
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

18 listopada 2019  

Lekcja  51                                       Temat:   Prześladowania chrześcijan 
1 Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64   (Biblia Tysiąclecia) 

 
 (10) Spomiędzy nich wyszedł korzeń wszelkiego grzechu - Antioch Epifanes, syn króla 

Antiocha. Przebywał on w Rzymie jako zakładnik, zaczął panować w sto trzydziestym 
siódmym roku panowania greckiego. (11)W tym to czasie wystąpili spośród Izraela synowie 
wiarołomni, którzy podburzyli wielu ludzi, mówiąc: Pójdźmy zawrzeć przymierze z narodami, 
które mieszkają wokoło nas. Wiele złego bowiem spotkało nas od tego czasu, kiedyśmy się 
od nich oddalili. (12) Słowa te w ich mniemaniu uchodziły za dobre. (13) Niektórzy zaś 
spomiędzy ludu zapalili się do tej sprawy i udali się do króla, a on dał im władzę, żeby 
wprowadzili pogańskie obyczaje. (14) W Jerozolimie więc wybudowali gimnazjum według 
pogańskich zwyczajów. (15) Pozbyli się też znaku obrzezania i odpadli od świętego 
przymierza. Sprzęgli się też z poganami i zaprzedali się im, aby robić to, co złe. 

(41) Król wydał dekret dla całego państwa: Wszyscy mają być jednym narodem (42) i niech 
każdy zarzuci swoje obyczaje. Wszystkie narody przyjęły ten rozkaz królewski, (43) a nawet 
wielu Izraelitom spodobał się ten kult przez niego nakazany. Składali więc ofiary bożkom i 
znieważali szabat. 

 (54) W dniu piętnastym miesiąca Kislew sto czterdziestego piątego roku na ołtarzu 
całopalenia wybudowano "ohydę spustoszenia", a w okolicznych miastach judzkich 
pobudowano także ołtarze - (55) ofiary kadzielne składano nawet przed drzwiami domów i na 
ulicach. (56) Księgi Prawa, które znaleziono, darto w strzępy i palono ogniem. (57) Wyrok 
królewski pozbawiał życia tego, u kogo gdziekolwiek znalazła się Księga Przymierza albo 
jeżeli ktoś postępował zgodnie z nakazami Prawa.  

(62) Wielu jednak spomiędzy Izraelitów postanowiło sobie i mocno 
trzymało się swego postanowienia, że nie będą jeść nieczystych 
pokarmów. (63) Woleli raczej umrzeć, aniżeli skalać się pokarmem i zbezcześcić święte 

przymierze. Oddali też swoje życie. (64) Wielki gniew Boży strasznie zaciążył nad Izraelem. 
 

 
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy pamiętasz jeszcze zdjęcie dwudziestu jeden koptyjskich chrześcijan w 

pomarańczowych kombinezonach, które przed kilkoma laty obiegło cały świat?                  

Klęczeli oni rzędem na plaży, mając za chwilę ponieść męczeństwo za wiarę. Było to 

bezlitosne przypomnienie tego, że prześladowania opisane w dzisiejszym czytaniu 

bynajmniej nie należą do przeszłości. 

Początek Pierwszej Księgi Machabejskiej jest niezwykle dramatyczny.  



Niektórzy Izraelici zdecydowali się współpracować z pogańskim królem w niszczeniu 

religii żydowskiej i „podburzyli” (1 Mch 1,11) do tego także innych. W rezultacie wielu 

Żydów porzuciło wiarę i obyczaje przodków – ale nie wszyscy. Niektórzy „postanowili 

sobie (…) i mocno trzymali się swego postanowienia”, by nie opuszczać Pana.  

„Woleli raczej umrzeć, aniżeli (…) zbezcześcić święte przymierze. Toteż oddali swe 

życie” (1 Mch 1,63). 

Większości z nas nie grożą prześladowania. Nie jesteśmy zmuszeni wybierać pomiędzy 

Bogiem a ludźmi, wśród których żyjemy, pomiędzy wytrwaniem w wierze a życiem. 

