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Rdz 4,1-15.25 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła: 

Otrzymałam mężczyznę od Pana. (2) A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Abel był 

pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. (3) Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w 

ofierze płody roli, (4) zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, 

Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; (5) na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. 

Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. (6) Pan zapytał Kaina: Dlaczego jesteś 

smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? (7) Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś 

twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót                 

i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. 

 (8) Rzekł Kain do Abla, brata swego: Chodźmy na pole. A gdy byli na polu, Kain rzucił się 

na swego brata Abla i zabił go. (9) Wtedy Bóg zapytał Kaina: Gdzie jest brat twój, Abel? On 

odpowiedział: Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? (10) Rzekł Bóg: Cóżeś uczynił? 

Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi! (11) Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, 

która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez 

ciebie. (12) Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i 

zbiegiem będziesz na ziemi! (13) Kain rzekł do Pana: Zbyt wielka jest kara moja, abym mógł 

ją znieść. (14) Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli, i mam się ukrywać przed tobą, i być 

tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić! (15) Ale Pan 

mu powiedział: O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie! Dał też 

Pan znamię Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka. 

 (25) Adam raz jeszcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, któremu dała imię 

Set, gdyż - jak mówiła - dał mi Bóg potomka innego w zamian za Abla, którego zabił Kain.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dzisiejsze czytanie mówi o wielkiej obietnicy. Zarówno Kain, jak i Abel 

składają ofiarę Bogu, wiedząc, że ich stworzył, utrzymuje przy życiu, że wszystko od 

Niego pochodzi, a składanie Mu ofiar jest czynem godnym pochwały. Jednak ofiara 

Kaina nie zostaje przyjęta. Nie wiemy, dlaczego tak się stało.  

 



 

 

Jest to znak świadczący o tym, że Bóg nie porzucił człowieka po tym, jak Adam               

i Ewa zgrzeszyli. Bóg przemawia do Kaina wprost, wskazuje mu właściwą drogę. 

Mówi mu, że to on ma panować nad grzechem, a nie grzech nad nim. Nie usuwa od 

niego pokusy i nie odbiera mu wolnej woli. Wiedząc, że Kain nie poradzi sobie sam, 

pokazuje mu, że z Jego pomocą może zapanować nad grzechem. Niestety, Kain nie 

posłuchał Boga i wiemy, jakie miało to konsekwencje. 

Bóg zna także twoje serce. Wie, kogo trudno ci kochać. Zna wszelką złość, 

jaką w sobie nosisz. Mówi do ciebie – jak mówił do Kaina – ostrzegając cię, żebyś 

nie brnął w zło. Przypomina, że to ty masz panować nad grzechem, nie ulegać 

pokusom. Jednocześnie obiecuje umocnić cię swoją łaską. Chce, abyś powiedział Mu 

o grzesznych pragnieniach, które cię nękają, i oddał Mu je, a wtedy On przemieni 

twoje serce. Prosi cię, abyś zechciał Go posłuchać, a On pomoże ci wejść na drogę 

miłości. 

 Spróbuj postawić się w sytuacji Kaina.  

Wyobraź sobie, jak Bóg woła cię po imieniu, zadając ci podobne pytania, co jemu: 

Dlaczego czujesz się urażony? Dlaczego nie odrzucasz tej pokusy?  

W trakcie zastanawiania się nad odpowiedzią pamiętaj o tym, że Bóg cierpliwie 

czeka na to, byś poprosił Go o pomoc. Proponuje ci wymianę twojego gniewu na 

Jego Bożą moc. Twojej zazdrości – na uzdrowienie. Twojej urazy – na przemienione 

serce. Bóg składa ci tę samą propozycję za każdym razem, gdy nachodzi cię pokusa. 

On jest zawsze z tobą. Zna twoje serce i jest gotów wspierać cię swoją łaską, abyś 

mógł panować nad grzechem. 

„Panie, pomóż mi uciekać się do Twojej mocy we wszystkich pokusach”. 
 

Ps 50,1.8.16-17.20-21    
 

Wiemy jedynie, że Bóg przenika serce 

Kaina i widzi, jak straszna pokusa nim 

zawładnęła. Ostrzega go przed tym, co 

się stanie, jeśli nie będzie dobrze 

postępował. W ten sposób chce pomóc 

mu odwrócić się od gniewu i zazdrości i 

zapanować nad grzechem, który go kusi 

(Rdz 4,7). 

