
     

 XXVIII Niedziela zwykła  13   X   2019 
 

(Łk 17, 11-19:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(11) Zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii                            

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

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

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

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

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

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

dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? (18) Żaden się nie 

znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec.  

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

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Bernard z Clairvaux 

 

Wdzięczność Bogu 
 

 „Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych?” (Łk 17, 17nn). Pamiętacie, jak sądzę, że 

są to słowa Zbawcy ganiącego niewdzięczność owych dziesięciu. Czytamy o nich, że 

dobrze się modlili, błagali i prosili ci, którzy głośno wołali: „Jezu, Synu Dawida, zmiłuj 

się nad nami”.  

Lecz brakło im czwartej cnoty, którą dołącza apostoł – dziękczynienia  (1 Tm 2, 1), bo 

nie wrócili i nie dziękowali Bogu. 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Spotykamy wielu, którzy i dziś dość natrętnie proszą o to, czego im brakuje, lecz zaiste 

niewielu znamy takich, których by można zobaczyć dziękujących za otrzymane 

dobrodziejstwa. Nie należy ganić natarczywej prośby, lecz niewdzięczność proszącego 

zupełnie odejmuje skuteczność prośbie. Zapewne więc odmowa niewdzięcznym tego, o co 

proszą, jest oznaką łaskawości, abyśmy nie zostali tym surowiej osądzeni za 

niewdzięczność, im bardziej po otrzymaniu dobrodziejstw okażemy się niewdzięczni.  

Tak więc jest oznaką miłosierdzia cofnąć miłosierdzie, a oznaką gniewu i oburzenia 

okazywać miłosierdzie, o czym przez Proroka mówi sam Ojciec Zmiłowania w słowach: 

„Zmiłujmy się nad bezbożnym, a nie nauczy się czynić sprawiedliwości” (Iz 26, 10)... 

Widzisz więc, że nie dla wszystkich jest pożyteczne oczyszczenie z trądu złego 

postępowania, objawiającego się w grzechach; u niektórych bowiem w ukryciu powstaje 

najgorszy wrzód – niewdzięczność, który jest tym niebezpieczniejszy, im bardziej jest 

wewnętrzny... 

Szczęśliwy natomiast jest ów Samarytanin, który poznał, że nie posiada niczego, czego 

by nie otrzymał, i dlatego zachował powierzone sobie dobro i powrócił do Pana z 

podziękowaniem. Szczęśliwy, który powrócił przez pojedyncze dary łaski do Tego, w 

którym jest pełnia wszystkich łask; a gdy okazujemy Mu wdzięczność za to, co 

otrzymaliśmy, robimy miejsce dla łaski, abyśmy mogli otrzymać jeszcze większe dary.  

Jedynie nasza niewdzięczność powstrzymuje nas w postępie duchowym, bo Dawca 

uważa za stracone to, co otrzymał niewdzięczny, i wystrzega się, by nie stracić tego, co daje 

niewdzięcznemu. Szczęśliwy w końcu, bo uważając się za obcego, gorąco dziękuje nawet 

za najmniejsze dary, nie wątpiąc ani nie ukrywając, że wszystko jest darmo dane jemu, 

obcemu i nieznanemu. 

My zaś bierni i godni politowania, podczas gdy na początku, kiedy jeszcze uważaliśmy 

się za obcych, byliśmy bardzo zalęknieni, bardzo pobożni i pokorni, to potem tak łatwo 

zapomnieliśmy, że darmo otrzymaliśmy wszystko to, co mamy. Chełpiąc się – co jest rzeczą 

złą – z naszej jakoby poufałości z Bogiem, obyśmy nigdy nie zasłużyli usłyszeć słów, że 

nieprzyjaciółmi Pana są jego domownicy (Mt 10, 36)... 

Błagam was przeto, bracia, upokarzajmy się coraz bardziej pod potężną ręką Boga i 

starajmy się odsunąć daleko od siebie ten tak wielki i tak bardzo niegodziwy grzech 

niewdzięczności, abyśmy całą naszą pobożność skierowali na dziękczynienie i uzyskali 

sobie Bożą łaskę, która jedynie może zbawić nasze dusze. I nie tylko językiem, ale czynem 

okażmy wdzięczność, bo Dawca łaski wymaga od nas bardziej dziękczynienia czynem niż 

słowem. Jest to Pan nasz błogosławiony na wieki. 

