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Lekcja  43                            Temat:   O hojności Pana Boga wobec każdego z nas. 

(Łk 14,12-14 ,  Biblia Tysiąclecia) 
 

(12) Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: Gdy wydajesz obiad albo 

wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani 

zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś 

odpłatę.(13) Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, 

chromych i niewidomych. (14) A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają 

czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy 

zmartwychwstaniu sprawiedliwych.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Pewnego dnia ojciec zabrał córkę na przejażdżkę do centrum miasta, gdzie zajmował się 

bezdomnymi. Po drodze zatrzymali się w sklepie, by kupić dla nich trochę jedzenia. Po 

przyjeździe na miejsce dziewczynka przestraszyła się i nie chciała wysiąść z samochodu, 

gdzie czuła się bezpieczna. Patrzyła stamtąd, jak jej tata podchodzi do zupełnie obcych 

ludzi. Bardzo poruszyło ją to, że oprócz ofiarowania im jedzenia ojciec rozmawia z nimi 

życzliwie. Zbierając się na odwagę, wysiadła i dołączyła do niego. Już po chwili śmiała się i 

rozmawiała swobodnie z ludźmi, którzy wcześniej budzili w niej taki lęk. 

 

Jest to piękny obraz hojności naszego Ojca niebieskiego wobec nas! 

 

 Dzień po dniu Bóg, z własnej woli i chęci, obdarza nas wieloma darami, nie 

oczekując niczego w zamian.  

 Wie, że nie mamy czym Mu się odwdzięczyć, ale to Go nie powstrzymuje, 

ponieważ nas kocha.  

 Za bardzo cieszy Go nasze towarzystwo, by trzymać się od nas z daleka. 

 

 Miłość ojca dziewczynki, przy całej jego hojności, miała jednak ograniczenia.  

Mógł poświęcić bezdomnym tylko określony czas i stać go było na ufundowanie 

ograniczonej ilości posiłków. Po spotkaniu z bezdomnymi powrócił wraz z córką do 

wygodnego domu i rodzinnego ciepła. 



 

 

 Natomiast miłość naszego Ojca niebieskiego jest nieograniczona                                    

i bezwarunkowa. Bóg wyszedł nam naprzeciw, gdy byliśmy pogrążeni                        

w grzechu. 

 Przyszedł do nas w Chrystusie i oddał swoje życie, aby nas ocalić. Bogaty                    

i wszechmocny, jest w stanie wybawić nas wszystkich, bez wyjątku. 

 

Podobnie jak bezdomni zaufali ojcu dziewczynki i przyjęli od niego posiłek, tak i my 

zaufajmy, że Bóg ma dla nas tylko dobre rzeczy. 

 

 W dzisiejszym drugim czytaniu Paweł woła:  

            „O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga!” (Rz 11,33).  

 

 
 

„Ojcze, dziękuję Ci za Twoją bezwarunkową miłość”. 

 

Rz 11,29-36     Ps 69,30-31.33-34.36-37 

 

 

 

 

 

 

 

Zasoby naszego Ojca są nieograniczone.  

 

Jego miłość do nas jest nieskończona. 

 

Jego ramiona są zawsze otwarte.  

 

Biegnijmy więc dziś do Niego, aby 

przyjąć Jego dary. 
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           Lekcja  44                                         Temat:    Bóg szuka nas zawsze. 
(Łk 14, 15-24:  Biblia Tysiąclecia) 

 

(15) Słysząc to, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: Szczęśliwy jest 

ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym. (16) Jezus mu odpowiedział: 

Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. (17) Kiedy nadszedł czas 

uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już 

wszystko jest gotowe. (18) Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. 

Pierwszy kazał mu powiedzieć: Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć; 

proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. (19) Drugi rzekł: Kupiłem pięć 

par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za 

usprawiedliwionego. (20) Jeszcze inny rzekł: Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę 

przyjść. (21) Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany 

gospodarz nakazał słudze: 

Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta 

i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. (22) Sługa 

oznajmił: Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce.(23) Na to pan 

rzekł do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój 

dom był zapełniony. (24) Albowiem powiadam wam: żaden z owych ludzi, którzy 

byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Wyobraź sobie, jak wiele czasu pochłania zorganizowanie uroczystego obiadu z okazji, 

na przykład, uroczystości wręczenia Oscarów. Wszystko, począwszy od menu, a 

skończywszy na dekoracjach – nie mówiąc już o liście gości – musi być perfekcyjnie 

zaplanowane. 
 