Jednak w różnych regionach świata wielu naszych braci i sióstr staje przed takim 

wyborem.  I tak: 

•  Spośród 70 milionów chrześcijan, którzy oddali życie za wiarę na przestrzeni 

dziejów, ponad połowa została umęczona w XX wieku. 

•   Obecnie 322 chrześcijan miesięcznie umiera za wiarę. 

• W każdym miesiącu niszczonych jest 214 kościołów lub innych obiektów 

chrześcijańskich. 

•   W każdym miesiącu mają miejsce 722 akty przemocy (pobicia, gwałty, 

zatrzymania) wobec chrześcijan. 

•   Chrześcijanie w ponad 60 krajach stykają się z jakąś formą prześladowania. 

 

Tak rozpowszechniona przemoc może wzbudzić w nas poczucie bezradności.                                 

A przecież możemy coś zrobić! 

Możemy wspierać organizacje, które bronią prześladowanych chrześcijan na całym 

świecie. Ale przede wszystkim możemy się za nich modlić. Jesteśmy złączeni z naszymi 

prześladowanymi braćmi i siostrami więzami chrztu i wiary. 

Kiedy oni cierpią, cierpi całe Ciało Chrystusa – nie wyłączając nas. Dlatego nie 

zostawiajmy ich samych i wspierajmy na wszelkie możliwe sposoby. Jednocześnie 

módlmy się także za prześladowców. Bóg pragnie nawrócenia wszystkich ludzi, nawet 

tych, którzy dopuścili się najgorszych zbrodni. 

Oby wszyscy poznali zbawczą miłość i miłosierdzie Jezusa Chrystusa, naszego Pana! 

 

„Jezu, usłysz krzyk Twoich prześladowanych dzieci i nawróć serca ich 

prześladowców”. 

Ps 119,53.61.134.150.155.158  



 

Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 18,  35-43 

 

 

 (35) Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni 
Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.  
(36) A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w 

szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. (37) Dla Boga bowiem nie 
ma nic niemożliwego.  

(38) Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska,                          
niech Mi się stanie według twego słowa! 

Wtedy odszedł od Niej anioł. (39) W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z 
pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. (40) Weszła do domu 
Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. (41) Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, 
poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. (42) Wydała ona 
okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest 
owoc Twojego łona. (43) A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do 
mnie? 
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 Lekcja  52                                       Temat:   Nasze szemrania 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 19,  1 - 10 

(1) Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. (2) A /był tam/ pewien 

człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. (3) Chciał on 

koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego 

wzrostu. (4) Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy 

bowiem miał przechodzić.(5) Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł 

do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim 

domu. (6) Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany.  

(7) A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł            

w gościnę. 

(8) Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję 

ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. (9) Na to Jezus rzekł 

do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem 

Abrahama. (10) Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Jest sąd ostateczny. 

Spotykając Jezusa twarzą w twarz, wielu zatwardziałych grzeszników uznaje swoje 

błędy, błaga Go ze skruchą o miłosierdzie i je otrzymuje. Patrząc na to, pewien stojący w 

kolejce mnich zaczyna odczuwać coraz większy dyskomfort, aż wreszcie wybucha:                 

„To po to ja całe życie modliłem się, pościłem, wypełniałem przykazania, żeby teraz ci 

grzesznicy weszli przede mną za darmo!?”. 

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus 

obdarza względami kogoś, kto w opinii otoczenia wcale na to nie zasługuje. 

 Z pewnością w tłumie otaczającym Jezusa było wielu godniejszych tego, by 

Nauczyciel odwiedził ich dom – a już na pewno wielu takich, którzy za godniejszych się 

uważali.  



Wybór Jezusa wywołał powszechną dezaprobatę zebranych – wszyscy, widząc to, 

szemrali… 

 A skoro wszyscy, to gdzieś w tym tłumie sytuujemy się i my, z naszymi 

własnymi uprzedzeniami i osądami, których może nawet sobie nie 

uświadamiamy. 

