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   Ewangelia dnia dzisiejszego: Mk 6, 53-56 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(53)Gdy się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do 

brzegu. (54) Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go poznano. (55) Ludzie biegali po 

całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych, tam gdzie, jak słyszeli, 

przebywa. (56) I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli 

chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby choć frędzli u Jego płaszcza 

mogli się dotknąć.  

A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Jak myślisz, ilu ludzi uzdrowił Jezus 

podczas swojego ziemskiego życia? 
 

Z pewnością były ich setki – uzdrowienia fizyczne stanowiły przecież istotną część 

Jego misji.  

Gdybyśmy jednak przeczytali tylko dzisiejszy fragment, moglibyśmy dojść do 

zupełnie mylnych wniosków.  

 

 Z jednej strony, moglibyśmy sądzić, że Jezus dokonywał cudów uzdrowienia 

tylko wtedy, gdy jeszcze chodził po ziemi.  

 Z drugiej, moglibyśmy pomyśleć, że Jezus zawsze uzdrawia wszystkich, 

którzy Go o to proszą. 

 

Oba te stwierdzenia są nieprawdziwe. 

 



Dwa tysiące lat dziejów Kościoła, a także wydarzenia bieżące przekonują nas, 

że wciąż na całym świecie dokonuje się wiele cudownych uzdrowień.  

Jednak zarówno doświadczenie historyczne, jak i obecne dowodzi, że nie wszyscy, 

którzy o to proszą, zostają uzdrowieni. Jest to jedna z tych tajemnic, których po prostu 

nie potrafimy wyjaśnić.  

 Nie wiemy, dlaczego jedni zostają uzdrowieni, a drudzy nie. 

Wiemy natomiast, że  

 Bóg jest o wiele bardziej kochający, niż jesteśmy to sobie                       

w stanie wyobrazić, i że zawsze ma na celu nasze największe 

dobro.  

Proszenie Boga o uzdrowienie nie jest oczywiście niczym złym. Zawsze możemy o 

nie prosić ze śmiałością i zaufaniem małego dziecka proszącego o pomoc swego ojca.  

Kiedy Jezus, rozsyłając uczniów, powiedział: „Uzdrawiajcie chorych” (Mt 10,8), 

dał im do zrozumienia, że będą mogli dokonywać uzdrowień fizycznych w Jego imię.  

Jeśli nawet do tej pory nie mieliśmy takich doświadczeń, nie próbujmy ograniczać 

Pana Boga. On prawdziwie jest Bogiem, a to znaczy, że może czynić                

i czasami czyni to, co po ludzku wydaje się niemożliwe. 

Jeśli modlisz się o uzdrowienie dla siebie lub bliskiej osoby, nabierz ducha. Nawet 

jeśli nie dostrzegasz żadnej zmiany, i tak dzieje się o wiele więcej, niż myślisz.  

 Przedstawiasz swoje potrzeby wszechmocnemu, nieskończenie miłującemu 

Bogu.  

 On słyszy twoje modlitwy i czyni to, co najlepsze w danej sytuacji.  

 Bądź otwarty na różne rodzaje uzdrowienia, które mogą nastąpić – przez ręce 

lekarza, przez twoją wytrwałą modlitwę lub dzięki jednemu i drugiemu. 

 Może to być doświadczenie uzdrowienia duchowego, które pozwala zachować 

pokój nawet w cierpieniu. 

 

„Jezu, Ty możesz dokonywać rzeczy niemożliwych! Wszechmogący Panie, 

wysłuchaj moją modlitwę!” 

 

Rdz 1,1-19   Ps 104,1-2.5-6.10.12.24.35 
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   Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 7,1-13 (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

(1) Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z 

Jerozolimy. (2) I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy 

nie obmytymi rękami. (3) Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji 

starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. (4) I /gdy wrócą/ z rynku, 

nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych /zwyczajów/, które przejęli i 

których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. (5) Zapytali 

Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według 

tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? (6) Odpowiedział im: Słusznie prorok 

Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz 

sercem swym daleko jest ode Mnie. (7) Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych 

przez ludzi. (8) Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, /dokonujecie 

obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie/. (9) I mówił do 

nich: Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję 

zachować. (10) Mojżesz tak powiedział: Czcij ojca swego i matkę swoją 

oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie. (11) A wy mówicie: Jeśli kto powie 

ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem /złożonym w ofierze/ jest to, co by ode mnie miało 

być wsparciem dla ciebie - (12) to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ni dla 

matki. (13) I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele 

też innych tym podobnych rzeczy czynicie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus stara się uświadomić faryzeuszom, na czym 

polega błąd w ich podejściu do prawa Mojżesza.  

