
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

23 września 2019 

Lekcja  16                                           Temat:    Ofiarność 
 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 8,  16-18 

(16) Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; 
lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. (17) Nie ma 
bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie 
było poznane i na jaw nie wyszło. (18) Uważajcie więc, jak słuchacie.  

Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się 

wydaje, że ma.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Można go streścić jednym słowem – ofiarność. 

Życie Ojca Pio jest doskonałym przykładem tego, o czym mówi Jezus w dzisiejszej 

Ewangelii. Był on tym, który „miał” i któremu wiele „było dane”. Na początku tym, co 

„miał”, była jego ufność w miłość Bożą, a otrzymał więcej ze względu na swoją 

gotowość dzielenia się tą miłością, z kim tylko mógł. Oznaczało to codzienne 

poświęcanie wielu godzin na modlitwę i słuchanie spowiedzi.  

Św. Ojciec Pio z Pietrelciny 

(1887- 1968), którego wspomnienie dzisiaj 

obchodzimy, to jeden z najpopularniejszych 

świętych Kościoła. Ten włoski kapłan 

czczony jest jako miłosierny spowiednik               

i cudotwórca, który nosił na ciele stygmaty 

– ślady ran Chrystusa.  

Historia jego życia oraz jego pełne 

mądrości słowa poruszyły miliony serc, 

choć on sam rzadko opuszczał klasztor. Jaki 

jest sekret jego oddziaływania? 

 



W ciągu 51 lat swojej posługi ani razu nie był na urlopie. Przez cały ten czas 

niestrudzenie dawał siebie innym. I zostało mu „dane” – Bóg nagrodził ofiarność 

pokornego zakonnika jeszcze większymi darami.  

Czytając o Ojcu Pio, możemy sobie pomyśleć: „No tak, ale ja nigdy nie będę taki 

jak on”. Nic nie szkodzi – przecież nie masz być jego kopią.  

Ojciec Pio – podobnie jak cała plejada świętych Kościoła – uczy nas, że  

Bóg posługuje się każdym, kto wielkodusznie odpowie na 

Jego miłość. 

Kiedy przyjmujemy dane nam od Boga dary i służymy nimi innym, Bóg daje nam 

więcej. Kształt tego „więcej” będzie inny dla każdego z nas. Życie Ojca Pio nie 

wyglądało jak życie św. Franciszka Ksawerego, a życie św. Franciszka Ksawerego nie 

wyglądało jak życie Matki Teresy. A z kolei życie Matki Teresy nie wyglądało jak 

życie matki czworga małych dzieci, które przyprowadza codziennie na Mszę świętą, 

czy emeryta, który całymi dniami opiekuje się swoją chorą żoną. 

Kluczowe znaczenie ma postawa ofiarności.  

 Jeśli jesteś gotów dzielić się tym, co otrzymałeś od Boga, On da ci jeszcze 

więcej i będzie przez ciebie błogosławił kolejne osoby.  

Pomyśl o Ojcu Pio, który spędził całe życie jako zakonnik w zwyczajnym 

klasztorze. 

Także w twoim zwyczajnym świecie Bóg da ci okazje do służenia innym. A kiedy 

odpowiesz z wiarą, odkryjesz, że tych okazji będzie coraz więcej.  

„Jezu, tak wiele mi dałeś! Dziś chcę uczynić wszystko, o co mnie poprosisz”.  

 

Ezd 1,1-6  Ps 126,1-6 
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 Lekcja  17                                         Temat:      Dom Boży 

Ps 122,1-2.4-5 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Pieśń stopni. Dawidowa. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: 

Pójdziemy do domu Pańskiego! (2) Już stoją nasze nogi w twych bramach, o 

Jeruzalem, (3) Jeruzalem, wzniesione jako miasto gęsto i ściśle zabudowane. (4) Tam wstępują pokolenia, 

pokolenia Pańskie, według prawa Izraela, aby wielbić imię Pańskie. (5) Tam ustawiono 

trony sędziowskie, trony domu Dawida.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Psalm 122 jest „psalmem stopni”, jednym z piętnastu śpiewanych przez 

pielgrzymów zdążających do Jerozolimy na doroczne święto Paschy. Psalmy te 

wyrażają uczucia radości i ekscytacji, z jakimi Żydzi powracali do Jerozolimy z 

wygnania – którą to historię znajdziemy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. 