Każdy z nas ma własną wizję tego, na kogo powinien, a na kogo nie powinien paść 

Boży wybór, kto powinien cieszyć się Bożym błogosławieństwem, a kto wręcz 

przeciwnie. Dlatego często radykalizm świeżo nawróconych i ich entuzjastyczne – jak u 

Zacheusza – podejście do wiary w wielu z nas może budzić dyskomfort. „Ten to ma 

dobrze – mówimy. – Grzeszył sobie i używał przez całe życie, a teraz cieszy się 

szczególnymi łaskami Boga. Nie ma to, jak się dobrze urządzić”. 

 Ciekawe, co usłyszał od Jezusa ów mnich, kiedy wreszcie 

nadeszła jego kolejka.  

 Może zdążył uświadomić sobie, że w gruncie rzeczy nie wierzył, że życie w 

grzechu, w oddaleniu od Boga, skoncentrowane na własnej wygodzie, wcale nie 

daje szczęścia.  

 Może zrozumiał, że służył Bogu jak wyrobnik z myślą o zapłacie, a bliskość Pana 

nie miała dla niego większej wartości. 

 Może rzucając się w skrusze do stóp Jezusa, po raz pierwszy naprawdę poczuł się 

grzesznikiem, doświadczył Jego miłości i ucieszył się, że to samo doświadczenie 

jest dane także innym. 

 

„Panie Jezu, naucz mnie służyć Tobie z miłości i pokaż, że nie w szukaniu 

własnej wygody, ale w oddaniu siebie innym jest prawdziwe szczęście”. 

 

2 Mch 6,18-31   Ps 3,2-7 
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Środa         

20 listopada 2019                    

Lekcja  53                                       Temat:   Oczekiwanie końca czasów 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 19, 11-28 

  

 (11) Gdy słuchali tych rzeczy, dodał jeszcze przypowieść, dlatego że był blisko 

Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się 

zjawi. (12) Mówił więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby 

uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. (13) Przywołał więc dziesięciu sług swoich, 

dał im dziesięć min i rzekł do nich: Zarabiajcie nimi, aż wrócę. (14) Ale jego 

współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: Nie chcemy, 

żeby ten królował nad nami. (15) Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał 

przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy 

zyskał. (16) Stawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć 

min. (17) Odpowiedział mu: Dobrze, sługo dobry; ponieważ w dobrej rzeczy okazałeś się 

wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami.(18) Także drugi przyszedł i rzekł: Panie, 

twoja mina przyniosła pięć min. (19) Temu też powiedział: I ty miej władzę nad pięciu 

miastami. (20) Następny przyszedł i rzekł: Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem 

zawiniętą w chustce. (21) Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: 

chcesz brać, czegoś nie położył, i żąć, czegoś nie posiał. (22)Odpowiedział mu: Według 

słów twoich sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: chcę brać, 

gdzie nie położyłem, i żąć, gdziem nie posiał. (23) Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy 

do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał. (24) Do obecnych zaś rzekł: 

Odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min. (25) Odpowiedzieli mu: Panie, 

ma już dziesięć min. (26) Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto 

nie ma, zabiorą nawet to, co ma. (27) Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, 

żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. (28) Po tych 

słowach ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 



Napięcie sięgało szczytu. Jezus zmierzał do Jerozolimy, politycznego i duchowego 

centrum Izraela. Jak szlachetnie urodzony człowiek z dzisiejszej przypowieści, wyruszył 

w drogę, aby „uzyskać dla siebie godność królewską” (Łk 19,12). I podobnie jak on, 

spotkał się z wrogością tych, którzy nie chcieli uznać Jego panowania (Łk 19,14). 