 Porównajmy to teraz z postawą gospodarza z dzisiejszej Ewangelii, który otwiera 

swoje drzwi dla wszystkich! Posuwa się aż do tego, że posyła sługę do miasta, aby zaprosił 

jak najwięcej ludzi: „Wyjdź co prędzej na ulice i w zaułki miasta” (Łk 14,21)! 
 

Lista gości na oficjalnym obiedzie w Hollywood jest z konieczności ograniczona, a 

budżet musi się zamknąć w określonej sumie.  



Natomiast lista gości Jezusa ciągnie się w nieskończoność. On chce, aby Jego dom był 

napełniony, chce, aby każdy człowiek przez Niego stworzony zasiadł przy Jego stole do 

niebiańskiej uczty. Nie wspominając już o tym, że Jego bogactwa są niewyczerpane. Jego 

łaska jest nieskończona! Nie ma dla Niego zbyt wysokiej ceny czy zbyt wielkich kosztów.  

 

W oczach Boga jesteśmy warci każdej ceny. 

 

Jezus opowiada nam tę przypowieść, aby pokazać, jakim Gospodarzem jest Bóg – jak 

szuka najróżniejszych ludzi, aby zgromadzić ich w swoim królestwie. Jak nie szczędzi 

wydatków ani trudu, by przyjąć każdego do swojej rodziny. Nikt nie jest dla Niego zbyt 

oddalony.  

 

 Przypomnij sobie Piotra – wyparł się znajomości z Jezusem, a Pan sam rozpoczął                    

z Nim rozmowę i przywrócił mu swoją przyjaźń (J 21,15-19).  

 Pomyśl też o Samarytance przy studni – wstydząc się swego grzechu i bojąc 

odrzucenia, poszła czerpać wodę w najgorętszej porze dnia, aby uniknąć obecności 

innych. Ale Jezus z własnej inicjatywy nawiązuje z nią rozmowę i oferuje jej dar wody 

żywej (J 4,4-30).  

 Bóg, jak miłosierny ojciec, który wychodzi naprzeciw zarówno synowi 

marnotrawnemu, jak i synowi starszemu, chce zgromadzić nas wszystkich w swoim 

domu. 

 

Nie zapominaj, że Bogu zależy również na tobie! Może czujesz się, jakbyś był na 

zewnątrz, na ulicy czy w jakimś zaułku, a nie w Jego ciepłym, pełnym miłości domu? A 

może już idziesz wraz z Jezusem na ucztę? Czy czujesz się blisko, czy też daleko od Boga, 

pamiętaj, że On zawsze cię szuka. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za Twoją niezmierzoną miłość! Pociągnij mnie bliżej do siebie”. 

 

Rz 12,5-16a    Ps 131,1-3 
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      Lekcja 45                               Temat:  Nie jesteś sam, bądź dla innych. 

 (Rz 13, 8-10:   Biblia Tysiąclecia) 
  

 (8) Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem 

miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. (9) Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie 

zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie:  

 

Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. 

 (10) Miłość nie wyrządza zła bliźniemu.  

Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Ten Boży nakaz, zwany czasem drugim największym przykazaniem, wydaje się 

niemożliwy do wypełnienia.  

 

Miłować każdego bliźniego? 
 

Nawet tę okropną sąsiadkę z przeciwka? Złodzieja, który okradł nasze mieszkanie? Jak 

znaleźć w sobie zdolność do przyjęcia tak radykalnej postawy? Przede wszystkim 

uświadamiając sobie, jak bardzo my sami zostaliśmy umiłowani.  

Może nam w tym pomóc poniższa historia. 
 