 

 

 



 Św. Augustyn 

 

Jemu zawdzięczamy wszystko 
 

Pamiętacie, co słyszeliście w ostatnim czytaniu Ewangelii, jak to Pan nasz Jezus 

Chrystus chwalił czyniącego dzięki, a ganił niewdzięcznych, którzy zostali oczyszczeni na 

ciele, lecz w sercu trędowatymi pozostali. Cóż powiada apostoł? „Prawdziwa ta nauka – 

rzecze – i wszelkiej wiary godna”.  

 Jakaż to nauka? Chrystus Jezus przyszedł na świat.  

 Po co? „Aby ludzi wybawił z grzechów”.  

 Cóż ty na to? „Z których ja jestem pierwszym” (1 Tm 1, 15). 

Ten, który mówi: nie jestem grzesznym, albo: nie byłem grzesznym – niewdzięczny jest 

w stosunku do Uzdrowiciela.  

Żaden człowiek z tej wielkiej liczby śmiertelnych, która zrodziła się z Adama, żaden w 

ogóle człowiek nie urodził się bez grzechu i żaden bez łaski Chrystusa nie został 

uzdrowiony.  

Dlaczego pytasz o dzieci, jeśli od Adama są chore na duszy? Albowiem przynosi się je 

do Kościoła. Bo jeśli kto nie może przybiec tu na własnych nogach, przychodzi na nogach 

innych po to, by został uzdrowiony. Kościół - Matka daje im nogi innych, by przyszli, 

innych serca, by uwierzyli, innych język, by wyznali grzech, gdyż są chorzy na duszy                     

i obciążeni grzechem innych... 

Zaiste, nie rozpaczajcie. Jesteście chorzy, przyjdźcie do Niego, a będziecie uzdrowieni. 

Jesteście ślepcami, przyjdźcie do Niego, a zostaniecie oświeceni. Wy, którzy zdrowi 

jesteście, dzięki Mu składajcie. Wy, którzy chorzy jesteście, przybiegnijcie do Niego po 

uzdrowienie.  

Zaprawdę, uczynił cię kiedyś Bóg tym, czym ty sam nie mogłeś się uczynić. Kiedy więc 

już jesteś, możesz i ty sam coś uczynić. Obyś przybiegł do Lekarza i błagał Lekarza, który 

jest wszędzie... Wzruszył serce twoje i obdarzył cię możnością błagania, abyś Go 

przebłagał.  

„Albowiem Bóg jest tym, który w nas wywołuje chęć i sprawia wykonania według 

swojego upodobania” (Flp 2, 13). Uprzedziło cię Jego wołanie, abyś posiadał dobrą wolę.  

Wołaj zatem: „Boże mój, miłosierdzie Twoje uprzedziło mnie” (Ps 59 [58], 11). 

Uprzedziło cię Jego miłosierdzie po to, byś istniał, byś czuł, byś rozumiał... Ten, który cię 

uprzedził w tak dobrych rzeczach, przyjdzie do ciebie, by przyjrzeć się swoim darom                    

i twoim złym uczynkom. Patrzy na ciebie, w jaki sposób używasz darów. Ponieważ jednak 

uprzedził ciebie we wszystkich tych darach, bacz i ty, w czym uprzedzisz oblicze Tego, 

który przyjdzie.  



Słuchaj psalmu: „Uprzedźmy oblicze przez wyznawanie Go” (Ps 95 [94], 6).  

Uprzedźmy oblicze Jego: zanim przyjdzie, zostanie już ubłagany; zanim wesprze, będzie 

przejednany. Masz bowiem kapłana, przez którego możesz przebłagać twego Boga, i On 

sam, który się stał dla ciebie człowiekiem, jest wraz z Ojcem dla ciebie Bogiem. Będziesz 

radował się w psalmach, uprzedzając oblicze Jego i składając wyznanie. 

