
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

25 lutego 2019 

Lekcja  105                                       Temat:   Szukaj Bożej mądrości 
Syr 1,1-10  (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(1) Cała mądrość od Boga pochodzi, jest z Nim na 

wieki. (2) Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności  

któż może policzyć? 

(3) Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaść i mądrość  

któż potrafi zbadać? 

(4) Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość, rozum roztropności od 

wieków. (5) Zdrojem mądrości jest słowo Boże na wysokości, a drogi jej - to 

przykazania wieczne. (6) Korzeń mądrości komuż się objawił, a dzieła jej wszechstronnej 

umiejętności któż poznał? (7) Wiedza mądrości komuż została objawiona i któż pojął jej 

mnogie doświadczenie. (8) Jest Jeden mądry, co bardzo lękiem przejmuje, siedzący na 

swym tronie. (9) To Pan ją stworzył, przejrzał, policzył i wylał na wszystkie swe 

dzieła, (10) na wszystkie stworzenia według swego daru, a tych, co Go miłują, hojnie nią 

wyposażył.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Współcześni naukowcy potrafią już dziś odpowiedzieć na wiele spośród „pytań bez 

odpowiedzi” wyliczonych przez mędrca Syracha. Policzyć piasek morski? Wystarczy 

policzyć liczbę ziarenek piasku w łyżeczce do herbaty i pomnożyć przez objętość 

wszystkich plaż i pustyń ziemi. Naukowcy zresztą już to zrobili i otrzymany wynik to 

siedem kwintylionów (siódemka z osiemnastoma zerami). Zbadać przepaści ziemi? 

Naukowcy posyłali już bezzałogowe łodzie podwodne pięć kilometrów w głąb 

oceanu, badając jego tajemnice.  

 Jednak ta wiedza, nie jest jeszcze mądrością, o której mówi Syrach.  



Od dziś aż do Środy Popielcowej będziemy czytać fragmenty Księgi Syracha – 

zbioru przysłów i nauk moralnych, będących częścią literatury mądrościowej Biblii 

hebrajskiej.  

Dzisiejsze czytanie jest poetyckim wstępem do tej księgi, ukazującym jej zasadnicze 

przesłanie: wszelka mądrość pochodzi od Pana (Syr 1,1). Mądrość pozwala nam 

widzieć świat tak, jak widzi go Bóg. Podpowiada nam, jak mamy żyć na świecie 

stworzonym przez Boga. Mądrość pomaga nam zrozumieć, kim jesteśmy i jak 

powinniśmy odnosić się do innych. Słowem, mądrość – Boża mądrość – jest nam 

dana, abyśmy mogli dobrze pokierować każdą dziedziną naszego życia. 

 Czy nie jest to dobra nowina?  

Bóg nie zachowuje swojej mądrości dla siebie. Dobrowolnie i hojnie dzieli się nią 

ze swoimi przyjaciółmi – do których należysz także ty. 

Bóg dzieli się z nami swoją mądrością na różne sposoby, ale jednym z najbardziej 

oczywistych jest Jego słowo. Syrach mówi: „Źródłem mądrości jest słowo Pana na 

wysokościach” (Syr 1,5).  

Z pewnością zgodziłby się z tym św. Paweł, który zachęcał Tymoteusza do 

posługiwania się słowami Pisma w nauczaniu, w przekonywaniu, w wychowywaniu 

samego siebie do prawego życia (2 Tm 3,16). 

Spróbuj znaleźć dziś nieco czasu na szukanie Bożej mądrości. 

Usiądź z jakimś fragmentem Pisma Świętego i pozwól, by jego słowa przeniknęły 

twój umysł i serce. Możesz posłużyć się tekstem dzisiejszych czytań, a także swoim 

ulubionym psalmem czy fragmentem Ewangelii. Daj sobie czas, aby spokojnie 

przeczytać wybrany tekst i zastanowić się nad tym, co przeczytałeś. Niech te słowa 

otworzą cię na miłość Boga. Niech otworzą ci oczy, abyś patrzył na świat tak, jak On 

patrzy. Niech pokażą ci, jak żyć.  