 



  Ewangelia dnia dzisiejszego: Mk 8, 11-13 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(11) Nadeszli faryzeusze i zaczęli rozprawiać z Nim, a chcąc wystawić Go na próbę, 
domagali się od Niego znaku. (12) On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: Czemu to 

plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie 
dany temu plemieniu. (13) I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i 

odpłynął na drugą stronę.  
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  Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 8,14-21 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(14) A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden mieli z sobą w łodzi.(15) Wtedy im 

przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. (16) Oni zaczęli 

rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba. (17) Jezus zauważył to i rzekł im: 

Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, 

tak otępiały macie umysł? (18) Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie? Nie 

pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, (19) kiedy połamałem pięć chlebów dla 

pięciu tysięcy? Odpowiedzieli Mu: Dwanaście. (20) A kiedy połamałem siedem chlebów dla 

czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków? Odpowiedzieli: Siedem. (21) I 

rzekł im: Jeszcze nie rozumiecie? 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

W dzisiejszej Ewangelii Jezus dwukrotnie pyta Apostołów: „Jeszcze nie 

pojmujecie i nie rozumiecie?” (Mk 8,17.21). Odpowiedź jest oczywista.                            

Nie rozumieli. Kiedy On ostrzegał ich przed „kwasem faryzeuszów”, oni martwili się 

jedynie o to, że zapomnieli zabrać ze sobą chleba na drogę i będą głodni (Mk 8,16). 

On mówił im o swoim posłannictwie, a oni troszczyli się tylko o to, co doczesne. 

Oznajmiając uczniom: „Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!”              

(Mk 8,15), Jezus mówił o ich błędnych naukach, o tym, że narzucali oni ludziom 

ciężary niemożliwe do uniesienia, stosowali podwójną moralność i szukali osobistej 

korzyści. 

Jezus przypomniał też Apostołom, że jest w stanie zaspokoić wszystkie ich 

potrzeby.  

Możemy sobie wyobrazić, jak mówi:  

   Nie pamiętacie? Czy nie widzieliście, jak nakarmiłem tłum kilkoma 

bochenkami chleba? Czy nie widzieliście, ile koszy resztek zostało? 

   Dlaczego o tym zapominacie i myślicie tylko o najbliższym posiłku? 

 



 Jaką lekcję możemy z tego wyciągnąć?  

Po pierwsze, nie bądźmy jak faryzeusze – nie sprowadzajmy wiary jedynie                

do przestrzegania przykazań. Takie podejście wpycha nas w pułapkę dobrego 

mniemania o sobie, gdy nam się to czasem udaje, i załamywania się, gdy nam nie 

wychodzi. W życiu wiary chodzi o coś więcej niż o przestrzeganie prawa Bożego. 

Po drugie, pozwólmy, by cud rozmnożenia chleba i ryb umocnił naszą wiarę              

w miłość Jezusa do nas i Jego opiekę. On wie, jak trudno oderwać się nam od 

zabiegania o nasz chleb powszedni i jak trudno powierzyć Mu nasze codzienne 

sprawy. Jak trudno przyjąć coś, co wydaje się nielogiczne i wygląda na cud.  

Ale Jezus do tego właśnie nas zachęca. Prosi, byśmy złożyli w Nim całą nadzieję, 

chociaż Go nie widzimy. Byśmy uwierzyli, że On się o nas naprawdę troszczy. 

Jeśli będziemy ufać tylko własnym siłom, tylko temu, co widzimy, ograniczymy 

działanie Jezusa w naszym życiu. Rozważanie cudu rozmnożenia chleba pomoże nam 

uwierzyć, że Jezus nie tylko może, ale i chce zaspokajać nasze potrzeby. 

Ewangelia Jana mówi, że Apostołowie po pewnym czasie zrozumieli słowa Jezusa 

(J 16,30). My też możemy je zrozumieć – o ile będziemy trwali w wierze i ufali 

Temu, który kocha nas bezwarunkowo. 

 

„Jezu, pomóż mi zrozumieć Twoje słowo. Pomóż mi uwierzyć, że Ty możesz 

zaspokoić moje najgłębsze pragnienia. Panie, ufam Tobie”. 