Raduj się psalmem, a uprzedzając oblicze Jego przez wyznawanie, oskarżaj sam siebie; 

radując się psalmem, wychwalaj Go. Gdy będziesz siebie oskarżał i wielbił Tego, który cię 

uczynił. On, który umarł za ciebie, przyjdzie do ciebie i da ci życie. 

Słowa te zapamiętajcie i przy nich pozostawajcie. Niech nie będzie niezgody, niech nikt 

nie będzie trędowaty. Nauka niestała, bezkształtna oznacza trąd umysłu, z którego  Chrystus 

oczyszcza... 

Zaprawdę, Jemu to zawdzięczamy, że żyjemy, że myślimy, że jesteśmy ludźmi, że 

dobrze żyjemy, że poprawnie myślimy – Temu to, zaprawdę, zawdzięczamy. Z nas samych 

nie mamy nic prócz grzechu, albowiem cóż masz, czego byś nie wziął? (1 Kor 4, 7).  

Wy zaś, którzy najwięcej nauczyliście się z tego, co słyszeliście, wznieście w górę serca, 

by wyleczyć się z choroby i oczyścić się z niezgody, i składajcie Bogu dzięki. 

 Św. Augustyn 

 

Wiara, nadzieja, miłość 
 

 Wiara dotyczy tych rzeczy, które są ukryte.  

Kiedy one się ukażą, dojdziemy do ich oglądania.  

 Nadzieja odnosi się do tego, czego jeszcze brak. Gdy to się zjawi, nadzieja 

ustanie, ponieważ będziemy posiadali tę rzecz i nie będziemy potrzebowali 

niczego więcej się spodziewać.  

 Miłość natomiast zna tylko jedno: coraz bardziej wzrastać. Jeśli bowiem 

kochamy Tego, kogo nie widzimy, jakże dopiero będziemy Go kochać, gdy Go 

ujrzymy.  

Niechże więc wzrasta w nas tęsknota. Jesteśmy chrześcijanami tylko ze względu na 

przyszłość. Niechaj nikt nie pokłada nadziei w dobrach doczesnych! Niech nikt nie obiecuje 

sobie szczęścia, ponieważ jest chrześcijaninem! Niech korzysta ze szczęśliwości doczesnej, 

jeśli może, jak może, kiedy może, ile może. Kiedy ona jest, niech dziękuje wszechmocy 

Bożej, a gdy jej brak, niech dziękuje za to Sprawiedliwości Bożej. Chrześcijanin niech 

zawsze będzie wdzięczny, nigdy zaś niech nie będzie niewdzięczny. Niech będzie 

wdzięczny Ojcu, który gani, chłoszcze i wymierza karę. Bo On zawsze kocha: czy jest 

łagodny, czy groźny. „Dobrze jest wysławiać Pana i śpiewać imieniu Twojemu, o 

Najwyższy” (Ps 92 [91], 2). 



XXVIII Niedziela zwykła 
 

Ks. Ryszard Stankiewicz SDS  
" Po prostu: lectio divina - na niedzielę i święta" 

 
 

I.  Lectio:  Czytaj z wiarą i  uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty. 
 

       
  

 A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, 

chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to 

Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest 

dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten 

cudzoziemiec?".  (Łk 17, 14-18). 
 

 

 

 

II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst. Pytaj siebie: ”Co Bóg mówi               

do mnie?” 
 

Tak to już jest, że kiedy na czymś nam zależy, czegoś bardzo potrzebujemy, to 

wydeptujemy ścieżki do serca pana Boga, ciągle zawracamy mu głowę, naprzykrzamy się, 

nachodzimy Go w porę i nie w porę. Kiedy zaś to, o co prosiliśmy, otrzymamy, ścieżki te 

zarastają chaszczami niepamięci, braku wdzięczności i zapomnienia o Darczyńcy. 

 Czy wdzięczność to także deficytowy towar mojego życia? 

 Czy dziękuję Bogu i ludziom? 