 Myśli Boga są głębsze niż wszelka otchłań.  

 Zanurz się więc w Jego słowo i odkryj to wszystko, co On chce ci ukazać. 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że uczysz mnie dróg mądrości” 

 

Ps 93,1-2.5   

 

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mk 9, 14-29 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(14) Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy 
rozprawiali z nimi. (15) Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i 

przybiegając, witali Go. (16) On ich zapytał: O czym rozprawiacie z nimi?  

(17) Odpowiedział Mu jeden z tłumu: Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego 
syna, który ma ducha niemego. (18) Ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy 
się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, 
ale nie mogli. (19) On zaś rzekł do nich: O, plemię niewierne, dopóki mam być z wami? 
Dopóki mam was cierpieć? Przyprowadźcie go do Mnie! (20) I przywiedli go do Niego. 
Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać chłopca, tak że upadł na ziemię i tarzał się z 
pianą na ustach. (21) Jezus zapytał ojca: Od jak dawna to mu się zdarza? Ten zaś 
odrzekł: Od dzieciństwa. (22) I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go 
zgubić. Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami i pomóż nam! (23) Jezus mu odrzekł: 

Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. (24) Natychmiast 

ojciec chłopca zawołał: Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu! (25) A Jezus widząc, że 
tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: Duchu niemy i głuchy, rozkazuję 
ci, wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego. (26) A on krzyknął i wyszedł wśród 
gwałtownych wstrząsów. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło: On 
umarł. (27) Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. (28) Gdy przyszedł do 
domu, uczniowie Go pytali na osobności: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?  

(29) Rzekł im: Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą /i postem/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

26 lutego 2019                           

Lekcja  106                                       Temat:   O oczyszczaniu ... złota! 
 

Syr 2,1-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na 

doświadczenie! (2) Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w 

czasie utrapienia! (3) Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu 

ostatnim. (4) Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapienia 

bądź wytrzymały! (5) Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych 

Bogu - w piecu utrapienia. (6) Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj 

swe drogi i Jemu zaufaj! (7) Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, nie 

zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli. (8) Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu, a nie 

przepadnie wasza zapłata. (9) Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra, wiecznego 

wesela i zmiłowania! (10) Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie: któż zaufał Panu, a 

został zawstydzony? Albo któż trwał w bojaźni Pańskiej i był opuszczony? Albo któż wzywał 

Go, a On nim wzgardził? (11) Dlatego że Pan jest litościwy i miłosierny, odpuszcza grzechy 

i zbawia w czasie utrapienia. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy wiesz, że ta starożytna metoda oczyszczania metali szlachetnych jest stosowana 

do dzisiaj? Złoto i srebro wystawiane są na działanie bardzo wysokich temperatur                 

w specjalnym piecu. Następnie gorący, stopiony metal zostaje dokładnie wymieszany, 

a wszystkie wypływające na wierzch nieczystości usunięte.  

Cały ten proces po dziś dzień jest niebezpieczny, czasochłonny i wymagający 

wielkiej uwagi. Ale za to otrzymany metal jest piękny, lśniący i drogocenny. 

Kiedy spotykają nas przeciwności, czujemy się czasem jakbyśmy byli zamknięci                   

w piecu do wypalania metalu. Ogień prób zwykle wydobywa na powierzchnię o wiele 

więcej grzesznych myśli, postaw i zachowań, niż dostrzegamy wtedy, gdy życie 

układa się gładko. 



Na szczęście dla nas Jezus jest zręcznym złotnikiem, który wie, jak nas 

oczyszczać. Czuwa nad całym procesem, czujnym okiem i wprawną ręką, usuwając 

ostrożnie i dokładnie każdą najdrobniejszą nieczystość wypływającą na powierzchnię. 

To wypływanie na powierzchnię naszych nieczystości może zadać nam ból. 

Wolelibyśmy je choć częściowo ukryć lub zignorować, ponieważ się ich wstydzimy. 

Obawiamy się też reakcji Boga. Jednak On oczywiście widzi to wszystko, więc 

najlepszą odpowiedzią na proces oczyszczenia będzie nasza współpraca z Nim.  