Pewna rodzina przeżyła pożar domu. Nikt nie ucierpiał, ale dom był całkowicie 

zniszczony, a oni zostali praktycznie z niczym. Podnieśli się jednak względnie szybko 

dzięki wsparciu otrzymanemu od innych. Przysłużył się im szczególnie jeden bliski 

przyjaciel, który zajął się wszystkim. Pomógł im znaleźć tymczasowe lokum, zorganizował 

ludzi, którzy dostarczali im posiłki, postarał się o ubrania i inne potrzebne rzeczy. 

Naturalnie poszkodowani byli mu głęboko wdzięczni. 



Kilka lat później usłyszeli oni o innej rodzinie w okolicy, która przeżyła identyczną 

tragedię. Bez wahania udali się do nich: „Nie jesteście w tym sami. My też przez to 

przeszliśmy i pomożemy wam stanąć na nogi” – zapewnili pogorzelców. Natychmiast 

zabrali się też do roboty i już po paru godzinach udało im się zorganizować wiele 

potrzebnych rzeczy. Zaproponowali też poszkodowanym, aby zatrzymali się u nich, dopóki 

nie znajdą sobie jakiegoś stałego miejsca zamieszkania. Małżonkowie ci mieli wyjątkową 

gotowość do niesienia pomocy ludziom, którzy znaleźli się w tak traumatycznym położeniu, 

gdyż kiedyś w podobnej sytuacji sami ją otrzymali. 

 

 Okazali oni miłość swoim bliźnim, tak jak kiedyś im samym ją okazano. 

 

W jaki sposób Bóg okazał ci swoją miłość? Jak konkretnie ona się objawiła; co takiego 

Bóg dla ciebie uczynił? Czasami Jego miłość przychodzi za pośrednictwem innych ludzi, 

jak w przypadku wspomnianych ofiar pożaru. Kiedy indziej odczuwamy ją w ciszy 

modlitwy lub słuchając słowa Bożego na Mszy świętej. W jakikolwiek sposób 

doświadczasz Bożej miłości, ma ona przepływać przez ciebie na ludzi w twoim otoczeniu. 

 

Rozejrzyj się więc dziś wokół siebie i zobacz, czy nie ma tam kogoś, komu mógłbyś 

powiedzieć: „Nie jesteś w tym sam. Ja ci pomogę”. 

 

„Ojcze, pokaż mi, jak bardzo mnie kochasz, i uzdolnij mnie do przekazywania tej 

miłości moim bliźnim”. 

 

Ps 112,1-2.4-5.9     Łk 14,25-33 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rocznica 

poświęcenia 

Bazyliki 

Laterańskiej 
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Lekcja    46                                        Temat:  Ożyw pustynny obszar swojego życia 

(Ez 47,1-2.8-9.12:   Biblia Tysiąclecia) 
 

 (1) Następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto 

wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia 

strona świątyni była skierowana ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony 

świątyni na południe od ołtarza.  (2) I wyprowadził mnie przez bramę północną na 

zewnątrz i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej, skierowanej ku 

wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od 

ołtarza.  

(8) A On rzekł do mnie: Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i 

rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. (9) Wszystkie też 

istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy 

życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo  

dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie 

uzdrowione. 

(12) A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa 

owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego 

miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich 

owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 



 
 

Jednak w 2015 roku pustynia w cudowny sposób rozkwitła.  

 

Pewnego marcowego dnia podczas burzy spadło ponad 2,5 cm deszczu na metr 

kwadratowy. Nasiona, wyschnięte i uśpione od lat, nagle eksplodowały kolorami i życiem. 

Martwa, zaskorupiała, nieatrakcyjna ziemia stała się pięknym, urodzajnym ogrodem. Woda 

wniosła życie w bezpłodną, wyschniętą ziemię. 

 

 
 

Prorok Ezechiel posługuje się obrazem życiodajnej wody, by dać nam przesłanie 

nadziei: Bóg może ożywić w nas to, co jest martwe.   

Każdy z nas ma w swoim życiu obszary martwoty, którym przydałaby się ożywcza 

woda Bożej łaski. Może jest to trudna relacja z bliską osobą – doznane przykrości i brak 

wzajemnego zrozumienia sprawiają, że czujemy się samotni i pozbawieni miłości. Może 

odczuwamy oschłość na modlitwie i już od dawna nie mieliśmy poczucia bliskości Boga.                  