 Czy dziękuję tylko wówczas, kiedy otrzymany dar przekroczy jakiś tam, 

wyznaczony przeze mnie pułap wartości? Za mniejsze sprawy nie przewiduje się 

wdzięczności. 

 Jak często na moich ustach i w moim sercu pojawia się modlitwa 

dziękczynienia? 

 Czy potrafię dostrzec w sobie i wokół siebie dary, za które trzeba ciągle 

dziękować? 

 Czy zdaję sobie sprawę, że brak wdzięczności to jakby stwierdzenie, że od teraz w 

życiu poradzę sobie sam, bez niczyjej pomocy, wsparcia? 

 Czy dziękuję Panu po każdej spowiedzi za oczyszczenie z trądu grzechu? 
 

Często wobec Pana Boga i nas wdzięczność okazują ci, po których najmniej byśmy się 

tego spodziewali, zaś tak zwani pewniacy już nas nie potrzebują i nie mają czasu na 

jakieś tam "dziękuję".  



Oni w najlepsze zajmują się konsumpcją tego, co otrzymali. Jak im zabraknie, znowu 

sobie o nas przypomną i przyjdą, aby domagać się kolejnej życiowej porcji. 

 Czy brak wdzięczności ze strony innych nie zniechęca mnie do czynienia dobra, 

nie osłabia mojej wdzięczności? 

 Czy umiem cieszyć się każdym gestem wdzięczności ze strony innych, 

szczególnie tych, po których bym się takiego gestu nie spodziewał? 

 Czy wśród czyniących dziękczynienie Pan odnajduje moją osobę? Czy nie musi 

pytać: "Gdzie jest?"? 

 Czy kiedy uradowany z otrzymanego daru zapomnę podziękować, przypominając 

sobie o tym, potrafię wrócić, by okazać wdzięczność? 

 Czy macham ręką i idę dalej, a w duchu dodaję: "Podziękuję następnym razem. 

Podziękuję, kiedy nadarzy się okazja"? 

I tak ciągle powiększa się grono osób, które czekają na moje "dziękuję". A nawet jest 

już spora grupa, która przestała czekać. 

 
 

Dziś w modlitwie będę dziękował Panu za Jego hojne dary. 
 

III. Oratio:  Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce,  aby mówić Mu                     

o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie 

- owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do 

serca  i mów do Niego w sercu. Słuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.  
                   

Może ci w tym pomóc modlitwa  psalmu: 
 

Ujrzały wszystkie krańce ziemi 

zbawienie Boga naszego. 

Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, 

cieszcie się, weselcie i grajcie  (Ps 98, 3-4) 
 

IV.  Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością.                  

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia 

Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina 

nawiedzenia Słowa.  
 

Powtarzaj w różnych porach dnia: 
 

 

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie! 

 



Augustyn Pelanowski "Fale łaski"  

Komentarze do Ewangelii św. Łukasza 

Trędowaty świat - Łk 17, 11-19 

Już dość dawno zwróciłem uwagę na to, że istnieje ogromna różnica między 

oczyszczeniem a uzdrowieniem przez wiarę. 

Tylko ten jeden z dziesięciu otrzymał od Jezusa potwierdzenie pojawienia się w nim 

wiary. Kilku z nich poszło tylko pokazać się kapłanom. Zależało im nade wszystko, by 

uwolnić się od udręczenia chorobą. Nic o ich wierze Łukasz nie napisał. 

Wydaje się, że nawet cud niczego nie zmienił w ich życiu duchowym. Natomiast jeden 

z nich, Samarytanin, wrócił, chwaląc Boga. 

Te słowa uwypuklają jego wewnętrzną przemianę - przejście od niedowierzania ku 

całkowitemu zaufaniu Bogu. 

Podobnie Naaman deklaruje zerwanie z bałwochwalstwem i na dowód swego oddania 

Bogu zabiera ze sobą ziemię, na której był uzdrowiony, by na niej czcić jedynego Boga                  

w swoim kraju (2 Krl 5,14-17). 

