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24 czerwca 2019 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 1,57-66.80 (Biblia Tysiąclecia)  

 

(57) Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. (58) Gdy jej sąsiedzi                   

i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią 

razem. (59) Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, 

Zachariasza. (60) Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię 

Jan. (61) Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. (62) Pytali więc 

znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. (63) On zażądał tabliczki i napisał:  

Jan będzie mu na imię. 

I wszyscy się dziwili. (64) A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał                         

i mówił wielbiąc Boga. (65) I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej 

krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. (66) A wszyscy, którzy o tym 

słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska 

była z nim. 

 (80) Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania 

się przed Izraelem. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

„Czymże jest imię?” – ten słynny cytat z Szekspira zdaje się sugerować, że imię 

nie ma znaczenia, gdyż liczy się przede wszystkim charakter.  

Jednak w Piśmie Świętym imię jest niezwykle ważne. 



Wyraża ono często charakter danej osoby lub daną jej od Boga misję. Na przykład 

Jezus zmienił Szymonowi imię na Piotr, ponieważ chciał zbudować swój Kościół na 

„skale” jego wiary. Podobnie było z Janem Chrzcicielem. 

Wszyscy przypuszczali, że otrzyma imię swego ojca, kapłana Zachariasza. Jednak 

rodzice Jana, posłuszni słowom anioła, który ukazał się Zachariaszowi podczas 

pełnienia służby w przybytku Pańskim, wybrali dla niego imię oznaczające po 

hebrajsku: „Bóg okazał łaskę” lub „Bóg okazał przychylność”. 

Oczywiście życie na pustyni, odżywianie się szarańczą i noszenie odzieży z sierści 

wielbłąda nie wyglądają w naszych oczach na znaki szczególnego Bożego 

upodobania. Jednak prowadząc proste, ascetyczne życie, Jan znalazł łaskę                            

i przychylność u Boga. Pozwolił ogołocić się ze wszystkiego, na czym mógł się 

oprzeć, i zamiast szukać pociechy w bogactwie i prestiżu, uczył się znajdować 

oparcie jedynie w Ojcu niebieskim. 

 Życie na pustyni pomogło Janowi wzrastać w ufności do Boga.  

 Przygotowało go też do wypełnienia powierzonej mu misji prorockiej – 

głoszenia nadejścia Mesjasza.  

 Uczyniło go naczyniem Bożej łaski i przychylności – co właśnie oznaczało 

jego imię. 

Ale jeśli nie masz na imię Jan – lub też Janina czy Joanna – to wcale nie znaczy, że 

Bóg ci nie błogosławi. On błogosławi ci na każdym etapie twego życia, a zwłaszcza 

wtedy, gdy znajdujesz się na „pustyni”. Będąc na pustyni, czujemy się samotni, 

niepewni, pozbawieni dotychczasowego oparcia. 

Nie mamy już innego wyjścia, jak tylko oprzeć się na Panu, gdyż uświadamiamy 

sobie, że jedynie On może nas podtrzymać. 

Dlatego czas pustyni, choć trudny, może okazać się czasem łaski.  

Bóg wykorzystuje ten czas, aby formować nasz charakter i uwalniać od 

wszystkiego, co nas od Niego oddziela, a niekiedy też przygotowuje nas do kolejnego 

etapu życia, jak to uczynił z Janem. 

Niezależnie od tego, czy czujesz się dziś tak, jakbyś przebywał na pustyni, czy też 

wśród bujnej zieleni ogrodu, Bóg okazuje ci swoją przychylność. Nigdy o tym nie 

zapominaj. 

„Ojcze, dziękuję Ci za Twoją łaskę i przychylność”. 

 

Iz 49,1-6     Ps 139,1-3.13-15   Dz 13,22-26 
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  Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 7, 6.12-14  (Biblia Tysiąclecia) 
 

 (6) Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie 

podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.  

 (12) Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! 

Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy. (13) Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka 

jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez 

nią wchodzą.  