Przypowieść nie koncentruje się jednak na intrygach snutych przez nieprzyjaciół                  

w celu udaremnienia planów głównego bohatera. Mówi o sługach, którzy pozostali mu 

wierni i zarządzali jego majątkiem podczas nieobecności pana. W jaki sposób spędzali 

czas w oczekiwaniu na jego powrót? Czy inwestowali w nadchodzące królestwo, czy też 

zabezpieczali się na różne sposoby, nie mając pewności, czy ich pan powróci z tytułem 

królewskim? Innymi słowy, czy wierzyli w niego i czy ich wiara przekładała się na 

konkrety? 

Podobnie jak szlachetnie urodzony człowiek z dzisiejszej przypowieści, Jezus, chociaż 

jest Królem wszechświata, oczekuje końca czasów, kiedy to zegnie się przed Nim 

wszelkie kolano, a każdy człowiek przyjmie Jego zwierzchność i panowanie (Flp 2,10). 

Tymczasem stają przed nami te same pytania, co przed ewangelicznymi sługami 

oczekującymi powrotu pana:  

 Czy jestem gotów zainwestować w nadchodzące królestwo?  

 Czy wierzę w Jezusa? 

 Czy moja wiara przekłada się na konkrety? 

Dwaj słudzy, którzy pomnożyli to, co zostało im dane, zainwestowali całe swoje życie 

w nadchodzące królestwo. Zdecydowali się żyć tak, jakby ono już było w pełni obecne, 

chociaż to jeszcze nie nastąpiło. Podjęli poważne ryzyko, a czyniąc to, osiągnęli wielkie 

zyski dla pana, a ostatecznie – dla siebie. 

Takiej postawy Bóg oczekuje również od nas.  

 Możemy podwoić to, co nam powierzył, okazując bliźnim ofiarność                              

i miłosierdzie.  

 Możemy nawet potroić zysk, opowiadając innym o Jezusie – w nadziei, że i oni 

przyjmą Go jako swego Króla.  

Bądźmy gotowi podjąć ryzyko dla królestwa – Jezus obiecuje wielką nagrodę tym, 

którzy to uczynią! 

„Jezu, chcę iść za Tobą, bez względu na to, ile będzie to mnie kosztować.                

Pomóż mi już dziś żyć w sposób godny Twego królestwa”. 

2 Mch 7,1.20-31   Ps 17,1.5-6.8.15 
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Lekcja  54                                        Temat:   Jezus płacze z nami! 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 19, 41-44 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(41) Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim  

(42) i rzekł: O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało 

to zakryte przed twoimi oczami. (43) Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele 

otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. (44) Powalą na ziemię ciebie i twoje 

dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu 

twojego nawiedzenia. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje jasno, że Jezus doświadczył wszelkich ludzkich emocji. 

Brak wiary mieszkańców Jeruzalem i ich tragiczny los w przyszłości napełniły Go 

głębokim żalem. Wylewał gorzkie łzy smutku nad stanem świętego miasta. Wielu z jego 

rodaków nie przyjęło Go jako Mesjasza.  

Jezus przyszedł, by podzielić się z nimi tym, „co służy pokojowi” (Łk 19,42), ale oni 

Go odrzucili. Nie rozpoznali czasu swego nawiedzenia. Jezus wiedział, że trwając w 

swoich grzechach, ściągną klęskę na siebie, na świątynię i na całe miasto. Wiedział – i 

dlatego zapłakał. 

Ubolewając nad losem Jerozolimy, Jezus dołączył do długiej listy proroków 

lamentujących nad losem ludu Bożego.  

 Eliasz płakał, kiedy zdał sobie sprawę, że Izrael zostanie zniszczony przez króla 

Aramu (2 Krl 8,11-12). 

 Nehemiasz płakał, gdy dotarła do niego wieść o rozpaczliwym położeniu ludu w 

spalonej Jerozolimie (Ne 1,4).  

 A Jeremiasz, znany jako „płaczący prorok”, wyznawał: „Oczy moje wylewają łzy 

dzień i noc bez przerwy, bo wielki upadek dotknie Dziewicę, Córę mego ludu” 

(Jr 14,17). 