 Wyobraź więc sobie, że jesteś Żydem z I wieku i wraz z całą karawaną 

pielgrzymów wędrujesz zakurzoną, uciążliwą drogą, która ma cię 

doprowadzić do Jerozolimy na święto.  

Śpiewając psalm, wspominasz z radością, jak to Pan w cudowny sposób sprowadził 

twoich przodków z powrotem do Ziemi Obiecanej. Myślisz o tym, jak bardzo samotni              

i odcięci od Bożych obietnic musieli czuć się wygnańcy w Babilonie.  

Oddzieleni od świątyni, domu Bożego, nie mieli gdzie świętować swoich 

tradycyjnych uroczystości. Wówczas jednak pogański król Dariusz wydał dekret 

pozwalający im powrócić do domu i odbudować swoją świątynię, a nawet udzielił im 

wsparcia finansowego. Naturalnie wygnańcy nie posiadali się z radości. Słowa 

proroków obiecujących powrót i odnowę zaczęły się wypełniać. Mogli wreszcie 

wyruszyć w drogę do domu. To oczywiste, że cieszyli się idąc do domu Pana! To 

oczywiste, że każdy z nich, udając się do świątyni, odczuwał wielką radość. 

Historia przodków była także ich historią, którą żywo odczuwali.  

 Czy przeżyłeś kiedyś podobną radość?  



Może sądzisz, że masz niewiele wspólnego ze starożytnymi Żydami.                                 

Nie doświadczyłeś udręki wygnania, prawdopodobnie też byłeś w domu Pana zaledwie 

kilka dni temu, na niedzielnej Mszy świętej. Ale ich historia jest także twoją. Grzech 

sprawił, że byłeś „wygnańcem” żyjącym z dala od obecności Boga, teraz jednak, dzięki 

Chrystusowi, możesz do Niego powrócić. 

Naśladując więc tamtych Żydów, przypomnij sobie, jak Bóg wypełnił wobec ciebie 

swoje obietnice. Twoje wygnanie jest już zakończone. Bóg zamieszkał w twoim sercu. 

Jest obecny w twojej rodzinie. Jest też obecny, gdy udajesz się do domu Pana wraz ze 

swymi braćmi i siostrami w Chrystusie. 

 

„Panie, z radością idę do Twojego domu!” 

 

Ezd 6,7-8.12b.14-20     

 

 

    Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 8,  19-21 

(19) Wtedy przyszli do Niego Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać 

się do Niego z powodu tłumu. (20) Oznajmiono Mu: Twoja Matka i bracia 

stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą. (21) Lecz On im odpowiedział:  

Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i 

wypełniają je. 
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  Lekcja 18                                    Temat:   Proś Boga o przebaczenie 
 

(Ezd 9,5-9:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(5) W czasie ofiary wieczornej wstałem z upokorzenia swego, w rozdartej szacie i 

płaszczu padłem na kolana, wyciągnąłem dłonie do Pana, Boga mojego, (6) i rzekłem: 

Boże mój! Bardzo się wstydzę, Boże mój, podnieść twarz do Ciebie, albowiem 

przestępstwa nasze wzrosły powyżej głowy, a wina nasza wzbiła się do nieba. (7) Od dni 

ojców naszych aż po dziś dzień ciąży na nas wielka wina. My, królowie nasi, kapłani nasi 

zostaliśmy wydani za nasze przestępstwa pod władzę królów krain tych, pod miecz, w 

niewolę, na złupienie i na publiczne pośmiewisko, jak to jest dziś. (8) A teraz zaledwie na 

chwilę przyszło zmiłowanie od Pana, Boga naszego, przez to, że 

pozostawił nam garstkę ocalonych, że w swoim miejscu świętym dał nam dach nad głową, 

że Bóg nasz rozjaśnił oczy nasze i że pozwolił nam w niewoli naszej trochę odetchnąć -

 (9) bo przecież jesteśmy niewolnikami. Ale w niewoli naszej nie opuścił nas Bóg nasz, 

lecz dał nam znaleźć względy u królów perskich, pozwalając nam odżyć, byśmy mogli 

wznieść dom Boga naszego i odbudować jego ruiny - dając nam ostoję w Judzie i 

Jerozolimie.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 

Czy zdarzyło ci się myśleć, że pokonałeś już jakiś uporczywy grzech, by wkrótce 

przekonać się, że znowu go popełniasz? Może na przykład sądziłeś, że opanowałeś swój 

wybuchowy temperament, po czym przyłapałeś się na tym, że znowu krzyczysz na 

dzieci. 