Pielęgnowane przez nich tradycje i rytuały oczyszczeń wyglądały na pozór 

imponująco, ale brakowało im czegoś najważniejszego, czegoś, co powinno stanowić 

sens wszelkich religijnych praktyk – miłości.  



Ze wszystkich możliwych przykładów ilustrujących hipokryzję faryzeuszy Jezus 

wybrał ten dotyczący ludzi, którzy wykorzystują luki w prawie, aby wymigać się od 

opieki nad starzejącymi się rodzicami.  

Po raz kolejny stawia nam przed oczy rodzinę – tak bardzo jest ona dla Niego 

ważna.  

Rodzina jest w centrum Bożego planu. 

 Sam Bóg jest komunią Osób.  

 Zawarł przymierze nie tylko z Abrahamem, ale także ze wszystkimi jego 

potomkami – jego rodziną.  

 Także Jezus przyszedł na świat w ludzkiej rodzinie!  

A faryzeusze, zabiegając o czystość rytualną, nie byli w stanie jej osiągnąć, gdyż               

w praktyce podważali wartość miłości rodzinnej. 

Jeśli nawet nie zaniedbujemy naszych rodziców, zastanówmy się, czy doceniamy 

wartość więzi rodzinnych. Może jesteśmy tak zajęci, że późno wracamy do domu i nie 

uczestniczymy w rodzinnych posiłkach. Może do tego stopnia jesteśmy przeciążeni 

różnymi zajęciami w pracy, szkole czy w kościele, że bywamy gościem we własnym 

domu. A może nasi rodzice mieszkają w innym mieście i zdecydowanie zbyt rzadko 

mamy z nimi kontakt. 

Bóg zna wszystkie nasze problemy. Nie wymaga od nas porzucenia pracy 

zawodowej czy innych zajęć. Chce jednak, byśmy wśród wszystkich spraw 

domagających się naszej uwagi znajdowali czas na budowanie i pielęgnowanie więzi 

rodzinnych. 

Pomódl się teraz przez chwilę za swoich najbliższych. Powiedz Bogu, jak bardzo 

ich kochasz i jak bardzo są dla ciebie ważni. Poproś Go, aby umocnił wasze więzi. Bóg 

rozumie, że masz na głowie także inne sprawy i akceptuje to. Ale pamiętaj, że rodzina 

ma w Jego oczach wielką wartość. 

 

„Panie, naucz mnie doceniać więzi rodzinne”. 

 

Rdz 1,20--2,4a   Ps 8,4-9 
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 Ps 104.1-2.27-30  (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Błogosław, duszo moja, Pana! O Boże mój, Panie, jesteś bardzo 

wielki! Odziany we wspaniałość i majestat, (2) światłem okryty jak płaszczem. 

Rozpostarłeś niebo jak namiot, 

 (27) Wszystko to czeka na Ciebie, byś dał im pokarm w swym 

czasie. (28) Gdy im udzielasz, zbierają; gdy rękę swą otwierasz, sycą się 

dobrami. (29) Gdy skryjesz swe oblicze, wpadają w niepokój; gdy im oddech 

odbierasz, marnieją i powracają do swojego prochu.  

(30) Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha i odnawiasz oblicze 

ziemi. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  
 

 

 

Jeśli i ty czujesz się w ten sposób, dzisiejszy psalm przynosi ci nadzieję.  

Psalmista opiewa Boże dzieło stworzenia i dzieło odnowy oblicza ziemi.                         

Duch Święty jest siłą stwórczą, której cały wszechświat zawdzięcza swoje istnienie.  

Ale ten sam Duch także odnawia wciąż wszystko, co już zostało stworzone.  

Chociaż nie we wszystkich częściach 

świata zima kojarzy się z mrozem                                    

i śniegiem, każdy z nas wie, co to znaczy 

doświadczyć „zimy” w swoim życiu 

duchowym. Nasze dusze czują się 

podobnie jak nasze ciała w niskich 

temperaturach i ponurym krajobrazie – 

znużone, opuszczone, spragnione ciepła                     

i wiosennej odnowy. 