Ale płakał nie tylko Jezus i starożytni prorocy. Wielu z nas płakało nad tymi, którzy 

stracili wiarę. Może uznali, że nie potrzebują Boga, może zwątpili w Jego miłosierdzie 

albo pogniewali się na Niego. Niezależnie od przyczyny, ich sytuacja dotyka nas do 

żywego i ubolewamy nad ich losem. Tak bardzo pragniemy, aby podobnie jak my 

zakosztowali pokoju i miłosierdzia. 

To wielka pociecha, że 

Jezus płacze razem z nami! 

On pragnie ich uzdrowienia i powrotu jeszcze bardziej niż my. Taki właśnie jest. 

Zobaczmy, co stało się po tym, jak płakał nad Jerozolimą. Nie przestał głosić słowa, 

nauczać i okazywać miłosierdzia wszystkim, którzy byli gotowi Go słuchać. A w końcu 

oddał swoje życie na krzyżu dla naszego zbawienia. 

Dzień za dniem Bóg wychodzi naprzeciw swoim dzieciom. Każdy dzień jest kolejnym 

dniem Jego nawiedzin. W każdej chwili daje twoim ukochanym – i tobie – kolejną szansę 

powrotu do siebie. I nigdy nie przestanie. 

 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że kochasz swoje zagubione dzieci jeszcze bardziej 

niż ja. Pociągnij je dziś bliżej ku sobie”. 

 

1 Mch 2,15-29   Ps 50,1-2.5-6.14-15 
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Lekcja  55                                     Temat:   Mój dom - co nim jest? 
 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 19, 45-48 

(45) Potem wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. (46) Mówił do 

nich: Napisane jest:  

Mój dom będzie domem modlitwy, 

a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. (47) I nauczał codziennie w świątyni. Lecz 

arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. (48) Tylko nie 

wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem. 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Użyte tu przez Jezusa sformułowanie „mój dom” można rozumieć na kilka sposobów. 

Domem Boga nazywana była świątynia jerozolimska, a Jezus wypowiedział te słowa, 

wyrzucając ze świątyni przekupniów. Zobaczmy jednak, jak jeszcze możemy to rozumieć. 

Mój dom będzie domem modlitwy. 

Nasze rodziny także wchodzą w skład domu Bożego. Mówi się zresztą, że każda z nich 

jest „domowym Kościołem”, czyli jakby Kościołem w miniaturze. Rodzina tworzy 

niepowtarzalne środowisko, w którym jej członkowie mogą wzrastać w świętości. 

Ważne jest, byśmy wykorzystywali wszystkie ku temu okazje – takie jak wspólna 

rodzinna modlitwa, czytanie Pisma Świętego czy wspieranie ubogich. 

Mój dom będzie domem modlitwy. 

Domem, w którym mieszka Bóg, jest także szersza wspólnota ludu Bożego – Kościół. 

W jej skład wchodzą członkowie naszej parafii, wspólnoty czy duszpasterstwa, z którymi 

razem służymy Bogu i ludziom. Wszyscy oni są naszymi braćmi i siostrami w wierze, 

zasługującymi na szacunek, niezależnie od tego, jak bardzo się różnimy poglądami, 

wykształceniem czy statusem materialnym. Módlmy się więc z nimi i za nich.  



Pamiętajmy też, że Bóg pragnie wprowadzić do swego domu wszystkich ludzi, dlatego 

traktujmy każdego napotkanego człowieka jako potencjalnego mieszkańca domu Bożego! 

Mój dom będzie domem modlitwy. 

Domem Bożym w sensie dosłownym jest też budynek, w którym co tydzień – a może 

nawet codziennie – uczestniczysz we Mszy świętej. Jest to miejsce święte, w którym 

możesz spotkać się z ukrytym w tabernakulum Jezusem; święta przestrzeń, w której 

podczas każdej Mszy świętej Jezus przychodzi pod postacią chleba i wina. 