A może ktoś bliski cierpi, a my nie jesteśmy w stanie mu pomóc i tracimy już nadzieję, że 

sytuacja kiedykolwiek się zmieni. 

 

Wspominamy dziś poświęcenie 

bazyliki  św. Jana na Lateranie, 

której apsyda ozdobiona jest 

wspaniałą mozaiką przedstawiającą 

rzekę życia opisaną w dzisiejszym 

pierwszym czytaniu. 

Będąc katedrą biskupa Rzymu 

(czyli papieża), bazylika ta była od 

wieków uważana za źródło łaski 

płynącej do wszystkich kościołów 

całego świata. 

 

Pustynia Atacama w Chile jest jednym  

z najsuchszych miejsc na ziemi. 

Przeciętnie otrzymuje ona zaledwie              

1,5 cm opadów w ciągu roku na metr 

kwadratowy. 

W niektórych miejscach nie spadła ani 

kropla deszczu od ponad 400 lat. 



 Jeśli w twoim życiu istnieje taka pustynia, wiedz, że Bóg chce ożywić ją swą 

życiodajną wodą.  

 

Ezechiel widział tę wodę wypływającą spod progu świątyni, miejsca przebywania Bożej 

chwały. Św. Paweł natomiast przypomina nam, że każdy z nas jest świątynią Boga, w której 

mieszka Duch Święty (1 Kor 3,16-17).  

 

Usiądź więc teraz spokojnie, wyobraź sobie, że stoisz przed ożywczym wodospadem i 

poproś, aby żywa woda Ducha napełniła cię i przelała się na zewnątrz. 

Proś, by Duch Święty nawodnił w tobie to wszystko, co jest suche i martwe. A potem z 

ufnością oczekuj Pana. Daj Mu czas i ufaj Jego miłości. Twoje suche miejsca powrócą do 

życia! 

 

„Jezu, spraw, niech Twoja woda żywa przepłynie przez wyschłe miejsca w moim 

sercu. Potrzebuję Twojego życia!” 

 

lub 1 Kor 3,9b-11.16-17       Ps 46,2-3.5-6.8-9     J 2,13-22 
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      Lekcja 47                              Temat:    JEZUS UCZY NAS MYŚLEĆ STRATEGICZNIE 

(Łk  16,1-8:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Powiedział też do uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, 

którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. (2) Przywołał go do siebie 

i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie 

będziesz mógł być rządcą. (3) Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, 

skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się 

wstydzę. (4) Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy 

będę usunięty z zarządu. (5) Przywołał więc do siebie każdego z dłużników 

swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? (6) Ten 

odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj 

prędko i napisz: pięćdziesiąt. (7) Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś 

winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i 

napisz: osiemdziesiąt. (8) Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie 

postąpił. Bo 
  

synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi 

podobnymi sobie niż synowie światłości. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Obrotny rządca z dzisiejszej Ewangelii nie jest typową osobą, jaką zwykle stawia się za 

wzór chrześcijanom. 
 

 Jezus opowiedział nam jednak tę przypowieść, aby nauczyć nas myśleć 

strategicznie.  

 

Zagrożony natychmiastową dymisją, rządca od razu przystąpił do działania. Biorąc pod 

uwagę swoje mocne i słabe strony, opracował plan, który pozwalał mu najlepiej 

wykorzystać własne możliwości.  
 



Jezus mówi nam przez tę przypowieść, że dzieląc się naszą wiarą z innymi, my także 

powinniśmy wziąć pod uwagę to, kim jesteśmy, gdzie i w czym czujemy się najlepiej, i 

co mamy mówić, żeby trafić z przesłaniem Ewangelii do konkretnej osoby. 

 

 Myśląc o tym, kim jesteś, zastanów się, czy łatwiej jest ci rozmawiać całkiem 

kameralnie, „jeden na jeden”, czy też wolisz spotkać się z kilkoma osobami naraz, na 

przykład przy kawie? To będzie miało wpływ na twoją strategię.  