 Pozwólmy temu, co nieczyste, wyjść na światło dnia, aby Jezus, najlepszy 

ze złotników, mógł to usunąć. 

Powiedzmy, że wyczerpany i rozdrażniony pozwalasz sobie na ostre słowa                       

w stosunku do kogoś z najbliższych, kto potrzebuje twojej pomocy. Nie udawaj, że nic 

się nie stało! Nie wybielaj siebie! Po prostu wyznaj swoje zachowanie Panu. Przeproś 

Jego samego i osobę, której zrobiłeś przykrość. Może nie będziesz czuł się z tym 

komfortowo, ale jest to nieodłączna część oczyszczenia. Myśl o wyniku końcowym, a 

będzie ci o wiele lżej.  

 Bóg nie sprowadza na nas trudnych sytuacji, ale potrafi wydobyć z nich 

dobro – i często to robi.  

Kiedy więc znów znajdziesz się w rozpalonym piecu, staraj się współpracować                  

z Bogiem. Pozwól temu, co nieczyste, wypłynąć na powierzchnię, aby On mógł to 

usunąć. 

Z czasem twoje życie zacznie lśnić – nie fałszywym blaskiem, ale jak szlachetne 

złoto oczyszczone przez Chrystusa.  

 

„Panie, daj mi cierpliwość, abym wytrwał w piecu oczyszczenia mojej wiary. 

Pomóż mi w trudnych sytuacjach trwać przy Tobie, abyś mógł usuwać z mego 

serca to, co nieczyste”. 

 

Ps 37,3-4.18-19.27-28.39-40    

 

 

 

 
 
 
 



 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mk 9, 30-37 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(30) Po wyjściu stamtąd podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto 
wiedział o tym. (31) Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie 
wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach 
zmartwychwstanie. (32) Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. (33) Tak 
przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w 
drodze? (34) Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z 
nich jest największy. (35) On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto chce 
być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich! (36) Potem wziął 
dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich:  

(37) Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto 

Mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz Tego, który Mnie posłał.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

27 lutego 2019                    

Lekcja  107                                       Temat:   Imię Jezusa 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 9,38-40  (Biblia Tysiąclecia) 
 

 (38) Wtedy Jan rzekł do Niego: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak 

w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. (39) Lecz Jezus 

odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł 

zaraz źle mówić o Mnie. (40) Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  
 

Jan, podobnie jak i pozostali uczniowie, nie dostrzegł istoty sprawy. Zaniepokojony 

tym, że obcy człowiek w imię Jezusa wyrzuca złe duchy, próbował go powstrzymać.  

Dlaczego jednak pierwszą reakcją uczniów nie była radość lub na przykład 

zdumienie czy podziw? Przecież moc Jezusa okazała się aż tak wielka, że nawet ktoś, 

kto nie należał do ścisłego grona Jego uczniów, dokonywał wielkich dzieł, wzywając 

Jego imienia! 

Nam także zdarza się nie dostrzegać istoty sprawy – tylko zwykle w nieco inny 

sposób. Nie korzystamy z łaski, która jest dla nas dostępna, gdy modlimy się w imię 

Jezusa. Ojciec dał Mu władzę nad niebem i ziemią, a Jezus obiecał swoim uczniom, że 

mocą Jego imienia będą dokonywać wielkich dzieł (Mt 28,18-20; Mk 16,17-18). 

Obiecał nawet: „O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje” (J 16,23). 

Ty także możesz modlić się w imię Jezusa, kiedy odczuwasz obecność złego ducha.  

Pamiętaj, że lubi on nękać tych, którzy należą do Chrystusa. Jako ojciec kłamstwa, 

wpaja nam poczucie winy i wstydu z powodu grzechów, które już zostały nam 

przebaczone.  



Jako oskarżyciel, podsyca w nas myśli, w których potępiamy samych siebie lub 

innych. Jako nieprzyjaciel wszystkich, z upodobaniem wznieca kłótnie i niezgodę.  

Nie lekceważmy więc jego działania wprowadzającego zamęt. 

