musimy używać wielu słów. Wystarczy proste „Jezu, uzdrów, proszę, mojego męża” 

czy „Ojcze, spraw, aby moja córka wróciła do Ciebie”. 

 

Modląc się w ten sposób, wyobraź sobie Jezusa, który słucha cię uważnie                        

z miłością i troską. I nabierz pewności, że On odpowiada na twoje modlitwy na swój 

sposób i zgodnie ze swoim planem.  

 

Módl się wytrwale!                                                                            

Twoje modlitwy mogą przemienić życie innych – a także twoje własne serce. 

 

„Wysłuchaj nas, Panie!” 

 

3 J 5-8           Ps 112,1-6 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  
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(Mk 13,24-32- Biblia Tysiąclecia) 
 

(24) W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego 

blasku. (25) Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną 

wstrząśnięte. (26) Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego     

w obłokach z wielką mocą i chwałą. (27) Wtedy pośle On aniołów i zbierze 

swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu 

nieba. (28) A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już jego 

gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. (29) Tak i 

wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we 

drzwiach. (30) Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to 

wszystko stanie. (31) Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie 

przeminą. (32) Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, 

ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

   
Czy mówiąc, że „nikt nie wie”, kiedy nastąpi Jego powtórne przyjście, Jezus 

naprawdę miał na myśli także siebie? Wygląda na to, że tak. Przypomniał nam przez 

to, że poddał się ograniczeniom naszej ludzkiej natury. Będąc w pełni Bogiem, był 

także w pełni człowiekiem. A to pociągało za sobą określone ograniczenia.  
 

Dlatego, na przykład, w Ewangelii według Łukasza czytamy, że Jezus wzrastał 

w mądrości i łasce „u Boga i u ludzi” (Łk 2,52). 
 

Dziś Jezus już wie, kiedy powróci w chwale. Problem polega jednak na tym, że 

my dalej tego nie wiemy!  
 

Na przestrzeni dziejów wielu ludzi usiłowało przewidzieć datę końca świata. Św. 

Paweł sądził, że nastąpi on niebawem. Św. Hipolit z Rzymu i św. Ireneusz z Lyonu 



uważali, że nastąpi on w 500 roku po Chrystusie. John Wesley, pierwszy metodysta, 

przewidywał, że będzie to w 1836 roku. 

 Świadkowie Jehowy, niektórzy baptyści, liderzy nieoficjalnych wspólnot – a 

prócz tego cała masa ludzi niezrównoważonych psychicznie – także wyznaczali 

swoje terminy.  

Kiedy ich kalkulacje okazywały się błędne, wielu z nich wskazywało następne 

daty, by po raz kolejny zawieść swoich zwolenników.  

 

Bywają też bardziej ostrożni wierzący. Pamiętając, że na krótko przed końcem 

mają się pojawić konkretne znaki, wskazują na różne wydarzenia, takie jak wojna na 

Bliskim Wschodzie, susza w Afryce, trzęsienie ziemi w Peru czy inne klęski. 

Pojawienie się tych znaków ma zwiastować, że przyjście Jezusa jest już bardzo 

blisko. 

Jednak nikt z ludzi nie wie, kiedy Jezus powróci. Może to nastąpić równie dobrze 

dzisiaj, jak za kilka tysięcy lat. 
 

Św. Franciszek miał nieco inną wizję tej sprawy. Dla niego najważniejsze było 

to, by stale być gotowym na ten moment. Pewnego razu gdy pracował w ogrodzie, 

pewien brat zapytał go: „Co byś zrobił, gdybyś dowiedział się, że Jezus powróci 

dzisiaj?”. „Dalej kopałbym ogród” – odrzekł Franciszek. 

 

Miał poczucie, że robi wszystko, żeby być przygotowanym na to wydarzenie, i 

nie ma już nic więcej do zrobienia. Jezus przyjdzie powtórnie. Postępujmy 

więc tak, jak chrześcijanie wszystkich wieków – bądźmy gotowi na Jego przyjście. 

 

„Przyjdź, Panie Jezu!” 
 

Dn 12,1-3    Ps 16, 5.8-11   Hbr 10,11-14.18 