Na początku za bardzo się tym nie przejąłeś – w końcu jeden raz każdemu może się 

zdarzyć. Ale potem zrobiłeś to po raz kolejny i zanim się zorientowałeś, wróciłeś 

dokładnie do punktu wyjścia. Pomyślałeś może wtedy: „Pan z pewnością nie da mi już 

kolejnej szansy!”. 

Na przestrzeni wieków Izraelici przy wielu okazjach przyrzekali posłuszeństwo 

Bogu, ale wkrótce z powrotem popadali w dawne grzechy. Po najeździe Babilończyków 

spora cześć ludności została uprowadzona na wygnanie. Kiedy wygnańcy powrócili do 

Jerozolimy, odkryli, że ci, którzy pozostali w Świętym Mieście, odeszli daleko od Pana. 



Kapłan Ezdrasz, sfrustrowany i zawstydzony postawą swoich rodaków, czyni pokutę 

w ich imieniu i błaga Boga o miłosierdzie. I zobaczmy, co czyni Bóg! W odpowiedzi na 

jego modlitwę nie tylko przebacza winowajcom, ale także pomaga im w odbudowie 

miasta.  

Kiedy z powrotem popadamy w dawne grzechy, przychodzi pokusa, by myśleć, że 

Bóg już z nas zrezygnował. Może nawet trzymamy się od Niego na dystans, obawiając 

się tego, co powie lub zrobi, kiedy zaczniemy się znowu modlić. Jednak kapłan Ezdrasz 

skazuje nam inną drogę. Zamiast pogrążać się w poczuciu winy, możemy zwrócić się do 

Boga ze skruchą i po raz kolejny poprosić Go o łaskę przebaczenia i rozpoczęcia 

wszystkiego na nowo. 

 Z jakim grzechem ostatnio się zmagasz? 

Może jesteś nadmiernie krytyczny w stosunku do innych, osądzając ich                                              

w niemiłosierny sposób. Może zazdrościsz komuś tego, co ma, a czego ty bardzo 

pragniesz? Cokolwiek wyrzuca ci sumienie, nie staraj się ukryć tego przed Panem, ale 

skonfrontuj się z tym. Uznaj swój grzech i proś Boga o miłosierdzie. 

A jeśli znowu upadniesz? Nie zniechęcaj się. Bóg jest zawsze gotów wyjść ci na 

spotkanie tam, gdzie teraz jesteś, i dać ci kolejną szansę. On czeka na ciebie z otwartymi 

ramionami, wciąż gotów napełniać cię swoją łaską, abyś mógł wreszcie zaznać wolności 

i pokoju. Biegnij więc do Niego! 

 

„Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoje niewyczerpane miłosierdzie”. 

 

(Ps) Tb 13,2a-e.3-5.8    
 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 9,  1-6 
 

 
 

(1) Wtedy zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę 

leczenia chorób. (2) I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże                                     
i uzdrawiali chorych. (3) Mówił do nich: Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani 

torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie! (4) Gdy do 
jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. (5) Jeśli was 
gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na 
świadectwo przeciwko nim! (6) Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię                       
i uzdrawiając wszędzie. 
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Lekcja 19                            Temat:   Kim jest Jezus? 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 9, 7-9 (Biblia Tysiąclecia)  

 

 (7) O wszystkich tych wydarzeniach usłyszał również tetrarcha Herod i był 

zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z 

martwych; (8) inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków 

zmartwychwstał. (9) Lecz Herod mówił: Jana ja ściąć kazałem. Któż więc jest Ten, o 

którym takie rzeczy słyszę? I chciał Go zobaczyć. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Rozmaite pogłoski o tym, kim jest Jezus, docierały także do Heroda. Jednak, jak to 

często bywa, budziły one jego niepokój, gdyż niosły więcej pytań niż odpowiedzi. 

Oto tylko niektóre z historii, które mógł słyszeć Herod: Jezus uciszył szalejącą burzę, 

uzdrowił opętanego, uzdrowił sługę setnika i kobietę cierpiącą na krwotok, a także 

wskrzesił z martwych co najmniej dwie osoby. 