(14) Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do 

życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

 

Przed postawieniem pierwszych kroków w nowym świecie Łucja odwraca się na 

chwilę i zastanawia, czy nie powrócić do bezpiecznego wnętrza szafy. Narnia jest dla 

niej nieznanym miejscem, a ona jest zupełnie sama, zdana tylko na siebie.  

 Czy naprawdę powinna zaryzykować?  

Łucja decyduje się jednak iść dalej i ma to ogromny wpływ na jej życie. Poznaje 

nowych przyjaciół, a w licznych niebezpiecznych przygodach nabiera odwagi, 

dojrzewa i wzrasta w mądrości. 

W książce C.S. Lewisa Lew, 

czarownica i stara szafa 

dziewczynka imieniem Łucja wchodzi 

przypadkiem do wielkiej szafy pełnej 

futer. Po przedarciu się do tylnej 

ściany odkrywa, że znajduje się                 

w krainie Narnii.  

 



W naszej duchowej podróży zdarzają się chwile, w których przeżywamy podobne 

rozterki. Na przykład bardzo wąska jest droga pokuty i zazwyczaj nie spotykamy na 

niej zbyt wielu ludzi.  

To samo odnosi się do drogi czystości, współczucia czy ofiarności. Dostrzegamy 

związane z nią ryzyko i obawiamy się, czy pójście nią nie będzie nas zbyt drogo 

kosztować. Przeczuwamy, że będzie ona próbą dla naszej odwagi i charakteru, ale nie 

wiemy dokładnie jaką i jak wielką. 

Podobnie jak Łucja, zastanawiamy się, czy na pewno powinniśmy pójść dalej tą 

„wąską” drogą (Mt 7,14). 

Jest to jednak droga, która prowadzi do życia – już teraz i na wieki! To prawda, że 

bywa trudna, że może nas wiele kosztować i bynajmniej nie zapewnia 

bezproblemowego życia.  

Jezus wie o tym wszystkim, ale mimo to prosi, abyśmy nią poszli.  

 Obiecuje być naszym Wybawcą i Przewodnikiem, wspomagać nas, gdy 

pojawią się przeszkody czy pokusy.  

 Daje nam swój Kościół i sakramenty, które umacniają nas, gdy się 

potykamy.  

 Daje nam też towarzyszy drogi, którzy wspierają nas i pocieszają, gdy 

piętrzą się trudności. 

Jakiekolwiek przygody spotkają ci na twojej drodze, możesz być pewien jednego – 

Jezus będzie z tobą. Nie oglądaj się więc wstecz. Patrz przed siebie i oczekuj łask, 

które Bóg dla ciebie przygotował. 

 

„Przyjdź, Duchu Święty!  

Pomóż mi wytrwać na drodze, która prowadzi do życia”. 

 

Rdz 13,2.5-18    Ps 15,1-5 
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26 czerwca 2019                    
Rdz 15,1-12.17-18   (Biblia Tysiąclecia) 

(1) Po tych wydarzeniach Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia:  

Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; 

nagroda twoja będzie sowita. 

 (2) Abram rzekł: O Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego 

życia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest 

Damasceńczyk Eliezer. (3) I mówił: Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony 

u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą. (4) Ale oto usłyszał słowa: Nie on będzie 

twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie 

pochodził. (5) I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: Spójrz na niebo i policz 

gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić; potem dodał: Tak liczne będzie twoje 

potomstwo. (6) Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. (7) Potem zaś rzekł do 

niego: Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj 

na własność. (8) A na to Abram: O Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że 

otrzymam go na własność? (9) Wtedy Pan rzekł: Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, 

trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. (10) Wybrawszy to 

wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną 

naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. (11) Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać 

się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. (12) A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, 

Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka 

ciemność.  

(17) A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby 

wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi 

połowami zwierząt. (18) Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: 

Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat, 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  
 

Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, kiedy Bóg obiecał mu, że uczyni z niego 

„wielki naród”, a przez niego „błogosławieństwo będą otrzymywały ludy całej 

ziemi” (Rdz 12,1-4).  

 Dzisiejsze czytanie mówi nam, że po upływie wielu lat Abram wciąż 

czeka na wypełnienie tej obietnicy.  