Kiedy siedemdziesięciu dwóch uczniów powróciło ze swojej wyprawy misyjnej, 

powiedzieli Jezusowi: „Przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się 

poddają” (Łk 10,17). One drżą na dźwięk imienia Jezusa. Uwierz, że demony 

pierzchają, słysząc to imię, nawet jeśli wypowiesz je ty! 

Kiedy więc czujesz działania złego ducha, módl się śmiało i bez wahania.                      

Nie potrzebujesz skomplikowanych słów. Powiedz po prostu: „Jezu, przeciwstawiam 

się tej ciemności w Twoje imię”.  

Imię Jezusa naprawdę jest „ponad wszelkie imię” (Flp 2,9), a związana z nim moc 

rozpraszania sił ciemności nie jest zastrzeżona tylko dla samego Chrystusa. 

Podczas twego chrztu Jego imię zostało wypisane w twoim sercu, a to oznacza, że 

zawsze możesz Go wzywać. 

 

„Jezu, niech Twoje imię będzie moją ochroną”. 

 

Ps 119,165.168.171-172.174-175 
 

 

Syr 4,11-19    

 

(11) Mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę o tych, którzy jej szukają.  

(12) Kto ją miłuje, miłuje życie, a kto dla niej rano wstaje, będzie napełniony weselem.  

(13) Kto ją posiądzie, odziedziczy chwałę, a gdzie ona wejdzie, tam Pan błogosławi.  

(14) Którzy jej służą, oddają cześć Świętemu, a miłujących ją Pan będzie miłował. 

(15) Kto jej słucha, sądzić będzie narody, a kto do niej się przykłada, mieszkać będzie 

spokojnie.  

(16) Kto jej zaufa, ten ją odziedziczy i posiadać ją będą jego pokolenia.  

(17) W początkach powiedzie go trudnymi drogami, bojaźnią i strachem go przejmie, 

dręczyć go będzie swoją nauką, aż nabierze zaufania do jego duszy i wypróbuje go przez 

swe nakazy; (18) następnie powróci do niego po drodze gładkiej i rozraduje go, i odkryje 

mu swe tajemnice. (19) A jeśliby zszedł na bezdroża, opuści go i odda w moc jego 

upadku. 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :  

28 lutego 2019                           

Lekcja  108                                       Temat:   Pokora i służenie innym 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 9,41-50 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(41) Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, 

powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. (42) Kto by się stał powodem grzechu dla 

jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński              

u szyi i wrzucić go w morze. (43) Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, 

odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami 

pójść do piekła w ogień nieugaszony. (45) I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem 

grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być 

wrzuconym do piekła. (47)Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej 

jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym 

do piekła, (48) gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. (49) Bo każdy ogniem będzie 

posolony. (50) Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak utraci, czymże ją przyprawicie?  

Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Trudno przecenić wartość soli. Ta popularna przyprawa dodaje smaku potrawom, 

konserwuje produkty spożywcze, roztapia zimą śnieg na drogach, ale także skutecznie 

oczyszcza. Kosmetyczki często posługują się preparatami zawierającymi sól, by 

otworzyć pory i usunąć martwy, stwardniały naskórek. 

Zanim Jezus zaczął mówić o zgorszeniach i wartości „bycia posolonym”, 

uczniowie kłócili się o to, który z nich jest największy. Jezus przypominał im, że ten, 

kto chce być pierwszym, musi być ostatnim i sługą wszystkich (Mk 9,33-37).  

 Uczył, że drogą do prawdziwej wielkości jest pokora i służenie innym. 
 

 Dlaczego?  



Ponieważ pokorna służba jest jak preparat zawierający sól. Usuwa egoizm, 

lansowanie siebie i przechwałki. Otwiera to, co było zatkane pychą i grzechem.                     

A przede wszystkim oczyszcza nas z tego, co niszczy lub wypacza życie Boże w nas.  

Choć brzmi to paradoksalnie,  

    dobrowolne uniżenie siebie podnosi nas,  
 

    a pokora ujawnia nasze prawdziwe piękno jako dzieci Boga. 
 