A oto jak mogły być interpretowane te wydarzenia: w Jezusie wypełniają się 

proroctwa Izajasza o mającym nadejść Mesjaszu – niewidomi widzą, chromi chodzą, 

trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli powstają, a ubogim głoszona jest 

dobra nowina. 

Wszystko wydawało się jasne, a mimo to Herod pytał: „Któż więc jest ten, o 

którym takie rzeczy słyszę?” (Łk 9,9).  

Herod był Żydem. Zapewne znał słowa Izajasza. Ale miał zamęt w głowie, być może 

wywołany poczuciem winy z tego powodu, że żył z żoną swego brata. Wreszcie, nie 

mając odwagi wycofać się ze złożonej przy świadkach przysięgi, polecił ściąć głowę 

Jana Chrzciciela, chociaż miał go za kogoś w rodzaju proroka. Uporczywe trwanie w 

grzechu, lęk o siebie i żądza władzy sprawiły, że jego serce stwardniało, a umysł nie 

dopuszczał możliwości, że Jezus jest Mesjaszem. 



Kiedy wsłuchujemy się we wszystkie docierające do nas głosy, łatwo jest popaść w 

wewnętrzny zamęt i znieczulić swoje serce. 

 A przecież wystarczy nam jeden głos, jeden jedyny, który ucisza serce                         

i porządkuje myśli. Jest to głos Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela – słyszany 

w Piśmie Świętym, w liturgii czy w ciszy serca na modlitwie osobistej. 

Kiedy więc zasłyszane historie ludzkiego grzechu i zła odbierają ci pokój lub kiedy 

zaczynają cię dręczyć własne myśli, przestań ich słuchać. Zwróć się natomiast do Tego, 

który zawsze jest gotów przypominać ci najprostsze prawdy. Zacznij od aktu żalu za 

wszystkie grzechy, które mogą oddzielać cię od Chrystusa i czynić twoje serce 

twardym. Wyznaj wszelkie lęki o siebie i bliskich, które cię paraliżują. A następnie 

poproś Ducha Świętego, aby pomógł ci w powodzi różnych głosów odnaleźć to, co 

pochodzi od Jezusa. Pozwól Bogu mówić do ciebie, a On uciszy wszystkie inne głosy. 

 

„Jezu, wierzę, że chcesz mówić dziś do mnie słowa prawdy, która wyzwala. 

Pomóż mi usłyszeć Twój głos”. 

 

Ag 1,1-8   Ps 149,1-6.9 
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      Lekcja  20                                        Temat: Za kogo uważasz Jezusa? 
 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 9,18-22 

(18) Gdy raz modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z 

zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy? (19) Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni 

za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. (20) Zapytał 

ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza 

Bożego. (21) Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie 

mówili. (22) I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez 

starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia 

zmartwychwstanie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Na lotnisku, w przychodni, w banku i przy wielu innych okazjach jesteśmy proszeni 

o okazanie dowodu tożsamości. Automatycznie wyjmujemy z portfela dowód osobisty, 

paszport czy legitymację, nie poświęcając temu większej uwagi. Proszę bardzo, oto 

dokument, który stwierdza, kim jestem. 

Ale przecież tak naprawdę twojej tożsamości nie określa kawałek plastiku. Istnieje 

ona w sieci relacji – z rodzicami, rodzeństwem, dziećmi, przyjaciółmi czy znajomymi. 

Wszyscy oni kształtują twoją tożsamość w taki sposób, jakiego nigdy nie zdoła 

uwzględnić żaden dokument!  

Kiedy Jezus pyta swoich uczniów: „A wy za kogo Mnie uważacie?”, Piotr udziela 

Mu zdecydowanej odpowiedzi: „Za Mesjasza Bożego” (Łk 9,20).  

Ale czy zdaje sobie sprawę, jak bardzo przebywanie z Jezusem ukształtowało jego 

własną tożsamość? Piotr i pozostali uczniowie idą za Jezusem już od jakiegoś czasu i to 

musiało pozostawić w nich niezatarty ślad. Są gotowi iść za Nim aż do śmierci. Choć 

wiele muszą się jeszcze nauczyć, a w godzinie próby rozproszą się, jednak już zaczęła 

się w nich dokonywać głęboka przemiana.  

 



 Za kogo ty w głębi serca uważasz Jezusa?  