 



W encyklice Laudato si papież Franciszek mówi nam, że „Duch Święty wypełnił 

wszechświat możliwościami, dzięki którym z samego łona rzeczy może zawsze 

rodzić się coś nowego” (Laudato si, 80). 

Przyroda uczy nas, że pod śniegiem i lodem, pod zbutwiałymi liśćmi i gnijącymi 

roślinami z poprzedniego sezonu kryją się nasiona, które w odpowiedniej porze 

wybuchną życiem. 

Podobnie jest i z nami. Bóg z upodobaniem odnajduje wszystkie ziarna ukryte pod 

warstwą twojej martwoty i wyprowadza z nich życie. 

 Jak myślisz, co Bóg pragnie dziś w tobie odnowić?  
 

 Może chce naprawić zerwaną relację lub tchnąć życie w istniejącą.  

 Może chce oczyścić twoje serce, pomagając ci wyzbyć się zadawnionych uraz                   

i pretensji.  

 Może umocnić twoją wiarę lub dać ci nowe doświadczenie swojej miłości.  

 A może obudzić w tobie pragnienie ewangelizacji lub troskę o ubogich. 

 

Ożyw w sobie wiarę w to, że Bóg pragnie – i może – odnowić to wszystko, co w 

tobie stare i zatęchłe. On wciąż posyła swego Ducha, który stwarza nowe życie i nowe 

możliwości. Wciąż odświeża i odnawia swoje stworzenie. 

 

Każda zima ma charakter przejściowy,  także zima duchowa.  

 

Bóg pragnie wyprowadzić życie z każdego zasianego przez siebie ziarna.                          

We właściwym czasie ujrzysz tryskającą życiem wiosnę. 

 

„Panie, odnów i stwórz na nowo we mnie wszystko to, co nie przynosi owocu”. 

 

Rdz 2,4b-9.15-17    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 7,14 - 23 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(14) Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie Mnie, wszyscy, i 

zrozumiejcie! (15) Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go 

nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. (16) Kto ma 

uszy do słuchania, niechaj słucha! (17) Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, 

uczniowie pytali Go o to przysłowie. (18) Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście? 

Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go 

nieczystym; (19) bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. 

Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. (20) I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to 

czyni go nieczystym.  

(21) Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, 
nierząd, kradzieże, zabójstwa, (22) cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, 

wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. (23) Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni 

człowieka nieczystym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Świętych Cyryla i Metodego, 

patronów Europy 
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Ps 117,1-2 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Alleluja. Chwalcie Pana, wszystkie narody, 

wysławiajcie Go, wszystkie ludy, (2) bo Jego łaskawość nad 

nami potężna, a wierność Pańska trwa na wieki. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Pewnego razu św. Piotr oprowadzał po niebie nowo przybyłego mieszkańca. 

Wszyscy napotkani niebianie witali go z radością. Jednak w pewnym momencie Piotr 

położył palec na ustach i starając się stąpać jak najciszej, ominął dużym łukiem grupę 

stojących w zamkniętym kręgu modlących się osób. „Kto to jest?” – zapytał z 

ciekawością nowo przybyły. „Cicho” – powstrzymał go Święty – „Im się wydaje, że są 

sami w niebie”. 

Najciekawsze w tej zabawnej historyjce jest to, że jej bohaterowie – czyli zamknięty 

na innych krąg osób – bywają zupełnie różni.  

I tak, żartowano już w ten sposób z Odnowy w Duchu Świętym, katolików 

tradycjonalistów, neokatechumenatu, fundamentalistycznych protestantów, Kościoła 

katolickiego i rozmaitych sekt. Nierzadko opowiadający dowcip nie mają 

świadomości, że inni mówią to samo o nich. 

Wygląda na to, że wszyscy mamy tendencję do koncentrowania się na sobie, i jest 

to po ludzku nam milsze niż zabieganie o to, by „wszystkie narody”, a nie tylko 

„nasza” grupa, mogły wychwalać Pana. 

 



 

 

W tym kontekście święci Cyryl i Metody, żyjący w IX wieku ewangelizatorzy 

Słowian, jawią się jako świetlane przykłady otwarcia na innych. W czasach gdy 

powszechnie uważano, że liturgię można sprawować jedynie w językach hebrajskim, 

łacińskim i greckim, przetłumaczyli oni Pismo Święte i księgi liturgiczne na język 

słowiański.  