Żaden cud nie jest tak istotny w oczach Boga, jak nasze oddanie się Bogu w wierze 

pełnej bezgranicznego zaufania. Wielkość i godność człowieka wierzącego polega właśnie 

na zdolności do doświadczania Boga, któremu człowiek się oddaje i którego przyjmuje. 

Przyjmuje, ponieważ Bóg też w nas wierzy, o czym pisze Paweł: Bóg wiary zawsze 

dochowuje, bo nie może się wyprzeć samego siebie. Wierzę, czyli ufam, że Bóg mi ufa! 

Zastanawiam się, czy trąd jest jakimś zilustrowaniem niedowierzania? 

Żydzi wierzyli, że choroba ta jest swoistą karą za LASZON HARA, czyli za 

oszczerstwo i obmowę. 

Miriam, siostra Mojżesza, została obsypana trądem, gdy poddawała w wątpliwość 

wybór Mojżesza na jedynego wodza i obmawiała go z powodu małżeństwa z Kuszytką, 

Seforą (Lb 12). Istotą jej oskarżeń było zwątpienie w wybór Mojżesza na jedynego 

wybawcę. Zwątpienie zrodziło oskarżenie, a to doprowadziło ją do trądu. 

Nie chcę przez to twierdzić, że ta potworna choroba jest spowodowana wątpliwościami 

i obmowami, ale jest doskonałą ilustracją życia, które nie potrafi już zdobyć się na pełne 

zaufanie Bogu i ratuje swoją pozycję, rujnując oskarżeniami innych. 

Zwątpienie w miłość i dobroć Boga prowadzi nieuchronnie do niszczenia innych złymi 

opiniami.  



Naaman, dopóki był trędowaty, wątpił w sens zanurzania się w wody Jordanu,  a jego 

pierwsza reakcja na nakaz zanurzenia się była pełna gniewu. Biblia mówi o nim jako o 

naczelnym wodzu wojsk syryjskich, przedstawia więc go jako człowieka siejącego 

zniszczenie i śmierć. 

Wpatrując się w wiersze Ewangelii opowiadającej o uzdrowieniu z trądu dziesięciu, 

którzy wyszli z pomiędzy domostw pewnej wsi naprzeciw Chrystusa, widzę nasz świat, o 

którym się mówi, że jest globalną wioską. 

Jak bardzo ten świat stał się trędowaty przez miliony pomówień, oskarżeń, obmów, 

fałszywych opinii, kalumnii, zniesławień, zarzutów, które każdego dnia rozbrzmiewają                

w domach, na ulicach, na forach internetowych, w wiadomościach wykrzykiwanych                        

z ekranów! 

W oczach Boga zwykła obmowa czy oszczerstwo jest czymś ohydniejszym niż 

widok ropiejącej i gnijącej rany na trędowatym ciele.  

W tym miejscu koniecznie trzeba przypomnieć, że główne dzieło Chrystusa to przecież 

usprawiedliwienie, które stoi w zwycięskiej opozycji do głównego dzieła szatana, czyli 

oskarżania. 

Za każdym więc razem, gdy mamy pokusę obmówić kogokolwiek, albo nawet 

oskarżyć, dobrze się zastanówmy, po której stronie wtedy staniemy: Chrystusa czy szatana? 

A jeśli mimo to odważymy się na oskarżenie, nie zdziwmy się, gdy nawet w sobie 

samych poczujemy wstręt podobny do tego, jaki się budzi w kimś, kto widzi ogarnięte 

trądem ciało. 

 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 
2019/2020 

 

Tematyka zajęć w dniu 12 października 2019 roku: 

 
  9.00-10.45 – ks. dr Tomasz Bąk: Wiarygodność wybranych opisów biblijnych w 

świetle archeologii; 

 11.15-13.00 – s. dr hab. Joanna Nowińska SM: Księga Mądrości – gatunki 

literackie w Biblii, analiza z uwzględnieniem relektury dziejów Izraela, ukazanie 

specyfiki tekstu biblijnego – obraz Boga i człowieka. 
 