Twoja odpowiedź, podobnie jak w przypadku pierwszych uczniów, ukaże prawdę o 

relacji, jaką z Nim masz.  

 Czy myślisz o Jezusie jako o swoim osobistym Panu i Zbawicielu, który z 

miłości do ciebie umarł na krzyżu, aby pojednać cię z Ojcem? 

 Czy jesteś gotów pełnić Jego wolę, poddać się Jego prowadzeniu i iść za Nim, 

nawet gdy wszystko się w tobie buntuje? 

 Czy jesteś gotów zaufać Mu w każdej sytuacji?  

Oczywiście nikt z nas nie jest w stanie czynić tego doskonale. Nie potrafił tego 

również Piotr, gdy udzielał Jezusowi odpowiedzi na Jego pytanie. Ale to nie jest 

najważniejsze.  

Kiedy Jezus pyta ciebie: „Za kogo Mnie uważasz?”, jest to z Jego strony również 

zaproszenie:  

 Bądź blisko mnie.  

 Zanurz się w mojej miłości.  

 Spędzaj czas z moimi uczniami.  

 Twoja tożsamość zacznie się zmieniać i będziesz coraz bardziej Mi wierny – 

jak Piotr. 

„Jezu, Ty jesteś Mesjaszem!  

Pomóż mi odnaleźć moją prawdziwą tożsamość w Twojej miłości”. 

 

Ag 1,15b--2,9    Ps 43,1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Św. Mateusza,  

Apostoła i Ewangelisty 
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(Za 2,5-9.14-15a  Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

(5) Później podniósłszy oczy patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem 

mierniczym w ręku. (6) Dokąd idziesz? - zapytałem. A on rzekł: Chcę przemierzyć 

Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i długość. (7) I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a 

przed nim stanął inny anioł, (8) któremu on nakazał: Spiesz i powiedz temu młodzieńcowi: 

Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. (9) Ja będę 

dokoła niej murem ognistym - wyrocznia Pana - a chwała moja zamieszka pośród niej.  

(14) Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie - 

wyrocznia Pana. (15) Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i 

zamieszkają pośród ciebie 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

 Czy wiesz, co oznacza wieczna lampka?  

Płonie ona w naszych kościołach na znak, że w tabernakulum obecny jest Jezus.             

Być może sądzisz, że wprowadzono ją jako sygnał dla wiernych, że powinni wchodzić 

do świątyni z należnym szacunkiem, w rzeczywistości jednak ma ona o wiele głębsze 

znaczenie. 

Sięgnijmy do Księgi Wyjścia. 

Gdy Mojżesz wyprowadził Izraelitów z Egiptu, prawdopodobnie czuli się oni 

bezbronni, przerażeni i osamotnieni. Bóg, rozumiejąc ich niepokój, towarzyszył im                   

w słupie ognia lub obłoku. Słup ten przypominał im o nieustannej obecności Boga, 

który ich chronił i prowadził. 



Przypomnijmy sobie także powrót ludu Bożego z wygnania w Babilonie. Izraelici 

cieszyli się, że mogą rozpocząć odbudowę Jerozolimy i nowe życie. Obawiali się jednak 

sąsiednich narodów. Czy Bóg zechce ich ocalić i pozwoli im zaznać pokoju?  

W dzisiejszym pierwszym czytaniu prorok Zachariasz obiecuje, że Bóg będzie 

„murem ognistym” wokół Jerozolimy i jej mieszkańców. Będzie ich strzegł i wspierał w 

czasie odbudowy. 

 Czy nie chciałbyś doświadczyć podobnego poczucia bezpieczeństwa  

pokoju?  

 Czy nie chciałbyś otrzymać znaku, że Bóg towarzyszy ci w twojej 

życiowej wędrówce?  

Takim znakiem jest płomień wiecznej lampki. W każdym kościele mówi ona o 

obecności Jezusa. Przypomina o Jego wierności w każdej sytuacji – niezależnie od tego, 

czy czujesz się radosny i zadowolony, czy przerażony i bezradny. Świadczy o 

prawdziwej i rzeczywistej obecności Jezusa ukrytego w tabernakulum. 

Oczywiście wiemy o tym, że Bóg jest zawsze obecny pośród nas. Tak naucza nas 

Biblia, Katechizm, a także nasze własne doświadczenie życiowe. Jednak Jego obecność 

w Najświętszym Sakramencie przewyższa wszystkie inne formy Jego obecności. 