Kiedy więc wypowiada przed Bogiem swoją troskę z powodu tego opóźnienia, 

Bóg zapewnia go, że Jego obietnice są niezmienne. Abram będzie miał tylu 

potomków, że nie będzie mógł ich zliczyć, jak nie można zliczyć gwiazd na niebie 

(Rdz 15,5)!  

Bóg potwierdza te słowa, zawierając z Abramem przymierze. 

Abram miał wiele powodów, by zwątpić. Już w chwili, gdy Bóg wezwał go po raz 

pierwszy, był podeszły w latach, a od tego czasu on i Sara jeszcze bardziej się 

postarzeli. Jak więc mogli mieć dziecko i jak mogli otrzymać na własność ziemię, 

która była zajęta przez kogoś innego? Mimo to jednak Abram uwierzył, że Bóg 

dotrzyma danej mu obietnicy i trwał w nadziei. 

Może i ty czasami czujesz się jak Abram. 

Może wciąż czekasz na uzdrowienie bliskiej osoby, na przywrócenie zgody w 

rodzinie, na powrót do Boga twojego dziecka. Kiedy czas mija, a ty wciąż czekasz na 

jakiś znak, że twoja modlitwa zostanie wysłuchana, trudno ci zachować żywą 

nadzieję.  

Może zastanawiasz się, czy Bóg o tobie nie zapomniał albo nawet zaczynasz 

kwestionować Jego wiarygodność. 

Ale Bóg na chrzcie zawarł z tobą przymierze i możesz na Niego liczyć.  

Jego wierność i obietnica wiecznej nagrody są niezachwiane. Może nie zadziała                    

w przewidzianym przez ciebie czasie i nie tak, jak tego oczekujesz, ale odpowie ci               

z całą pewnością.  

Pamiętaj też, że czekanie na Pana nie oznacza bycia biernym.  

 Polega ono na aktywnej, cierpliwej wytrwałości, kiedy pamiętając o tym, że 

Bóg jest wierny, powtarzasz wciąż na nowo, że Mu ufasz, że ufasz Jego 

planom.  

 Wymaga przezwyciężania lęku i zwątpienia mocą wiary i nadziei. 

Kiedy więc czekasz na Pana, pamiętaj o Abramie. Idąc za jego przykładem, złóż 

wiarę w Bogu, który zawsze dotrzymuje swoich obietnic. 

 

„Ojcze, pomóż mi trwać w wierze i nadziei na nagrodę, którą dla mnie 

przygotowałeś”. 

 

Ps 105,1-4.6-9      



 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 7, 15 - 20 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a 

wewnątrz są drapieżnymi wilkami. (16) Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się 

winogrona z ciernia albo z ostu figi? (17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a 

złe drzewo wydaje złe owoce. (18) Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe 

drzewo wydać dobrych owoców. (19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, 

będzie wycięte i w ogień wrzucone. (20) A więc: poznacie ich po ich owocach. 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 7, 21-29 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 (21) Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa 

niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w 

niebie. (22) Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą 

Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu 

cudów mocą Twego imienia? (23) Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. 

Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! (24) Każdego więc, kto tych 

słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom 

swój zbudował na skale. (25) Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w 

ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. (26) Każdego zaś, kto tych słów 

moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom 

swój zbudował na piasku. (27) Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły 

się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki . (28) Gdy Jezus dokończył tych mów, 

tłumy zdumiewały się Jego nauką. (29) Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak 

ich uczeni w Piśmie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wśród przekazów z pierwszych wieków chrześcijaństwa, zwłaszcza w pismach 

Ojców Pustyni, często pojawia się następujący motyw – pobożny mnich asceta 

dowiaduje się z objawienia Bożego, że w pobliskim mieście przebywa wielki święty. 

Mnich wyrusza więc do niego po wskazówki do wzrastania w świętości.  

Ku jego zdziwieniu okazuje się jednak, że tym świętym jest prosty świecki 

człowiek, żyjący w błogiej nieświadomości co do swojego poziomu duchowego. 