 

Rdz 6,5-8; 7,1-5.10   Ps 29,1-4.9-10 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 8, 22 - 26 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(22) Potem przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go 

dotknął. (23) On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, 

położył na niego ręce i zapytał: Czy widzisz co? (24) A gdy przejrzał, powiedział: Widzę ludzi, 

bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. (25) Potem znowu położył ręce na 

jego oczy. I przejrzał /on/ zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko widział teraz 

jasno i wyraźnie. (26) Jezus odesłał go do domu ze słowami: Tylko do wsi nie wstępuj.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  
 

Niewidomi często korzystają z pomocy psów przewodników, które „widzą” za 

nich. Jednak współpraca z psem przewodnikiem nie odbywa się w sposób 

automatyczny. Zanim osoba niewidząca i pies nabiorą do siebie zaufania i nauczą się 

współpracować, mogą upłynąć całe tygodnie, a nawet miesiące. Za to gdy już się                 

to stanie, mogą wyruszać razem dosłownie wszędzie. 

Niewidomy z dzisiejszej Ewangelii wiedział, że Jezus jest uzdrowicielem                                       

i cudotwórcą. Chciał przejrzeć, ale nie miał pewności, dokąd Jezus go prowadzi i co 

takiego robi. Musiał Mu po prostu zaufać. 

Ile razy byłeś w podobnej sytuacji, nie mając pojęcia, dokąd idziesz i co Jezus 

zamierza z tobą uczynić? Stawiałeś sobie pytania:  

 Dlaczego Bóg na to pozwala? Jak rozwiąże tę sytuację?  

 Kiedy wreszcie zrozumiem, o co Mu chodzi? 

Jeśli czujesz się tak właśnie teraz, wyobraź sobie niewidomego, który wspiera się o 

Jezusa i pozwala Mu się prowadzić. Stawia ufnie krok za krokiem, ponieważ wierzy, 

że Jezus może go uzdrowić. Czy ty byś tak potrafił? Czy pozwoliłbyś, żeby Jezus 

wziął cię za rękę i zaczął prowadzić? Nie wiesz, dokąd idziesz, ale masz ufność, że 

On wie, co jest dla ciebie najlepsze. Ufasz, że nawet jeśli w tej chwili nie rozumiesz 

tego, co się dzieje, zrozumiesz to z czasem. 



Ufności do Pana uczymy się stopniowo, podobnie jak niewidoma osoba uczy się 

współpracy z psem przewodnikiem. Dokonuje się to, gdy trwamy przy Nim na co 

dzień i pozwalamy Mu się prowadzić. Jeśli nauczymy się ufać Bogu w rzeczach 

małych, będziemy o wiele spokojniejsi, gdy wydarzy się coś naprawdę poważnego. 

Będziemy bowiem wiedzieli z doświadczenia, że Bóg jest po naszej stronie i 

wcześniej czy później pomoże nam spojrzeć na trudną sytuację Jego oczami. 

 Czy jest coś, co budzi dziś w tobie niepokój? 

Przynieś to Jezusowi. A następnie oprzyj się na Nim i pozwól Mu się poprowadzić. 

Zaufaj, że On widzi za ciebie! 

 

„Jezu, Ty zawsze jesteś gotów przychodzić mi z pomocą. Udziel mi łaski 

ufania Tobie”. 

 

Rdz 8,6-13.20-22    Ps 116,12-15.18-19 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 8,27-33  (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

(27) Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze 

pytał uczniów: Za kogo uważają Mnie ludzie? (28) Oni Mu odpowiedzieli: Za Jana 

Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. (29) On ich zapytał:  

A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Mu Piotr: Ty jesteś 

Mesjasz. (30) Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. (31) I zaczął ich 

pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, 

arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach 

zmartwychwstanie. (32) A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i 

zaczął Go upominać. (33) Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra 

słowami: Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Zmierzając do Cezarei Filipowej, Jezus zadał to pytanie swoim najbliższym 

przyjaciołom. Ludzie z tłumu uważali Go za jednego z wielkich proroków, takich, jak 

na przykład Jan Chrzciciel, który wytknął Herodowi jego grzechy, czy Eliasz, który 

jedną demonstracją mocy Bożej upokorzył czterystu fałszywych proroków.  

 Ale co sądziło o Nim Dwunastu? 

Piotr odpowiedział: „Ty jesteś Mesjaszem” (Mk 8,29). Oznaczało to dla niego, że 

Jezus jest kimś niezwykłym – ma nadprzyrodzoną moc, pełni Bożą misję i cieszy się 

szczególną relacją z Bogiem. Wtedy nie był jeszcze w stanie przyjąć innej wizji 

Mesjasza, takiej, w której obecny byłby Jego Krzyż. 