Nie musisz daleko szukać okazji do uniżania siebie i służenia innym.  

Według św. Franciszka Salezego: „Wielkie okazje do służenia Bogu pojawiają 

się rzadko, ale małe otaczają nas każdego dnia”.  

Życzliwość okazana rozdrażnionemu współmałżonkowi, cierpliwość wobec zbyt 

wolno jadącego kierowcy, pocieszenie kogoś, komu nie powiodło się w pracy – to 

drobne akty naszej służby. Propozycja rozładowania zmywarki, odebrania płaszcza z 

pralni czy zaparzenia komuś drugiej filiżanki kawy – te małe, codzienne gesty pomogą 

ci „mieć sól w sobie” i zachować pokój z tymi, których masz wokół siebie. Przez nie 

oddajesz swoje życie Bogu i ludziom – i jest to zawsze piękny widok! 

Poproś dziś Ducha Świętego, aby podsuwał ci okazje do pokornej służby i aby 

pokierował cię tam, gdzie będziesz najbardziej potrzebny. Nie lekceważ niczego, co 

się wydarzy, nawet gdyby wydawało ci się to zbyt niepozorne czy nawet 

odstręczające. Nigdy nie wiadomo – może właśnie ta sytuacja będzie dla ciebie szansą 

oczyszczenia.  

  Bóg chce, abyś wzrastał w wierze i miłości przez całe życie.  

  Nic nie oczyszcza nas lepiej niż sól pokornej służby. 

 

„Ojcze, pokaż mi, jak mogę dziś służyć Twojemu ludowi”. 

 

Ps 1,1-4.6 

 

 

 

 

 

 

 



Syr 5,1-8    

 

(1) Nie polegaj na swoich bogactwach i nie mów:                                       

Jestem samowystarczalny. 

(2) Nie daj się uwieść żądzom i sile, by iść za zachciankami swego serca. (3) Nie mów: 

Któż mi ma coś do rozkazywania? Albowiem Pan z całą pewnością wymierzy ci 

sprawiedliwość. (4) Nie mów: Zgrzeszyłem i cóż mi się stało? Albowiem Pan jest 

cierpliwy. (5) Nie bądź tak pewny darowania ci win, byś miał dodawać grzech do 

grzechu. (6) Nie mów: Jego miłosierdzie zgładzi mnóstwo moich grzechów. U Niego jest 

miłosierdzie, ale i zapalczywość, a na grzeszników spadnie Jego gniew karzący. (7) Nie 

zwlekaj z nawróceniem do Pana ani nie odkładaj tego z dnia na dzień: nagle bowiem gniew 

Jego przyjdzie i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedliwości. (8) Nie polegaj na bogactwach 

niesprawiedliwie nabytych, nic ci bowiem nie pomogą w nieszczęściu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
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Lekcja  109                                       Temat:   Wierny przyjaciel 
 

Syr 6,5-17 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  

(5) Miła mowa pomnaża przyjaciół, a język uprzejmy pomnaża miłe 

pozdrowienia. (6) Żyjących z tobą w pokoju może być wielu, ale gdy idzie o doradców,               

[ niech będzie] jeden z tysiąca! (7) Jeżeli chcesz mieć przyjaciela, posiądź go po próbie, a 

niezbyt szybko mu zaufaj! (8) Bywa bowiem przyjaciel, ale tylko na czas jemu dogodny, nie 

pozostanie nim w dzień twego ucisku. (9) Bywa przyjaciel, który przechodzi do nieprzyjaźni  

i wyjawia wasz spór na twoją hańbę. (10) Bywa przyjaciel, ale tylko jako towarzysz stołu, nie 

wytrwa on w dniu twego ucisku. (11) W powodzeniu twoim będzie jak [drugi] ty, z 

domownikami twymi będzie w zażyłości. (12) Jeśli zaś zostaniesz poniżony, stanie przeciw 

tobie i skryje się przed twym obliczem. (13) Od nieprzyjaciół bądź z daleka i miej się na 

baczności przed twymi przyjaciółmi. (14) Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną, kto go 