Widzialny, a zarazem ukryty; zrozumiały, a jednak tajemniczy – zaprasza nas 

wszystkich do siebie.  

 Czy znajdziesz dziś czas, by odpowiedzieć na to zaproszenie? 

Idź i trwaj przed Nim. Może będzie miał dziś dla ciebie jakieś specjalne przesłanie? 

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za Twoją nieustanną obecność.                                              

Dziękuję Ci za to, że oświecasz moje serce”. 

 

(Ps) Jr 31,10-12b.13   Łk 9,43b-45 

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 9,43b - 45 

 
Gdy tak wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich Jego czynów, Jezus powiedział do 

swoich uczniów: (44) Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie 
słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. (45) Lecz 

oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, 
a bali się zapytać Go o nie.  

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

29 września 2019                           

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 16, 19-31 
 

(19) Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień 

świetnie się bawił.  

 
 (22) Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i 

został pogrzebany. (23) Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z 

daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. (24) I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade 

mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo 

strasznie cierpię w tym płomieniu. (25) Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia 

otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty 

męki cierpisz. (26) A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, 

choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się 

przedostać. (27) Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego 

ojca. (28) Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to 

miejsce męki. (29) Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich 

słuchają. (30) Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - lecz gdyby kto z umarłych poszedł do 

nich, to się nawrócą. (31) Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to 

choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

(20) U bramy jego pałacu leżał 

żebrak okryty wrzodami, 

imieniem Łazarz. 

(21) Pragnął on nasycić się odpadkami ze 

stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i 

lizały jego wrzody.  



Jak myślisz, ile razy w ciągu dnia bogacz przechodził obok Łazarza? A mimo to 

nigdy naprawdę go nie zobaczył. Był on dla niego jedynie jakąś częścią krajobrazu, 

czymś zwyczajnym, nad czym nie ma sensu się zastanawiać. 

Bogacz z przypowieści Jezusa umiera i cierpi męki w zaświatach. Nie dlatego, że był 

bogaty, ale dlatego, że nie zatroszczył się o drugiego człowieka, który został 

postawiony na jego drodze.  

Wiemy wszyscy, że bycie chrześcijaninem oznacza także troskę o innych, a 

zwłaszcza o tych, którym się nie powiodło. Ale jest tak wielu potrzebujących, że 

możemy poczuć się przytłoczeni. 

Poza tym większość z nas nie jest politykami ani pracownikami społecznymi i nie ma 

odpowiednich kompetencji, aby pomagać ludziom wyjść z ubóstwa. Nawet gdybyśmy 

rozdali wszystko, co posiadamy, nie odniosłoby to większych skutków. 

Warto więc przypomnieć sobie, że Jezus nie przedstawił jakiejś rozwiniętej strategii 

zwalczania ubóstwa. Po prostu troszczył się o ludzi, których spotykał, o każdego z nich 

indywidualnie. Gdyby bogacz z dzisiejszej przypowieści uczynił to samo, interesując 

się biedakiem leżącym u jego bram, jego przyszłość mogłaby wyglądać zupełnie 

inaczej. 

My także zacznijmy od troski o pojedyncze osoby, zwłaszcza te, które spotykamy w 

naszej codzienności. Gdyby postępował tak każdy z nas, pomyślmy, jak wiele osób 

mogłoby otrzymać pomoc! 

Pamiętajmy też, że Bóg chce, abyśmy wspierali także tych, którzy nie mają 

problemów materialnych, ale pomimo to są „biedni”.  

Jak mawiała Matka Teresa z Kalkuty: „Na świecie jest wielu ludzi umierających 

z braku kawałka chleba, ale o wiele więcej umierających z braku miłości”.  

Twoja troska i obecność jest dla nich równie ważna, jak pomoc materialna dla 

ubogich. 

Dziś podczas Mszy świętej proś Pana, aby pomógł ci dostrzec kogoś, kto być może 

leży na twoim „progu”, a ty go nawet nie zauważasz. Twoja troska może mieć ogromne 

znaczenie!  

„Jezu, pokaż mi potrzebujących mojej pomocy «Łazarzy», których mam wokół 

siebie”. 

 

Am 6,1a.4-7   Ps 146,6-10  1 Tm 6,11-16 