Być może nie mieszkasz w zbyt zamożnej miejscowości i twój kościół nie jest perłą 

architektury. Ale jakkolwiek on wygląda i gdziekolwiek się znajduje, jest w nim obecny 

Jezus. Nie lekceważ tego niewiarygodnego skarbu! 

Dziś na modlitwie podziękuj Jezusowi za te różne sposoby Jego obecności.  

 Obyśmy umieli cenić każdy „dom modlitwy” dany nam przez Chrystusa! 

 

„Panie, dziękuję Ci za to, że przychodzisz, aby wśród nas zamieszkać”. 

 

1 Mch 4,36-37.52-59   (Ps) 1 Krn 29,10b-12 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 20,27-40 
 

(27) Wówczas podeszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma 

zmartwychwstania, i zagadnęli Go (28) w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam 

przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie 

wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. (29) Otóż było siedmiu braci. Pierwszy 

wziął żonę i umarł bezdzietnie. (30) Wziął ją drugi, (31) a potem trzeci, i tak wszyscy 

pomarli, nie zostawiwszy dzieci. (32) W końcu umarła ta kobieta. (33) Przy 

zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za 

żonę. (34) Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż 

wychodzą. (35) Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w 

powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. (36) Już bowiem 

umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami 

zmartwychwstania. (37) A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie 

jest mowa "O krzaku", gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem 

Jakuba. (38) Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy 

bowiem dla niego żyją. (39) Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie:  

Nauczycielu, dobrześ powiedział, (40) bo już o nic nie śmieli Go 

pytać. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Podczas zjazdu rodzinnego Tomek spotkał dawno niewidzianego kuzyna. W trakcie 

rozmowy okazało się, że jest on agnostykiem, ale również, że ma dużo współczucia dla 

ubogich i interesuje się działalnością charytatywną. Po wysłuchaniu poglądów kuzyna 

Tomek opowiedział mu o swoim zaangażowaniu w parafialnym banku żywności i o 

ludziach, którzy z niego korzystają. 

Podzielił się też tym, że inspiracją dla niego jest Jezus, który troszczył się o ubogich                  

i odrzuconych na margines. Zaintrygowało to rozmówcę na tyle, że wyraził chęć 

wybrania się kiedyś z Tomkiem do banku żywności i poznania niektórych z jego 

podopiecznych. 



Można powiedzieć, że rozmowa Tomka z kuzynem była w pewnym sensie odbiciem 

rozmowy Jezusa z saduceuszami w dzisiejszej Ewangelii. 

Saduceusze byli grupą religijną, która nie uznawała całej Biblii hebrajskiej, lecz 

jedynie „Prawo”, czyli pięć pierwszych ksiąg. Kiedy więc zakwestionowali oni naukę o 

zmartwychwstaniu, Jezus zaskoczył ich, znajdując na jej poparcie fragment Księgi 

Wyjścia. Ponieważ Jego wyjaśnienie opierało się na uznawanym przez nich tekście, 

zrobiło to na nich duże wrażenie: „Nauczycielu, dobrze powiedziałeś”                       

(Łk 20,39). 

Kontakty z ludźmi, którzy różnią się od nas, mogą budzić w nas lęk. Spotykając się                

z kimś, kto ma inne niż my poglądy na sport, politykę, moralność seksualną czy religię, 

często nie mamy w ogóle ochoty wdawać się w nieprzyjemne polemiki. Jeśli jednak na to 

się zdecydujemy lub staniemy wobec konieczności takiej rozmowy, weźmy sobie za 

wzór dialog Jezusa z saduceuszami, zwracając szczególną uwagę na trzy sprawy: 

1. Po pierwsze, zachowaj spokój. Próbuj zbliżać się do ludzi, którzy różnią się od 

ciebie, z pokojem w sercu. Możesz nie zgadzać się z ich poglądami, ale nie 

zapominaj o tym, że są oni umiłowani przez Boga. Staraj się nie patrzeć na nich jak 

na „wrogów” czy oponentów. Niech twoja pokojowa postawa nadaje ton całej 

rozmowie. 