Wypełnia on z pokorą swoje powołanie, starając się żyć w zgodzie z ludźmi i służyć 

Bogu, jak potrafi. 



 W dzisiejszej Ewangelii Jezus uczy, że można dokonywać wielkich 

rzeczy w Jego imię, a w rzeczywistości Go nie znać.  

Można mieć Jego imię na ustach i nie wiedzieć, kim On jest. Można zbudować 

imponujący gmach pobożności, który jednak runie, gdy okaże się, że ta pobożność 

nie popłaca – gdy przyjdą pokusy, gdy wyczerpią się miłe uczucia, gdy zgorszymy 

się postawą innych, gdy przyznanie się do wiary narazi nas na przykrości czy 

wyśmianie. 

Ostatecznie to nie mocne doświadczenia czynią nas uczniami Jezusa – choć mogą 

nas one do Niego doprowadzić – ale budowanie relacji z Nim w zwyczajnej 

codzienności. To właśnie tu uczymy się wypełniać wolę Ojca, który posyła nas do 

konkretnych ludzi i wyznacza zadania, tak czasem banalne, choć niełatwe, jak 

wstanie na czas do pracy, wysłuchanie gderliwej sąsiadki, opanowanie złości w korku 

ulicznym, oderwanie się od telewizora czy komputera, żeby zająć się marudnym 

dzieckiem, czy wygospodarowanie w tym całym zagonieniu spokojnej chwili na 

modlitwę.  

 Otwierając się w tym wszystkim na Ducha Świętego, pogłębiamy naszą więź                    

z Jezusem i budujemy fundament, na którym nasz duchowy dom będzie stał pewnie. 

„Nigdy was nie znałem” – to bardzo ostre słowa. Jezus kieruje je do tych, którzy 

afiszując się pobożnością, nie pełnią woli Ojca niebieskiego. Nie chcą nawet jej 

poznać, żyjąc tak, jak im wygodnie. Nie są zainteresowani relacją z Jezusem, lecz 

jedynie profitami, jakie można z niej wyciągnąć.  

Prośmy Pana, aby nie zaliczył nas do ich grona, ale wzbudził w nas pragnienie jak 

najgłębszego poznania Go i budowania na Nim swego życia. 

 

„Panie, Ty wiesz, że chcę Cię poznawać. Zabierz z mego serca wszelki lęk 

przed Tobą i pomóż żyć w Twojej bliskości”. 

 

Rdz 16,1-12.15-16     Ps 106,1-5      
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 15, 3-7  (Biblia Tysiąclecia) 
 

  

 Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:  Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi 

jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, 

aż ją znajdzie?  A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona   

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

znalazłem owcę, która mi zginęła.  Powiadam wam: Tak samo w niebie większa 

będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż                                        

z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. 

 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Mówi się czasem nie bez racji, że Najświętsze Serce Jezusa jest sercem pasterza. 

 I tak trzy z dzisiejszych czterech czytań mówią właśnie o pasterzach, którzy 

troszczą się o swoje owce, prowadzą je i karmią, szukają zabłąkanych i leczą chore.  

 Natomiast dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa, Dobrego 

Pasterza, w jeszcze innym świetle – jako Tego, który cieszy się z owiec. 

Jest to taka cecha Najświętszego Serca Jezusa, o której myślimy raczej rzadko. 

Wiemy, że Jezus objawił najpełniej swoją miłość, swoje „serce”, w godzinie męki i 

śmierci dla naszego zbawienia. Wiemy, że szuka nas i znajduje – jak pasterz 

zaginioną owcę.  



Jednak w dzisiejszej przypowieści pojawia się pewien szczegół, nad którym często 

przechodzimy do porządku dziennego. Pasterz nie jest zły na zagubioną owcę, nie 

beszta jej za to, że odbiegła od stada. Widok odnalezionej owcy napełnia go radością.  

Jezus z radością szuka i znajduje to, co zginęło. 

Nie popada we frustrację nawet wtedy, gdy gubisz się raz za razem.                            