Jak bardzo drogi Boże różnią się od naszych!  

Bóg posłał swego Syna jako cierpiącego Sługę, który odda życie, aby 

zadośćuczynić za nasze grzechy i pojednać nas z Bogiem.  



Dzięki Jezusowi krzyż stał się źródłem wszelkiej łaski i błogosławieństwa – 

wybawienia z grzesznych dróg, uwolnienia od rygorów legalizmu i mocy ciemności. 

Narzędzie śmierci stało się drogą prowadzącą do wolności i życia, którego nie 

zapewniłby żaden ziemski władca. 

 

 Za kogo ty uważasz Jezusa? Co dla ciebie oznacza przyjąć krzyż?  

 

Te dwa pytania są ze sobą związane, gdyż ukrzyżowany Mesjasz musi mieć 

ukrzyżowanych naśladowców. Bóg pragnie, abyśmy podjęli walkę wewnętrzną                     

z błędnymi sposobami myślenia i postępowania, co pozwoli nam cieszyć się życiem 

w Jego obecności. Jedynym sposobem nabrania sił do tej walki jest wpatrywanie się 

w Jezusa, ukrzyżowanego Mesjasza, oraz błaganie Ducha Świętego, aby pomógł nam 

postawić w centrum swego życia Jezusa i Jego miłość, a nie siebie samego. 

 Pozwól dziś Duchowi Świętemu poprowadzić cię do krzyża.  

 Pozwól Mu poprowadzić cię do głębszej wolności – poprzez skruchę, 

większą cierpliwość, mocniejszą miłość.  

 Wsłuchaj się w Jego cichy, subtelny głos, gdy kieruje do ciebie słowa 

zachęty czy upomnienia.  

 Zaufaj, że idąc za Nim, przejdziesz od śmierci do życia. 

 

„Jezu, wierzę, że jesteś Mesjaszem i dziękuję Ci za to, że oddałeś za mnie życie”. 

 

Rdz 9,1-13    Ps 102,16-23.29 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 16,13-19  (Biblia Tysiąclecia) 
 

  

 (13) Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo 

ludzie uważają Syna Człowieczego? (14) A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, 

inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. (15) Jezus zapytał 

ich: A wy za kogo Mnie uważacie? (16) Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn 

Boga żywego. (17) Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. 

Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. (18) Otóż i Ja 

tobie powiadam:  

Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, 
 a bramy piekielne go nie przemogą. (19) I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; 

cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie 

rozwiązane w niebie. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Najlepsze przydomki to takie, które oddają charakterystyczną cechę danej osoby. 

Na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych Abraham Lincoln nosił przydomek: 

„Uczciwy Abe” ze względu na jego powszechnie znaną troskę o prawdę. Podobno 

pewnego razu, gdy jeszcze pracował jako sprzedawca w sklepie, przeszedł kilka 

kilometrów, aby zwrócić parę centów klientowi, na którego niekorzyść się pomylił. 

Dzisiejsza Ewangelia opisuje nam scenę, kiedy to Szymon otrzymuje od Jezusa 

przydomek, który stał się jego nowym imieniem. Miało to miejsce bezpośrednio po 

tym, jak Szymon powiedział Jezusowi: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”              

(Mt 16,16).  

Wtedy Jezus nazwał go Piotrem, czyli Opoką, dodając: „I na tej opoce zbuduję 

Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18).  



Jezus użył aramejskiego słowa kefa, które oznacza dokładnie to, co greckie petros 

(od którego pochodzi polskie Piotr) – skałę, opokę.  

 Przydomek Piotra nawiązywał do jego najlepszych cech – był solidny 

jak skała.  

Potrafił trwać przy swoim w obliczu presji. Był godnym zaufania bratem dla 

pozostałych uczniów – skałą, stanowiącą oparcie dla wszystkich. Jego wiara miała 

stać się solidnym fundamentem przyszłego Kościoła. 

Jednak Piotr nie od razu zaczął żyć w sposób godny swego nowego imienia. 

Musiał do tego dorosnąć. Jak my wszyscy, na początku szedł za Jezusem w sposób 

niedojrzały. Owszem, wierzył w Niego i pragnął naśladować Go całym sercem.               

Ale chwilami chwiał się, postępując w sposób zupełnie nieadekwatny do tego, co 

oznaczało jego imię.  

 Próbował odwieść Jezusa od pójścia na krzyż (Mt 16,22-23). 