2. Po drugie, szukaj tego, co was łączy. Zawsze próbuj znaleźć coś, co do czego 

jesteście zgodni. Nawet jeśli nie zgadzasz się z poglądami danej osoby w 90%, na 

pewno jest coś, z czym jesteś w stanie się zgodzić – może to być doskonały punkt 

wyjścia do szczerej rozmowy. 

3. Po trzecie, twórz pozytywne skojarzenia. Zastanów się, jakie poglądy danej 

osoby są zgodne z Pismem Świętym i nauką katolicką. Pozwól jej zobaczyć, że jest 

bliżej Pana, niż sądzi – oraz że Bóg również jest blisko niej. Wychodź do innych                  

z miłością, a prędzej czy później zobaczysz tego owoce. 

 

„Duchu Święty, naucz mnie budować relacje z ludźmi, którzy pod wieloma 

względami są inni niż ja”. 

 

1 Mch 6,1-13   Ps 9,2-4.6.16.19 
 

 

 

 



 

Jezusa Chrystusa, 

Króla 

Wszechświata 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 23, 35-43 
 

 

(35) A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, 

niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. (36) Szydzili z 

Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, (37) mówiąc:  

Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. 

(38) Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król 

żydowski. (39) Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie 

jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. (40) Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet 

Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? (41) My przecież - sprawiedliwie, 

odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. (42) I dodał: 

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. (43)Jezus mu 

odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Co kojarzy ci się ze słowem „król”? Władza, wpływy, autorytet, przywództwo? 

Z pewnością król, mając do dyspozycji żołnierzy i strażników, byłby w stanie uchronić 

się od niebezpieczeństwa.  

Jednak dziś, w uroczystość Chrystusa Króla, czytania ukazują nam innego rodzaju 

monarchę – takiego, który kwestionuje wszystkie nasze wyobrażenia na temat władzy i 

panowania. 



Dzisiejsza uroczystość, wprowadzona w 1925 roku, była odpowiedzią papieża Piusa XI 

na to, co uznał za powszechne odrzucenie Jezusa i Jego dróg.  

W czasie gdy do władzy dochodzili Hitler, Mussolini i Stalin, Pius XI chciał zwrócić 

uwagę na Jezusa, Jedynego, który może zapewnić światu trwały pokój. Nie jest to „pokój” 

totalitarnego władcy, tłumiącego siłą wszelki sprzeciw.  

 Jest to pokój Króla, który zamiast siebie ratować, postanowił siebie ofiarować 

za nas. A przez to pojednać nas z Bogiem.  

 Jest to pokój, za który zapłacił przelaniem swej własnej krwi na Kalwarii 

(Kol 1,20). 

 

 Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa jako Króla, który panuje z krzyża.  

On dobrowolnie ogołocił się dla nas ze wszystkiego, chociaż, jak przypomina nam drugie 

czytanie, „w Nim zamieszkała cała Pełnia” (Kol 1,19). Nie zszedł z krzyża, gdyż miał za 

zadanie nas zbawić, a nie pokonać. Nie uległ prowokacjom żołnierzy, którzy krzyczeli, by 

wybawił siebie (Łk 23,37). Zamiast tego, skupił uwagę na ukrzyżowanym wraz Nim łotrze, 

który prosił Go o miłosierdzie (Łk 23,42-43). 

Jezus wywraca do góry nogami nasze 

wyobrażenia o panowaniu. 

Jego władza umacnia się przez pokorę i wyrzeczenie. Jego wpływ i autorytet opierają się 

na oddaniu innym siebie i okazywaniu im miłosierdzia. Jego przywództwo realizuje się 

przez służbę. Przyjmijmy dziś Jezusa i Jego królestwo. Módlmy się, aby zostało ono w pełni 

ustanowione w nas, a przez nas – w świecie. 

 

„Panie, przyjdź królestwo Twoje;  

bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”. 

 

2 Sm 5,1-3  Ps 122,1-2.4-5  Kol 1,12-20 

 

 

 