 Pomyśl także o tej drugiej osobie. Jak najłatwiej będzie ci trafić do niej i zdobyć jej 

zaufanie, tak by otworzyła się na słowo, które chcesz jej przekazać?  

 Zastanów się też, gdzie będzie wam najłatwiej zacząć rozmowę. Być może macie 

wspólne zainteresowania albo należycie do jakiegoś klubu czy drużyny sportowej. 

Może tam właśnie będą najlepsze warunki, by zacząć rozmowę o Panu. Jeśli lubisz 

przyjmować gości, zaproś tę osobę do domu. A jeśli wolisz spotkania na neutralnym 

gruncie, zaproponuj spacer lub wspólne wyjście na jakieś wydarzenie kulturalne.  

 Zastanów się też nad tym, co powiesz. Nie muszą to wcale być jakieś poważne tematy.  

 

Badania wykazują, że w budowaniu relacji zaufania z drugą osobą słuchanie odgrywa 

większą rolę niż mówienie.  

 

Spójrz na Jezusa – Ewangelie odnotowują ponad dwieście stawianych przez 

Niego pytań!  

Słuchaj uważnie tego, czym dzieli się z tobą ta osoba. W klimacie rodzącego się 

wzajemnego zaufania łatwiej będzie ci dzielić się tym, co Jezus uczynił w twoim życiu. 

 

Prosty plan to wszystko, czego potrzeba, by stworzyć warunki do poważnej rozmowy. 

Pozwól Panu działać przez twoje przyjaźnie. Niech On pomoże ci stawać się, jak powiedział 

papież Franciszek, „wiarygodnym świadkiem czułości i miłosierdzia Boga”. 

 

„Panie, naucz mnie roztropnie głosić Ciebie innym”. 

 

Rz 15,14-21   Ps 98,1-4 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

11 listopada 2017                           
 

(Ps 145,2-5.10-11:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (2) Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe 

imię. (3) Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego 

niezgłębiona. (4) 

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła 
 i zwiastuje Twoje potężne czyny. (5) Głoszą wspaniałą chwałę Twego 

majestatu   i rozpowiadają Twe cuda. 

 

 (10) Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi 

niech Cię błogosławią! 

 (11) Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją 

potęgę, 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Kolejne pokolenia głoszą Boże dzieła następnym pokoleniom. A więc także i nasze! 
 

Bóg nie przestał działać. 
 

Także dziś troszczy się o swój lud. Wierzący na całym święcie opowiadają wspaniałe 

historie o tym, jak Bóg ich uzdrowił czy przyprowadził z powrotem do Kościoła, albo 

przywrócił zgodę w rodzinie.  

Wszystko to są wspaniałe dary od Pana i zasługują na to, żeby je głosić.  



 

 Ale istnieją też „mniejsze” dary, małe codzienne cuda sprawiane przez Boga. 

One także są dziełem Pana, za które powinniśmy oddawać Mu chwałę.  

 

Oto jeden z przykładów.  

 

Wracając samochodem z wycieczki do domu, grupka studentów straciła zasięg sieci 

komórkowej. Aplikacja pozwalająca orientować się w terenie przestała działać, a 

opuszczona wiejska droga, którą jechali, nie była oznakowana. Błądząc coraz bardziej po 

nieznanej sobie okolicy, czuli, jak ogarnia ich niepokój. Po około dwudziestu minutach 

zorientowali się, że jadą w niewłaściwym kierunku. Ale którą drogą powinni jechać?  

Jedna ze studentek wpadła na pomysł, żeby się pomodlić. Zachęciła pozostałych do 

wspólnej modlitwy o to, by Pan doprowadził ich bezpiecznie do domu. Po kilku minutach 

modlitwy zorientowała się, że jej komórka działa – chociaż wciąż pojawiał się komunikat o 

braku zasięgu! Włączyła aplikację i ku swojemu zdumieniu uzyskała połączenie. Szybko 

wklepała cel swojej podróży i po chwili jechali już we właściwym kierunku. Przez całą 

podróż komórka informowała o braku zasięgu, a mimo to aplikacja działała.  