 Zachęcony przez Pana śmiało kroczył po wodzie, ale gdy tylko uświadomił 

sobie, co robi, zaczął tonąć jak głaz (Mt 14,28-32).  

 Wreszcie nadszedł ten najbardziej upokarzający upadek, gdy trzy razy 

zaprzeczył, że jest uczniem Jezusa (Mt 26,69-75).  

Pomimo to Jezus wciąż nie rezygnował z Piotra. Nie przestawał Go uczyć                       

i formować na Skałę, którą miał się stać. I to przyniosło rezultaty. Piotr stał się 

podtrzymującą Kościół Opoką – na miarę swego imienia. 

W dzisiejsze święto, kiedy czcimy Piotra jako tego, któremu Chrystus powierzył 

prymat nad swoim Kościołem, pamiętaj, że był on w stanie wypełnić swoją funkcję 

dzięki Jezusowi, który pomógł mu wzrastać.  

 Pamiętaj o tym i uwierz, że Jezus także tobie pomoże dorosnąć do roli, 

jaką ci wyznaczył. 

 

„Panie, chcę być Twoim uczniem! Ucz mnie i formuj, abym stał się świętym 

według Twego zamysłu”. 

 

1 P 5,1-4   Ps 23,1-6 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

23 lutego 2019                           
 

Hbr 11,1-7  (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, 

dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. 

(2) Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo. (3) Przez wiarę poznajemy, że 

słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy 

widzialnych. (4) Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę cenniejszą od Kaina, za co otrzymał 

świadectwo, iż jest sprawiedliwy. Bóg bowiem zaświadczył o jego darach, toteż choć 

umarł, przez nią jeszcze mówi. (5) Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie 

oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem 

otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu. (6) Bez wiary zaś nie można podobać się 

Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, 

którzy Go szukają. (7) Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze 

nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby zbawić swą rodzinę. Przez 

wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się przez 

wiarę. 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Każdy z nas spodziewa się czegoś, czego jeszcze nie widać, lub ufa, że zmieni się 

coś, co na razie nie jest po Bożej myśli. Myślimy tu o relacjach, w których potrzebne 

jest pojednanie, o pojawiających się problemach finansowych czy zdrowotnych, o 

braku wiary dzieci czy wnuków.  

Dobrą nowiną jest dla nas to, że Bóg udziela nam daru wiary, która pomaga 

oddać Mu nasze problemy i oczekiwania, ufając, że On pokieruje wszystkim w 

sposób dla nas najlepszy.  

Aby wzrastać w wierze, należy ten dar pielęgnować i rozwijać, modląc się 

wytrwale w intencjach tych spraw, które w naszym życiu i na całym świecie nie 

układają się po myśli Bożej. 



 

 „Panie, dziękuję Ci za dar wiary! Uczyń go mocnym fundamentem mojego 

życia. Wiem, że mnie odkupiłeś, ale moja ufność słabnie, gdy przypomnę sobie 

te wszystkie chwile, kiedy nie żyłem w sposób godny Twojej miłości. Pomóż mi 

uwierzyć, że Ty jesteś ze mną, gotów podźwignąć mnie, kiedy upadnę, i 

umocnić mnie do dalszej drogi. Pomóż mi stać się takim, jakim Ty chcesz mnie 

mieć. 

 

 Panie, wiem, że chcesz, aby moja rodzina była miejscem miłości i szacunku, ale 

na razie tak nie jest. Ostre słowa i wyrządzane sobie nawzajem przykrości każą 

mi wątpić, czy kiedykolwiek nam się to uda. Panie, naucz nas cierpliwości i 

troski o siebie nawzajem. Naucz nas przebaczać sobie nawzajem, zwłaszcza 

tym, których najtrudniej nam kochać. Wierzę, że możesz dokonać tego w 

każdym z nas, chociaż na razie jeszcze tego nie widzę. Będę więc wytrwale o to 

prosić! 

 

 Panie, wiem, że chcesz, aby Twoi wyznawcy stanowili jedno. Na razie jednak 

widzę podziały i niezgodę w swoim własnym Kościele, a także pomiędzy 

chrześcijanami różnych wyznań. Pomóż nam, Panie, dostrzegać w sobie 

nawzajem Twoją obecność. Pomóż zobaczyć to, co nas łączy, i starać się coraz 

bardziej zbliżać do Ciebie. Wierzę, że niezależnie od głębokości tych 

podziałów, możesz złączyć nas w jedno dzięki Twemu niewidzialnemu 

działaniu w głębi naszych serc”. 