Ich argumentacja, że Chrystus polecił głosić Ewangelię wszystkim narodom, 

znalazła na szczęście zrozumienie u papieża Hadriana II, który najwyraźniej nie miał 

ochoty być w niebie tylko z tymi, którzy są w stanie modlić się w jednym z trzech 

„dozwolonych” języków. 

W dniu, w którym oprócz święta Cyryla i Metodego obchodzimy również 

walentynki, możemy uczyć się od świętych braci także tego, czym jest prawdziwa 

miłość.  

 

 

„Panie Jezu, który pragniesz zbawienia każdego człowieka, naucz mnie nie 

zamykać się w kręgu tych, z którymi jest mi dobrze, ale iść tam, gdzie Ty mnie 

posyłasz”. 

 

Dz 13,46-49   

 

Miłość, która nie zamyka się w sobie, nie jest 

kochaniem samego siebie przy pomocy drugiego 

człowieka, ale szczerym szukaniem jego 

prawdziwego dobra. 

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 10, 1-9 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po 

dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść 

zamierzał. (2) Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; 

proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. (3) Idźcie, oto was 

posyłam jak owce między wilki. (4) Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów;                    

i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! (5) Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw 

mówcie: Pokój temu domowi! (6) Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój 

spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. (7) W tym samym domu zostańcie, jedząc                  

i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do 

domu. (8) Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam 

podadzą; (9) uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was 

królestwo Boże. 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 7, 31 - 37 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  

 (31) Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 

przemierzając posiadłości Dekapolu. (32) Przyprowadzili Mu głuchoniemego 

i prosili Go, żeby położył na niego rękę. (33) On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył 

palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; (34) a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł 

do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się! (35) Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy 

języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. (36) /Jezus/ przykazał im, żeby nikomu nie 

mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. (37) I pełni zdumienia 

mówili: Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. 

 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Zanim rozważymy dzisiejszą Ewangelię przypomnijmy sobie, jak Jezus uzdrowił 

opętanego (Mt 5). Po tym niezwykłym cudzie uzdrowiony mężczyzna chciał pójść za 

Jezusem. Jednak Jezus powiedział mu: „Wracaj do domu, do swoich, i opowiedz im 

wszystko, co Pan ci uczynił” (Mk 5,19). I tak właśnie się stało. Człowiek ten udał się 

do Dekapolu, regionu znajdującego się pod wpływem pogańskiej kultury greckiej, i 

zaczął opowiadać ludziom, co Jezus dla niego uczynił. 

Powróćmy teraz do dzisiejszej Ewangelii. Oto sam Jezus udaje się do Dekapolu. 

Kiedy tam przybywa, znajduje otwarte serca. Najwyraźniej ludzie ci słyszeli już 

wcześniej, że jest On uzdrowicielem, gdyż przyprowadzili do Niego głuchoniemego. 

Uzdrawiając tego człowieka, Jezus wprawia w zdumienie ludzi, którzy zaczynają 

opowiadać o Nim kolejnym osobom (Mk 7,36). 

Czy nie sądzisz, że to właśnie ten uzdrowiony wcześniej opętany człowiek mógł 

przyczynić się do tego, że mieszkańcy Dekapolu przyjęli Jezusa z taką otwartością? 

Jego słowa musiały poruszyć ich serca, wzbudzić w nich zainteresowanie Jezusem, 

dzięki czemu byli przygotowani na spotkanie z Nim. 



Ty także możesz zasiewać ziarna wiary – swoją dobrocią, 

okazaniem miłosierdzia tym, którzy cię skrzywdzili, opowiedzeniem komuś, co Bóg 

uczynił w twoim życiu. Ziarna te – twoje słowa i czyny – mogą przyczynić się do tego, 

że ktoś otworzy się na Pana. W ten sposób, za pośrednictwem twojego świadectwa, 

Bóg może docierać do ludzkich serc. 

Oczywiście to, że zasiejesz ziarno wiary, nie musi automatycznie oznaczać, że 

będziesz świadkiem czyjegoś powrotu do Pana. Zaufaj wtedy, że Bóg działa, chociaż 

na razie tego nie widać.  