Terminy spotkań (I semestr): 

 
26 października; 9 listopada– konferencja w Myczkowcach; 16 listopada;                      

30 listopada; 14 grudnia; 4 stycznia– opłatek; 8 stycznia  



 

 
 

Wychowany w muzykalnej rodzinie, od najmłodszych lat wykazywał wyjątkowe 

zdolności muzyczne. W wieku trzech lat nauczył się grać na klawesynie. Jego ojciec, 

skrzypek, nauczyciel i kompozytor, poznał się na talencie syna i pomagał mu go rozwijać. 

Kiedy chłopiec miał pięć lat, zaczął komponować, a jego utwory były wydawane 

drukiem. Z czasem po mistrzowsku opanował nie tylko klawesyn, ale też skrzypce, i 

koncertował w najsłynniejszych filharmoniach. W końcu przewyższył swego ojca, stając się 

najbardziej płodnym i wpływowym kompozytorem swojej epoki. Mowa tu oczywiście o 

Wolfgangu Amadeuszu Mozarcie, jednej z najjaśniejszych gwiazd muzyki klasycznej. 

 

 

Łatwo tłumaczymy sobie, że niektórzy mają po prostu szczególny dar modlitwy.  

„Panie, 

naucz nas się modlić" 

 

Nauka  

od Mistrza 

Jego nazwisko jest powszechnie znane po 

dziś dzień, choć od śmierci kompozytora 

upłynęły już dwa stulecia. Ale nawet on, 

wielki Mozart, przy całym swoim 

muzycznym geniuszu, rozpoczął karierę jako 

uczeń przy boku swego ojca. 

 



Sądzimy, że przemieniające życie spotkanie z Bogiem jest poza naszym zasięgiem. Ale 

to nieprawda. Wielu świętych przeżywało trudności na modlitwie, a wielu zwykłych ludzi 

odkrywało, że Jezus jest bliżej nich, niż sądzili. Ojciec niebieski jest gotów pomóc nam 

w rozwijaniu naszej wewnętrznej zdolności do nawiązywania z Nim kontaktu. 

 

▌ JEZUS TEŻ SIĘ UCZYŁ 

 

Jeśli na tej ziemi istniał ktokolwiek, kto nie musiał uczyć się modlitwy, był to Jezus. 

Był przecież Synem Bożym!  

Z pewnością modlitwa przychodziła Mu w sposób naturalny. Cóż, i tak, i nie. Jezus był 

w pełni Bogiem, ale także w pełni człowiekiem. Jako człowiek miał swoje ludzkie 

ograniczenia, podobnie jak my wszyscy. Możemy przypuszczać, że nie od razu po 

urodzeniu miał pełną świadomość tego, kim jest Jego Ojciec, ani też swojej własnej 

mesjańskiej tożsamości. Przyszedł na ziemię jako bezradne niemowlę, zależne we 

wszystkim od swoich opiekunów.  

Pragnąc upodobnić się do nas we wszystkim oprócz grzechu, Jezus – jak my – uczył 

się wszystkiego od podstaw. Znaczy to, że musiał uczyć się również modlitwy.                         

I dlatego może być dla nas w tej dziedzinie doskonałym przykładem i nauczycielem. 

Przyjrzyjmy się więc Jego modlitwie. 

 

▌ SZKOŁA MODLITWY W NAZARECIE 

 

W Piśmie Świętym nie znajdziemy wielu szczegółów z ukrytego życia Jezusa jako 

chłopca z Nazaretu. Z pewnością jednak Józef i Maryja wychowywali Go w wierze swego 

ludu. Z pewnością też opowiedzieli Mu Jego własną historię. Mówili o odwiedzinach anioła 

Gabriela u Maryi, o śnie Józefa, o Jego cudownych narodzinach i o proroctwie Symeona, 

który zobaczył w Nim „światło na oświecenie pogan i chwałę ludu (…) Izraela”                      

(Łk 2,32). 

Józef i Maryja byli niewątpliwie ludźmi głębokiej wiary i zaufania do Boga w 

zwykłym, codziennym życiu, które było wypełnione modlitwą.  

 Wyobraźmy sobie, jak w piątkowe wieczory zapalali szabatowe świece i dziękowali 

Bogu za błogosławieństwa minionego tygodnia. 