Pozostali studenci – zdumieni tym, co się stało – zaczęli prosić ją o modlitwę, a ona 

przez całą drogę opowiadała im o Jezusie, który otacza troską i miłością swój lud. 

 

 Spróbuj dostrzec w swoim życiu te małe, codzienne cuda.  

 

Będziesz zaskoczony, jak jest ich wiele. A kiedy zauważysz taki dar od Ojca 

niebieskiego, zatrzymaj się na chwilę i podziękuj Mu. Uciesz się Jego dobrocią. Podziękuj 

Mu za to, że dziś i każdego dnia dokonuje dla nas cudów.  

 

„Jezu, otwórz mi oczy na Twoją obecność w prostych cudach dnia 

dzisiejszego. Panie, pragnę wysławiać Twoje dzieła!” 

 

Rz 16,3-9.16.22-27     Łk 16,9-15 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

12 listopada 2017                           
(Mt 25, 1-13:  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(1) Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, 

które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. (2) Pięć               

z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. (3)Nierozsądne wzięły lampy, ale 

nie wzięły z sobą oliwy. (4) Roztropne zaś razem z lampami zabrały również 

oliwę w naczyniach. (5) Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie 

zasnęły. (6) Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu 

na spotkanie! (7) Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe 

lampy. (8) A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy, bo 

nasze lampy gasną. (9) Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie 

wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie! (10) Gdy one szły 

kupić, nadszedł pan młody.  
 

Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę 

weselną, 
 

i drzwi zamknięto. (11) W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: panie, 

otwórz nam! (12) Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam 

was. (13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Dzisiejsza przypowieść o dziesięciu 

pannach wzywa nas do czujności                                

i świadomego życia w oczekiwaniu na dzień, w 

którym Jezus przyjdzie do nas powtórnie.  
 

Mówi ona jasno, że nadejdzie czas, kiedy 

każdy człowiek albo zostanie zaproszony do 

nieba, albo drzwi nieba zostaną przed nim 

zamknięte. 
 

 Ostrzega, że nie ma trzeciej drogi. 

 



O co jednak chodzi z tym zapasem oliwy?  

 

 Jak wskazuje przypowieść, to właśnie oliwa rozstrzyga o tym, czy jesteśmy gotowi 

na spotkanie z Jezusem.  

 W tej oliwie możemy widzieć naszą wiarę, Ducha Świętego lub łaskę Bożą.  

 Najistotniejsze jest jednak to, że nie da się jej od nikogo pożyczyć.  

 Każdy musi mieć przygotowany swój własny zapas.  

 

Przypowieść ta, choć wstrząsająca, niesie nam także nadzieję. Mówi, że każdy może 

zostać przyjęty przez Jezusa, Pana Młodego, o ile będzie czujny, gotowy i dobrze 

zaopatrzony w oliwę zbawienia. Czujni i gotowi. Z zapalonymi lampami. Z dużym zapasem 

oliwy.  

Wszystkie te obrazy przekazują tę samą treść – Jezus chce, abyśmy codziennie 

ożywiali naszą wiarę.  

 

 Jak mamy to robić? 

 

 Z pomocą przychodzi nam św. Paweł, który mówi: 

 

 „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM,                    

i  w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie”                

(Rz 10,9). 

 

Doskonałą okazją do ożywiania naszej wiary jest odmawianie Credo, co czynimy 

podczas każdej niedzielnej Mszy świętej. Możemy też odmawiać je sami, w czasie naszej 

codziennej modlitwy. I za każdym razem, gdy wyznajemy naszą wiarę, możemy być pewni, 

że sprawiamy Bogu radość. Nawet jeśli nasza wiara jest daleka od doskonałości, Pan się 

uśmiecha, a aniołowie ogłaszają: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” 

(Mt 25,6). 

 

Wyznajmy więc dziś naszą wiarę. 

Napełnijmy pojemniki oliwą, ogłaszając, że wierzymy w Jezusa, naszego 

Zbawiciela. 

 

„Jezu, wierzę w Ciebie”. 

 

Mdr 6,12-16      Ps 63,2-8       1 Tes 4,13-18 