Uzdrowiony z opętania mężczyzna prawdopodobnie nie miał pojęcia, że Jezus ma 

zamiar ponownie odwiedzić Dekapol – i my także nie wiemy, kiedy Jezus zechce 

„odwiedzić” tych, z którymi dzieliliśmy się swoją wiarą. Zasiewajmy więc ziarno, a 

jego wzrost pozostawmy Panu, który zadziała w wybranym przez siebie czasie.  

 

„Panie, daj mi odwagę dzielenia się z innymi tym, co dla mnie uczyniłeś”. 

 

Rdz 3,1-8   Ps 32,1-2.5-7 
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Rdz 3,9-24 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(9) Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś? (10) On odpowiedział: 

Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem 

się. (11) Rzekł Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z 

którego ci zakazałem jeść? (12) Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś 

przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. (13) Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: 

Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam. (14) Wtedy 

Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt 

domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie 

dni twego istnienia. (15) Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy 

potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu 

piętę. (16) Do niewiasty powiedział: Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej 

brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe 

pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. (17) Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: Ponieważ 

posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie 

będziesz z niego jeść - przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz 

zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. (18) Cierń i oset 

będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. (19) W pocie więc oblicza 

twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś 

wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz! (20)Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, 

bo ona stała się matką wszystkich żyjących.  

(21) Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony 

odzienie ze skór i przyodział ich. 

(22) Po czym Pan Bóg rzekł: Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj 

teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i 

żyć na wieki. (23) Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z 

której został wzięty. (24) Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden 

cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia. 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 



Rozmowa między Bogiem a naszymi pierwszymi rodzicami może zabrzmieć w 

naszych uszach nieco złowieszczo. Słysząc Boga, który pyta Adama: „Gdzie jesteś?”, 

możesz mieć przed oczami rozwścieczonego rodzica zamierzającego ukarać krnąbrne 

dziecko. Mogą też przypomnieć ci się sytuacje, w których sam musiałeś się do czegoś 

przyznać, na przykład do okłamania rodzica czy współmałżonka. Jednak takie 

skojarzenia nasuwają się jedynie przy powierzchownym odbiorze tej historii.  

W rzeczywistości pokazuje nam ona Boga, który troszczy się o swoje 

stworzenie, i dba o swoje dzieci, nawet gdy te błądzą i upadają.  

Zauważmy przede wszystkim, że Bóg nie zaczyna od upominania Adama i Ewy. On 

najpierw ich szuka. Pyta Adama: „Gdzie jesteś?”, choć przecież doskonale wie, gdzie 

oboje są. Pytanie ma raczej na celu uświadomienie im samym sytuacji, w jakiej się 

znaleźli. Przywołuje ich więc do siebie. Wyjaśnia im, jakie konsekwencje pociągnął za 

sobą ich grzech, ale natychmiast wypowiada słowa nadziei – potomstwo niewiasty 

zetrze głowę węża, niszcząc ostatecznie tego, który był powodem całego zamętu. 

Następnie widzimy, że Bóg troszczy się nie tylko o przyszłe odkupienie, ale ma na 

względzie także ich obecną sytuację. Widząc ich nieporadne wysiłki przykrycia swojej 

nagości liśćmi figowymi, ubiera ich we własnoręcznie przygotowane odzienie ze skór.  

   

Jest to przepiękny obraz Ojca ubierającego swoje dzieci, które jeszcze 

nie potrafią zrobić tego same. Wreszcie Bóg każe pierwszym rodzicom opuścić ogród i 

umieszcza tam aniołów, aby chronili drzewo życia. Zachowuje się jak rodzic chcący 

ochronić swoje dziecko przed ponownym sparzeniem sobie ręki – chroni ich przed 

wieczną zatratą. Nie niszczy drzewa życia – możliwość życia wiecznego pozostaje 

otwarta – ale skorzystają z niej wtedy, kiedy będą już gotowi, by bezpiecznie zjeść 

owoc dający nieśmiertelność.  



Ten sam Bóg, który z miłością troszczył się o pierwszych rodziców, 

równie mocno kocha też ciebie. 

Także dziś przywołuje cię do siebie, przebacza ci grzechy i przyodziewa cię 

godnością dziecka Bożego. Także dziś pomaga ci opierać się pokusom i daje ci 

obietnicę zbawienia. 