Nie zrezygnuje ani z ciebie, ani z twoich bliskich. Będzie szukał aż do końca, gdyż 

kocha każdą ze swoich owiec i wie, jak wielkie szczęście czeka na nie, gdy 

przyprowadzi je do domu. Dlatego wyrusza na poszukiwania z radością i nadzieją na 

odnalezienie, a nie z niechęcią i gniewem. 

Spróbuj dziś zobaczyć radość Najświętszego Serca Jezusa. 

Popatrz na siebie jako na zagubioną owcę, której Jezus, Dobry Pasterz, szuka                    

z gorliwością i zaangażowaniem.  

Wyobraź sobie, jak rozjaśnia się Jego twarz, gdy cię zauważa, podnosi, bierze na 

ramiona i niesie do domu. Niech ta radość, jaką ma z ciebie Jezus, będzie twoją siłą. 

Niech będzie dla ciebie pociechą, gdy modlisz się za swoich bliskich, którzy się 

zagubili. 

 Bóg jest niestrudzony w swojej miłości do ciebie i do nich. On cieszy się, 

wychodząc na poszukiwanie wszystkich swoich pogubionych dzieci. 

 

„Jezu, pomóż mi dziś przyjąć miłość Twego pasterskiego serca.                         

Pragnę, abyś mnie odnalazł”. 

 

Ez 34,11-16    Ps 23,1-6    Rz 5,5b-11 
 

    

 

 

 

 

 

 

 



Świętych Apostołów 

Piotra i Pawła 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

29 czerwca 2019                           
 

2 Tm 4,6-9.17-18   (Biblia Tysiąclecia) 

 (6) Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki 

nadeszła. (7) W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę 

ustrzegłem. (8) Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym 

dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkich, którzy umiłowali 

pojawienie się Jego. (9) Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko.  

(17) Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze 

mnie dopełniło głoszenie /Ewangelii/ i żeby wszystkie narody /je/ posłyszały; wyrwany też 

zostałem z paszczy lwa. (18) Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, 

przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków! Amen. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

U stóp schodów prowadzących do  bazyliki św. Piotra w Rzymie stoją dwie 

imponujące figury – św. Piotra i św. Pawła. Każda z nich ma około pięciu i pół metra 

wysokości i stoi na niemal pięciometrowym postumencie. Ustawione po 

przeciwległych stronach schodów, posągi te są jak wartownicy strzegący Kościoła. 

Symbolizują także Kościół rozsiany po całym świecie. 

 

Św. Piotr przedstawiony jest z wielkim 

kluczem, który przypomina, że Jezus powierzył 

mu klucze królestwa niebieskiego (Mt 16,19). 

Patrzy on z troską na zgromadzonych na placu 

ludzi – jak pasterz miłujący swój lud. 

 



 
 

 Dziś obchodzimy święto ich obu – dwóch filarów Kościoła, którzy oddali 

życie za Ewangelię.  

Dwóch mężczyzn, których pismom, nauczaniu i świadectwu Kościół zawdzięcza 

rozprzestrzenienie się Dobrej Nowiny z Jerozolimy na cały ówczesny świat. 

Pod koniec życia Paweł pisał, że Pan stanął przy nim nawet wówczas, gdy wszyscy 

go opuścili (2 Tm 4,16-17). Kiedy Piotr siedział w więzieniu, zastanawiając się, czy 

nazajutrz nie zostanie stracony, zjawił się anioł Pański, który wyprowadził go na 

wolność (Dz 12,7). Obaj Apostołowie byli zdolni do wiernej służby Kościołowi, 

ponieważ ufali, że wszechmogący Bóg jest zawsze z nimi – na dobre i na złe. 

I ta ufność była dla nich oparciem aż do końca – aż do męczeńskiej śmierci. 

Uczcijmy dzisiaj świętych Piotra i Pawła jako bohaterów naszej wiary. Każdy               

z nich w sobie właściwy sposób świadczy,  

co to znaczy być pełnym wiary i miłości uczniem 

Jezusa.  