znalazł, skarb znalazł. (15) Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty 

ani równej wagi za wielką jego wartość. (16) Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia; znajdą 

go bojący się Pana. (17) Kto się boi Pana, dobrze pokieruje swoją przyjaźnią, bo jaki jest 

on, taki i jego bliźni. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Przed kilkoma laty socjolodzy amerykańscy opublikowali raport na temat 

samotności. Z ich badań wynikało, że  w ciągu ostatnich dwudziestu lat krąg bliskich 

przyjaciół przeciętnego Amerykanina skurczył się w sposób drastyczny. Dwa razy 

więcej osób stwierdziło, że nie ma nikogo, z kim mogłyby się podzielić ważnymi 

sprawami. 

Badanie wykazało, że obecne tempo życia nie pozwala nam nawiązywać głębokich 

i trwałych przyjaźni. Przy wypełnionym rozkładzie dnia, wciąż zmieniających się 

obowiązkach oraz coraz częstszym korzystaniu z wszechobecnych urządzeń 

elektronicznych, jak smartfony czy tablety, powoli oddalamy się od siebie.  



Wprawdzie większość z nas chciałaby mieć wiernych przyjaciół – i samemu być 

wiernym przyjacielem – ale w praktyce okazuje się to niezwykle trudne. To smutne, 

że jest wśród nas tyle osób, które czują się samotne! 

Syrach opisuje przyjaciela, o którym wszyscy marzymy – takiego, który trwa przy 

tobie w każdej sytuacji. Pozostaje wierny w doli i niedoli, w powodzeniu i w ucisku. 

Który prawdziwie kocha. Echo tych słów wybrzmiewa także w obrzędzie sakramentu 

małżeństwa, gdy kapłan pyta narzeczonych: „Czy chcecie wytrwać w tym związku 

w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia?” 

 

   Jak więc mamy nauczyć się takiej przyjaźni?  

 

Kontemplując wierność Boga – Jego niezachwiane, niezawodne trwanie przy nas. 

Im lepiej poznamy, czym jest Jego przyjaźń, tym łatwiej będzie nam okazywać ją 

naszym bliskim.  

 Kto kocha w sposób doskonalszy niż Jezus, Przyjaciel, który nigdy cię 

nie opuszcza, Oblubieniec, który wciąż jest ci oddany?  

 Kto zna cię lepiej niż Bóg Ojciec, który widzi wszystkie twoje grzechy, a 

mimo to pozostaje przy tobie, aby pomóc ci wzrastać w świętości? 

Rozważ dziś na modlitwie wierność Boga.  
 

 Przypomnij sobie, jak doprowadził swój lud do Ziemi Obiecanej 

pomimo jego słabej wiary i kolejnych aktów nieposłuszeństwa. 

 Przypomnij sobie króla Dawida, któremu nie zawsze udawało się 

przestrzegać przykazań, a mimo to Bóg nie odebrał mu swojego 

błogosławieństwa. 

 Przypomnij sobie Piotra, któremu Jezus wybaczył trzykrotne zaparcie się 

Go przed ludźmi.  
 

Rozważ te historie, a zobaczysz, na czym polega prawdziwa  przyjaźń. Niech one 

nauczą cię być lepszym przyjacielem, a także bardziej doceniać miłość przyjaciół, 

których Bóg ci daje. 
 

„Jezu, ukaż mi swoją wierną miłość, abym i ja mógł stać się lepszym przyjacielem”. 

 

Ps 119,12.16.18.27.34-35    



 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 10, 1-12  (Biblia Tysiąclecia) 
 

  

 (1) Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do 

Niego znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. (2) Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go 

wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. (3) Odpowiadając zapytał 

ich: Co wam nakazał Mojżesz? (4) Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i 

oddalić.(5) Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych 

napisał wam to przykazanie. (6) Lecz na początku stworzenia Bóg 

stworzył ich jako mężczyznę i kobietę:(7) dlatego opuści człowiek ojca 

swego i matkę (8) i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są 

dwoje, lecz jedno ciało. (9) Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! (10) W 

domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. (11) Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a 

bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. (12) I jeśli żona opuści swego męża, a 

wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 10, 13-16  (Biblia Tysiąclecia) 
 