   Gdzie jesteś? – pyta ciebie. 

„Ojcze, pociągnij mnie do siebie i uczyń bezpiecznym przy Tobie”. 

 

Ps 90,2.4-6.12-13   

 

 

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 8, 1-10 

 

(1) W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Nim i nie mieli co jeść, przywołał do 

siebie uczniów i rzekł im: (2) żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają 

co jeść. (3)A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze; bo niektórzy z nich 

przyszli z daleka. (4) Odpowiedzieli uczniowie: Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś 

nakarmić ich chlebem? (5) Zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem. (6) I 

polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił 

dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali 

tłumowi. (7) Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je 

rozdać. (8) Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów.(9) Było zaś 

około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił. (10) Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i 

przybył w okolice Dalmanuty. 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 6, 17. 20 - 26 
 

(17) Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów 

i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i 

Sydonu; (18) przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także                

i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. (19) A cały tłum starał się Go 

dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. (20) A On podniósł 

oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, 

albowiem do was należy królestwo Boże. (21) Błogosławieni wy, którzy teraz 

głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, 

albowiem śmiać się będziecie. (22) Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i 

gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w 

pogardę wasze imię jako niecne: (23) cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest 

wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili 

prorokom. (24) Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę 

waszą. (25) Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada 

wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. (26) Biada wam, 

gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym 

prorokom.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czy znasz kogoś, kto chce żyć w ubóstwie, płaczu i głodzie?  

 Kto wierzy, że ubóstwo jest drogą do błogosławieństwa i szczęścia?  

 

Jezus świadomie wybrał takie właśnie życie, 

a dziś zmienia nasze myślenie, wskazując zupełnie inną drogę do szczęścia niż ta, 

którą proponuje świat. 

W głębi serca wszyscy wiemy, że pieniądze szczęścia nie dają. Istnieje wielu 

nieszczęśliwych milionerów.  



Czy jesteśmy biedni, czy bogaci, uszczęśliwiają nas przede wszystkim dobre relacje. 

A czy istnieje ważniejsza relacja niż relacja z Bogiem? Nic dziwnego, że Jezus był 

szczęśliwy, mając ścisłą relację ze swoim Ojcem niebieskim! 

Jezus nie ograniczał się do patrzenia tylko na to, co widział wokół siebie. Wciąż 

podnosił wzrok ku Ojcu niebieskiego. Z sercem wzniesionym ku górze i umysłem 

oświeconym prawdą przez Ducha Świętego, widział życie takie, jakie ono jest, z jego 

blaskami i cieniami. Nigdy sprawy doczesnego życia, troska o jedzenie, ubranie i dach 

nad głową nie przesłaniały Mu tego, co najważniejsze. Jego szczęściem była bliskość  

z Ojcem i pełnienie Jego woli. 

Dając nam osiem błogosławieństw, Jezus odsłonił przed nami 

tajemnicę szczęścia. 

On wie, jak często zamożni grzesznicy są ludźmi nieszczęśliwymi, nawet gdy cały 

świat im zazdrości.  

Świat nie dostrzega pustki, jaka panuje w sercu pozbawionym Bożej miłości.  

Jezus dobrze zna nasze potrzeby, także te materialne, chce jednak, abyśmy stawiali 

sobie wyższe cele niż tylko doczesne. Jak mówił św. Augustyn, niespokojne jest nasze 

serce, dopóki nie spocznie w Bogu. To właśnie przylgnięcie do Boga daje nam 

szczęście. 

Jezus powiedział swoim uczniom, że ma „pokarm”, o którym oni nie wiedzą, a tym 

„pokarmem” jest pełnienie woli Ojca (J 4,32-34). Ucząc się zawierzenia Bożym 

obietnicom, odkrywamy sekret Jezusowego pokoju i szczęścia.  

Idąc w ślady Jezusa, poznajemy to szczęście, jakim On się cieszył – szczęście, 

jakim cieszą się wszyscy święci i aniołowie w niebie. 

 

„Jezu, daj mi pragnienie życia błogosławieństwami. Naucz mnie ufać Tobie w 

bogactwie i w biedzie, w dobrych i złych czasach. Pragnę jedynie Twojej miłości!” 

 

Jr 17,5-8  Ps 1,1-4.6  1 Kor 15,12.16-20 

 

 