To wielka dla nas łaska, że możemy ich naśladować, że jesteśmy kontynuatorami 

tej samej historii! 

 

„Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami! 

Pragniemy być tak wierni jak wy”. 

 

Dz 12,1-11     Ps 34,2-9     
 
 
 
 

Św. Paweł spogląda uważnie, 

trzymając w jednej ręce rozwinięty zwój, 

a w drugiej miecz – „miecz Ducha, to 

jest słowo Boże” (Ef 6,17). Ten gorliwy 

Apostoł pogan głosi w swoich listach 

chwałę zmartwychwstałego Pana i moc 

życia w Duchu Świętym. 

 



 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. 
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„SŁOWA BOŻEGO” 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 9,  51-62 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 
 

(51) Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do 

Jerozolimy (52) i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego 

miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. (53) Nie przyjęto Go jednak, 

ponieważ zmierzał do Jerozolimy. (54) Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy 

chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? (55) Lecz On odwróciwszy się 

zabronił im. (56) I udali się do innego miasteczka. (57)A gdy szli drogą, ktoś powiedział do 

Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz! (58) Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory 

i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł 

oprzeć. (59) Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi 

najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca! (60) Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich 

umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże! (61) Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, 

ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu!  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czy Jezus nie stawia zbyt wygórowanych wymagań?  

Człowiek z dzisiejszej Ewangelii pragnął przecież tylko pożegnać się z bliskimi. 

Czyż Eliasz nie pozwolił Elizeuszowi pożegnać się z rodzicami (1 Krl 19,19-21)?  

Co gorsza, odpowiedź Jezusa dana dwóm innym kandydatom na Jego uczniów 

wydaje się szorstka, a nawet odpychająca. Czyżby Jezus chciał ich zniechęcić do 

pójścia za Nim? 

(62) Jezus mu odpowiedział: 

Ktokolwiek przykłada rękę do 

pługa, a wstecz się ogląda, nie 

nadaje się do królestwa Bożego. 



Jeśli podejrzewasz, że chodzi tu jednak o coś głębszego, masz zupełną rację.                  

Po pierwsze, spójrzmy na kontekst dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Dopiero co 

dowiedzieliśmy się, że Jezus postanowił wyruszyć do Jerozolimy (Łk 9,51).  

Przybliża się godzina Jego męki. Łukasz podkreśla pośpiech i przynaglenie 

widoczne w nauczaniu i postępowaniu Jezusa. Nie ma już czasu na sprawy poboczne 

– nawet dobre i ważne. Ci, których Pan wzywa, nie powinni już zwlekać – pójdą za 

Nim teraz albo nigdy. 

Oczywiście nie wiemy, jak ci potencjalni naśladowcy Jezusa zareagowali na Jego 

słowa. Mogła to być dłuższa rozmowa, której dalszego ciągu nie znamy. Łukasz nie 

podaje jej, będąc bardziej zainteresowany pouczaniem nas, swoich czytelników, niż 

przytaczaniem szczegółów dawnych wydarzeń. Jak zauważył pewien komentator, nie 

wiemy, jak zareagowali rozmówcy Jezusa, ale wiemy, jak my powinniśmy 

zareagować. 

Bez wątpienia dzisiejsze słowo Jezusa nie jest łatwe. 

On zresztą doskonale zdaje sobie z tego sprawę i wie, że prosi o wiele. Ale wie 

również, jak wiele łaski chce ci udzielić. Przebaczy ci, kiedy upadniesz, i wesprze 

cię, gdy droga stanie się wyboista. Nigdy nie wyda ci polecenia, by potem patrzeć              

z założonymi rękami, jak zmagasz się i upadasz. Przeciwnie, uczyni wszystko, aby 

pomóc ci w jego wypełnieniu – choć oczywiście nie wbrew twojej woli! 

 

„Tak, Panie, pójdę za Tobą wszędzie, gdzie mnie poprowadzisz.  

Ufam, że wystarczy mi Twojej łaski”. 

 

1 Krl 19,16b.19-21      Ps 16,1-2.5.7-11      Ga 5,1.13-18 

 

 