(13) Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali 

im tego. (14) A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich:  

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im;             

do takich bowiem należy królestwo Boże. (15) Zaprawdę, powiadam wam: Kto 

nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. (16) I biorąc je                  

w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jeśli kiedykolwiek przez dłuższy czas zajmowałeś się małymi dziećmi, to wiesz, że 

nie są one aniołkami z obrazka. Biegają jak szalone, przewracając wszystko, co stanie 

im na drodze, zadają krepujące pytania i przerywają rozmowy rodzicom. Dzieci 

zebrane wokół Jezusa także nie były idealne. Miały różne charaktery i temperamenty 

– niektóre były rozbrykane, inne nieśmiałe, ciekawskie czy roszczeniowe. Ale każde 

z nich, jakiekolwiek było, chciało przyjść do Jezusa. A On przygarniał je wszystkie. 

W kulturze, w której uczono dzieci nie wchodzić w drogę starszym, Jezus 

zapragnął mieć je blisko siebie i udzielić im błogosławieństwa.  

 

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” – powiedział. 

 

W ten sam sposób Jezus patrzy na nas.  

 Nie przeszkadza Mu, że nie jesteśmy idealni.  

 Nie oczekuje nienagannego zachowania. Po prostu chce być blisko nas.  

 Wie, że każdy z nas głęboko pragnie zostać przyjęty, zaakceptowany, 

doceniony. 

 



I to właśnie daje nam Jezus. Nieważne, czy czujemy się godni, czy też nie, czy                 

w swoim mniemaniu spełniamy wymagania stawiane przyjaciołom Jezusa, czy 

zawodzimy na całej linii, Jezus woła nas do siebie. 

Pamiętając o tym, przeczytaj ponownie dzisiejszy fragment Ewangelii i wyobraź 

sobie tę zróżnicowaną gromadkę dzieci przyprowadzonych do Jezusa. Pomyśl, jak 

wiele miłości i cierpliwości musiał im okazać, w jakiej radości przebiegało to 

spotkanie.  

 
 

 Wyobraź sobie, jak Jezus błogosławi każde z nich. 

 

A następnie postaw się w sytuacji jednego z tych dzieci. Wyobraź sobie, jak 

spojrzenie Jezusa wyławia ciebie spośród gromadki kłębiących się maluchów.                

Nie bój się – mówi i wyciąga rękę. Nie chce, żebyś czuł się niegodny. Widzi dobro, 

jakie w tobie złożył, i wie, na jak wielkie rzeczy cię stać. Jest też gotów pomóc ci 

usunąć wszystko, co oddala cię od Niego. 

Czy słyszysz, jak cię woła? Pobiegnij prosto do Niego. 

 

„Jezu, naucz mnie przychodzić do Ciebie jak dziecko”. 

 

  Ps 103,13-18 
 



Syr 17,1-15 

 

(1) Pan stworzył człowieka z ziemi i znów go jej zwróci. (2) Odliczył ludziom dni                        

i wyznaczył czas odpowiedni, oraz dał im władzę nad tym wszystkim, co jest na 

niej. (3) Przyodział ich w moc podobną do swojej i uczynił ich na swój obraz. (4) Uczynił ich 

groźnymi dla wszystkiego stworzenia, aby panowali nad zwierzętami                                               

i ptactwem. (5p) Otrzymali używanie pięciu władz Pana, jako szósty darował im po części 

umysł, a jako siódmy - rozum tłumaczący użycie władz Jego. (6) Dał im wolną wolę, język               

i oczy, uszy i serce zdolne do myślenia. (7) Napełnił ich wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich 

pouczył. (8) Położył oko swoje w ich sercu, aby im pokazać wielkość swoich dzieł. (9p) I dał 

im przez wieki chełpić się swoimi dziwami. (10) Imię świętości wychwalać będą i wielkość 