 Wyobraźmy sobie, jak wprowadzali Jezusa w lekturę Pism hebrajskich i prowadzili 

na naukę do synagogi. Z pewnością też uczyli Go odkrywać Boga w pięknie 

przyrody, w zwyczajnych czynnościach, wydarzeniach i ludziach żyjących wokół. 



 

▌ SZKOŁA CHRYSTUSA 

 

Chociaż wczesne lata Jezusa są dla nas tajemnicą, to wiemy, że jako dwunastolatek 

samodzielnie szukał bliskości Boga, swego Ojca. Pozostał w świątyni jerozolimskiej, gdy 

Maryja z Józefem zmierzali wraz z pielgrzymami do domu. Tak bardzo pragnął przebywać 

„w tym, co należy do (…) Ojca” (Łk 2,49)! 

Po wybraniu uczniów i rozpoczęciu działalności publicznej Jezus często „usuwał się na 

pustkowie” (Łk 5,16) – na szczyty gór czy nad jezioro, gdzie mógł modlić się w 

samotności. Tęsknił za przebywaniem z Ojcem sam na sam i chciał, aby także Jego 

uczniowie poznali smak bliskości z Bogiem. Było to dla Niego tak ważne, że nierzadko 

wstawał na modlitwę wcześnie rano lub czuwał przez całą noc (Mk 1,35; Łk 6,12). 

Jezus zwracał się też do Ojca na modlitwie przed podjęciem ważnych decyzji lub gdy 

zmagał się z trudnymi sytuacjami.  

 Modlił się przed wskrzeszeniem Łazarza (J 11,41-42).  

 Modlił się przed wyborem Dwunastu (Łk 6,12- 16) i opłakując śmierć Jana 

Chrzciciela (Mt 14,13).  

 Modlił się w Ogrodzie Oliwnym, wiedząc, że już wkrótce zostanie pojmany i 

ukrzyżowany.  

Uczniowie Jezusa, którzy przez cały ten czas byli świadkami Jego modlitwy, musieli 

zauważyć związek pomiędzy Jego działalnością publiczną a ukrytym życiem wewnętrznym. 

Dlatego prośba: „Panie, naucz nas modlić się” (Łk 11,1), przyszła im w sposób naturalny.  

Jezus oczywiście przyjął ją z radością i nauczył ich modlitwy, którą znamy jako 

Modlitwę Pańską. Nie chodziło Mu jednak tylko o recytowanie określonych słów. Chciał 

ich nauczyć rozwijania relacji z Bogiem. Ośmielił ich, by podobnie jak On, nazywali Boga 

swoim Ojcem.  

 

▌ ŚMIAŁA MODLITWA DO OJCA 

 

Modlitwa Pańska jest tak prosta, że można jej nauczyć 

małe dziecko, a zarazem tak bogata w treść, że święci i teologowie nie 

są w stanie zgłębić jej do końca.  

Przyjrzyjmy się więc niektórym postawom, jakich uczą nas słowa pozostawione nam 

przez Pana. 



 

Bliska relacja z Ojcem.  

„Ojcze nasz, który jesteś w niebie” (Mt 6,9). Ten zwrot jest kluczem do całej 

modlitwy. Żaden ze świętych Starego Testamentu, nawet Mojżesz, nie ośmielił się zwrócić 

do Boga „Ojcze”. Tylko Jezus nazywał Boga Ojcem w tak bezpośredni i poufały sposób. A 

teraz zachęca nas, abyśmy tak właśnie zwracali się do Niego. Abyśmy zwracali się do Boga 

jako Jego synowie i córki, w postawie ufności, pewni Jego miłości do nas. Jak wielki to 

przywilej! Bóg jest naszym Ojcem. Kocha nas taką samą miłością, jaką kocha Jezusa. 

 Cześć i adoracja.  