 

„Panie, pragnę modlić się szczególnie o to dobro, którego jeszcze nic nie 

zapowiada. Oby ta ufna modlitwa umocniła moją wiarę!” 

 

Ps 145,2-5.10-11     

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 9, 2-13 

 

 (2) Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych 

osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. (3) Jego odzienie 

stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. (4) I ukazał się im 

Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. (5) Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, 

dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i 

jeden dla Eliasza. (6) Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni.  

(7) I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn 

umiłowany, Jego słuchajcie. (8) I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie 

widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. (9) A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby 

nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z 

martwych. (10) Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać 

z martwych. (11) I pytali Go: Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść 

Eliasz? (12) Rzekł im w odpowiedzi: Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko. 

Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma On wiele cierpieć i być 

wzgardzonym. (13) Otóż mówię wam: Eliasz już przyszedł i uczynili mu tak, jak chcieli, jak o 

nim jest napisane. 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 6,27-38 
 

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

czyńcie tym, którzy was nienawidzą; (28)błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie 

się za tych, którzy was oczerniają. (29) Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek, nadstaw mu  

i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. (30) Daj każdemu, kto cię prosi, a nie 

dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. (31) Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, 

podobnie wy im czyńcie! (32) Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za 

to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. (33) I 

jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność?  

I grzesznicy to samo czynią. (34) Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie 

się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby 

tyleż samo otrzymać. (35) Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze                                  

i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka,                          

i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych                                  

i złych. (36) Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. (37) Nie sądźcie, a nie 

będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; 
odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. (38) Dawajcie, a będzie wam dane; miarę 

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

bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jezus nie mógł wyrazić tego jaśniej. Jeśli nie chcesz sam zostać potępiony, nie 

potępiaj innych.  

Przypuśćmy, że widzisz niechlujnego człowieka w wymiętej odzieży śpiącego na 

ławce w parku. Zastanawiasz się, co doprowadziło go do tego stanu i dlaczego nie 

poszuka jakiejś pracy. Sam jego widok jest dla ciebie przykry. Obchodzisz go 

szerokim łukiem, czując głęboki niesmak.  

 A Jezus mówi: „Nie potępiaj go”. 



Albo słuchasz wiadomości radiowych i nagle pada nazwisko polityka, którego nie 

znosisz. Sztywniejesz na samą myśl o podłości i głupocie tego człowieka. 

Przypominasz sobie wszystkie jego machinacje i czujesz odrazę. 

 A Jezus mówi: „Nie potępiaj go”. 

Albo dowiadujesz się o nastolatce, która zaszła w ciążę nie wiadomo z kim. 

Zastanawiasz się, jak jej rodzice mogli tak źle ją wychować. Przychodzą ci do głowy 

różne obraźliwe słowa na jej temat i stwierdzasz, że porządna dziewczyna nigdy nie 

znalazłaby się w takiej sytuacji. 

 A Jezus mówi: „Nie potępiaj go”. 

Staraj się ze wszystkich sił odsuwać od siebie niemiłosierne osądy i potępiające 

myśli. Jeśli nie ze względu na tę drugą osobę, to przynajmniej ze względu na siebie. 

Próbuj wznieść się ponad świat osądu, gdzie każdy dostaje to, co mu się należy, bez 

żadnej litości – ponieważ tam wszyscy zostają surowo osądzeni.  

 Także i ty. 

Wejdź natomiast w królestwo Bożego miłosierdzia.  

 Wejdź tam, gdzie każdy jest wezwany do przebaczenia i ofiarności, gdzie 

każdy jest traktowany z miłością, a jego godność jest uszanowana. Także 

twoja.  

 Udzielaj innym daru przebaczenia, a będzie ci ono dane.  

 Udzielaj daru kolejnej szansy – nawet trzeciej, czwartej czy setnej – a będzie 

ci ona dana.  

 Udzielaj daru rozstrzygania wątpliwości na korzyść tego drugiego – a będzie 

on udzielony i tobie.  

 Dawaj, nawet jeśli nie masz na to ochoty.  

Nakazuje to sam Jezus – obiecując wieczną nagrodę tym, którzy to czynią. 

 

„Panie, pomóż mi być miłosiernym, jak Ty jesteś miłosierny”. 

 

1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23   Ps 103,1-4.8.10.12-13   1 Kor 15,45-49 