Jego dzieł opowiadać. (11) Dodał im wiedzy i prawo życia dał im w 

dziedzictwo. (12) Przymierze wieczne zawarł z nimi i objawił im swoje prawa. (13) Wielkość 

majestatu widziały ich oczy i uszy ich słyszały okazałość Jego głosu. (14) Rzekł im: 

Trzymajcie się z dala od wszelkiej niesprawiedliwości! I dał każdemu przykazania co do 

jego bliźniego.(15) Przed Nim są zawsze ich drogi, nie skryją się przed Jego oczami. 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 6, 39 - 45 
 

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

Czy nie wpadną w dół obydwaj? (40) Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, 

dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. (41) Czemu to widzisz drzazgę                

w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? (42) Jak możesz mówić 

swemu bratu: Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w 

swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego 

oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. (43) Nie jest dobrym 

drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. (44) Po 

owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie 

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

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

usta.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Ludzie uwielbiają osądzać innych i udzielać im rad, nawet jeśli mają niewiele do 

zaoferowania. Kiedy dzieci wymądrzają się na tematy, o których nie mają pojęcia, 

może nas to śmieszyć, ale w wypadku dorosłych przestaje to być zabawne. A jeśli 

temat jest naprawdę poważny, robi się już niebezpiecznie, jak wtedy, gdy 

„niewidomy prowadzi niewidomego” (Łk 6,39). 

Jak mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, wszyscy mamy skłonność do udzielania 

zbędnych i często nieprzemyślanych rad w sprawach moralnych i duchowych. Jest 

dla nas tak jasne, co powinien zrobić nasz rozmówca, że po prostu nie możemy się 

powstrzymać. Jednak jeśli chodzi o nasze własne życie, jesteśmy bardziej 

powściągliwi, gdyż mamy o nim pełniejszą wiedzę i rozumiemy, że często nie ma 

prostych i jednoznacznych rozwiązań. 

Tylko Bóg widzi prawdziwy obraz całości. 



I dlatego traktuje nas z nieskończoną cierpliwością, łaskawością i miłosierdziem. 

Jest to bardzo pocieszająca prawda! Możemy trwać w pokoju, wierząc, że Ojciec 

niebieski troszczy się o nas z miłością. Ale jednocześnie ta sama prawda jest dla nas 

wyzwaniem, ponieważ Bóg widzi prawdziwy obraz życia każdego człowieka. 

Każdego trzyma w swojej dłoni – także tych, których najtrudniej ci zrozumieć                     

i zaakceptować. Oznacza to, że ty wcale nie musisz ich zmieniać. Możesz pozostawić 

wszystkich Jego trosce. 

Oczywiście powinniśmy kochać ludzi, których mamy wokół siebie, i okazywać 

zainteresowanie ich życiem. Próbujmy jednak przyjąć wobec nich tę samą 

miłosierną, kochającą postawę, jaką ma Bóg. Próbujmy rozumieć i wczuwać się                 

w położenie drugiego, a nie osądzać i udzielać rad, zwłaszcza gdy nikt nas o nie nie 

prosi. 

Wybierz sobie jedną osobę, którą najczęściej osądzasz lub pouczasz, co ma robić. 

Spróbuj przypomnieć sobie jakaś niedawną rozmowę, podczas której uległeś pokusie 

układania jej życia po swojemu. Jak mógłbyś poprowadzić tę rozmowę, kierując się 

miłością i dobrocią? Spróbuj tak postąpić następnym razem. 

 

„Panie, pomóż mi stać się odbiciem Twojej łaskawości i miłości wobec ludzi, 

których stawiasz na mojej drodze”. 

 

Ps 92, 2-3.13-16     1 Kor 15, 54b-58 

 

Syr 27, 4-7       

 

(4) Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie okazują się błędy człowieka w 

jego rozumowaniu. (5) Piec wystawia na próbę naczynia garncarza, a sprawdzianem 

człowieka jest jego wypowiedź. (6) Hodowlę drzewa poznaje się po jego owocach, 

podobnie serce człowieka - po rozumnym słowie. (7) Nie chwal człowieka, zanim poznasz, 

jak przemawia, to bowiem jest próbą dla ludzi. 

 