„Niech się święci Twoje imię!” (Mt 6,9). Na modlitwie często zaczynamy od 

przedstawiania Bogu naszych próśb, a dopiero potem myślimy o Nim samym. Jezus 

odwraca ten porządek, stawiając Boga na pierwszym miejscu. Staje przed Ojcem w 

postawie czci i szacunku, ucząc nas tego samego. Od początku zwraca naszą uwagę na 

świętość i dobroć Boga, abyśmy przystępowali do Niego z pokornym sercem, wiedząc, że 

na modlitwie ważny jest przede wszystkim On. 

Poddanie się woli Boga.  

„Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia” (Mt 6,10). Taką 

postawę na modlitwie Jezus z pewnością widział u swojej Matki, która przy Zwiastowaniu 

wypowiedziała bardzo  podobne słowa: „Niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 

1,38). Oboje szukali na modlitwie siły do przyjęcia woli Bożej. I oboje w godzinie próby 

pozostali posłuszni – Jezus umierając na krzyżu, Jego Matka cierpiąc pod tym samym 

krzyżem. Ucząc tej modlitwy, Jezus zachęca także nas do poddania się Bogu. 

Zaufanie. „Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj” (Mt 6,11).                   

Czy pamiętasz, jak często Jezus zwracał się do Boga na modlitwie? Sam przeżywał każdy 

dzień w postawie pokornego zaufania Ojcu, a teraz uczy nas przedstawiać Mu wszystkie 

nasze wielkie i małe potrzeby. Zamiast jednak oczekiwać, że zdobędziemy się na takie 

zaufanie sami z siebie, daje nam codziennie swoje własne Ciało i Krew jako chleb 

powszedni. Ufamy, że Ten, który daje się nam codziennie w Eucharystii, podtrzyma nas 

swoją łaską przez cały dzień. 

Skrucha i miłosierdzie. „I przebacz nam nasze winy, tak jak i my 

przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili” (Mt 6,12). Jezus znał ludzką słabość. 

Wprawdzie nigdy nie popełnił grzechu, ale był kuszony podobnie jak my. Wiedział, jak 

często będziemy popadać w grzechy i potrzebować przebaczenia. Wiedział też, że odda 

swoje życie, aby pojednać nas z Ojcem.  



Dlatego nauczył nas prosić Ojca o miłosierdzie, które miało Go tak wiele kosztować. 

Nauczył nas również przebaczać naszym winowajcom tak, jak Ojciec przebacza nam. 

Wiara w moc Boga. „I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas 

zachowaj od złego” (Mt 6,13). Jezus, kuszony przez diabła na pustyni, zaufał, że uchroni 

Go Bóg i Jego słowo (Mt 4,1-11). My także wierzmy w to, że Bóg zachowa nas od złego.  

W obliczu grożących nam burz i niebezpieczeństw możemy codziennie wołać: „Panie, 

ratuj mnie!” (Mt 14,30), jak wołał Piotr, gdy przeraził go wicher i fale. Jezus wzywa nas 

do wiary w to, że Ojciec będzie naszą mocą i obroną przeciwko pokusom świata, ciała                        

i diabła. 

 

▌ NA WZÓR SERCA JEZUSA 

 

Z nauką modlitwy jest trochę tak, jak  z nauką gry na instrumencie muzycznym – liczy 

się coś więcej niż technika. Modlitwa to nie tylko słowa czy gesty – to także, a właściwie 

przede wszystkim, postawa serca. Z każdą chwilą spędzoną przy Jezusie nasze serca 

upodabniają się do Jego serca, pogłębia się nasza relacja z Nim i z Ojcem. Uczymy się 

przychodzić do Boga z takim samym nastawieniem, z jakim przychodził do Niego Jezus.            

A wtedy każda forma modlitwy może prowadzić do spotkania z Bogiem twarzą w twarz. 

 Trwanie w ciszy przed Jezusem eucharystycznym może stać się wyznaniem 

miłości.  

 Klęczenie przed krzyżem może stać się serdeczną skruchą za nasze grzechy i 

pomocą w przebaczeniu innym, zaś  

 uczestnictwo we Mszy świętej – ofiarą miłości złożoną Ojcu.  

Przez to wszystko – a także na wiele innych sposobów – ośmielamy się modlić tak, jak 

nauczył nas Jezus, nasz Mistrz. ▐ 


