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11 września 2017 

Lekcja  6                               Temat:    Odpocznij w Bogu! 

 (Ps 62, 6-7.9,  Biblia Tysiąclecia) 

(6) Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo 

od Niego pochodzi moja nadzieja. (7) On jedynie skałą i zbawieniem 

moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję.(8) W Bogu jest zbawienie 

moje i moja chwała, skała mojej mocy, w Bogu moja ucieczka. (9) W każdym czasie Jemu 

ufaj, narodzie! Przed Nim serca wasze wylejcie: Bóg jest dla nas ucieczką! 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Pewien wieśniak regularnie przesiadywał z tyłu pustego kościoła w Ars, wpatrując się w 

tabernakulum. Kiedy proboszcz zapytał go, co robi, mężczyzna odpowiedział:  

 

„Patrzę na Niego, a On patrzy na mnie”. 

 

Jest to piękny przykład człowieka, którego dusza odpoczywa w Bogu. Siedząc w ciszy, 

skupiony na Panu, znalazł on to, czego wszyscy szukamy na modlitwie – pokój, ufność i nadzieję.  
 

Każdy z nas,  

                od zakonnicy klauzurowej po matkę czy ojca sześciorga dzieci,  

                                          może odpocząć w Bogu.  

 

 

Spróbuj zacząć to od modlitwy praktykowanej przez francuskiego wieśniaka – usiądź w 

ciszy. Skup na Panu rozum i serce, myśli i uczucia. Bądź po prostu sobą, takim, jakim jesteś 

w tej chwili. Bóg wie wszystko. Zna to, co w tobie dobre i złe, święte i grzeszne, lepiej niż 

ty sam. I wciąż cię kocha. Jest uszczęśliwiony, gdy zwracasz ku Niemu swój wzrok. 

Spieszy ci na spotkanie i zasiada wraz z tobą. 
 

Nasze życie, nawet życie duchowe, zbyt często koncentruje się na wynikach, na 

skutecznym załatwianiu spraw. Wydaje nam się, na przykład, że jedynym wyznacznikiem 

udanej modlitwy jest to, czy zdołamy skupić się na Panu przez dziesięć minut.  
 

 Tymczasem nie o to chodzi! 



 

Czy pamiętacie, jak Jezus polecił swoim Apostołom udać się z Nim na miejsce odludne, by 

mogli nieco odpocząć. Wiedział, jak bardzo rwą się do działania i jak doskwiera im brak sukcesów. 

Wie, że i my doświadczamy podobnych uczuć. Dlatego woła nas, byśmy odeszli z Nim na bok                  

i nieco odpoczęli.  

 

Znajdź spokojne miejsce i czas, by pobyć z Panem.  
 

Może to być ławka w parku, nieużywane pomieszczenie w pracy czy pusty kościół. Przez 

dziesięć czy piętnaście minut po prostu siedź w ciszy. Jeśli ci to pomoże, wyobraź sobie Jezusa, 

który siedzi wraz z tobą. Trwaj w ciszy przed Panem. Zapraszaj Go do swego serca i zobacz, co 

będzie się działo. 

 

„Żeby dobrze się modlić, nie trzeba wiele mówić – doradzał wspomniany na 

początku wiejski proboszcz, św. Jan Vianney, patron wszystkich proboszczów. – 

Wiemy, że Jezus tu jest, otwórzmy przed Nim nasze serca, radujmy się Jego 

świętą obecnością. To jest najlepsza modlitwa”. 

 

 

„Jezu, raduję się Twoją obecnością. Przyjdź dziś do mego serca” 

 

Kol 1,24--2,3      Łk 6,6-11 
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 Lekcja  7                                          Temat:      Bóg nie obecny 

(Kol 2, 6 - 15) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

(6 - 7) Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie 

Jezusie jako Panu, tak w Nim 

postępujcie:  zapuśćcie w Niego korzenie 

 

 i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was 

nauczono, pełni wdzięczności. (8) Baczcie, aby kto was nie zagarnął w 

niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko 

tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. (9) W Nim bowiem 

mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała, (10) bo zostaliście napełnieni 

w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy. (11) I w Nim też 

otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, 

polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego, (12) jako razem z 

Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez 

wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. (13) I was, umarłych na skutek 

występków i nieobrzezania waszego /grzesznego/ ciała, razem z Nim 

przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, (14) skreślił zapis 

dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym 

przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. (15) Po 

rozbrojeniu Zwierzchności i Władz, jawnie wystawił /je/ na widowisko, 

powiódłszy je dzięki Niemu w triumfie. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

W dzisiejszym pierwszym czytaniu św. Paweł zachęca nas do zakorzenienia się                     

w Jezusie niezależnie od tego, co przeżywamy. Jednak łatwiej to powiedzieć, niż zrobić.  

 

 Oto historia jednego z naszych czytelników, który próbował tak właśnie postąpić, 

gdy jego siostra zmagała się z rakiem. 

 



„Staliśmy w poczekalni, zaledwie kilka godzin po operacji. Po rozmowie z chirurgiem 

spojrzeliśmy na siebie z siostrą. Jak mieliśmy powiedzieć naszej drugiej siostrze, że podczas 

długiej operacji wykryto u niej nie jeden, ale dwa różne nowotwory? Ellen potrzebowała 

zarówno naświetlań, jak i chemioterapii. Była osobą bogobojną, aktywną, lubiła jeździć na 

rowerze. Nie spodziewała się, że spotka ją coś takiego. Jak przyjmie tę diagnozę? 

Pomodliliśmy się, wzięliśmy głęboki oddech i weszliśmy na salę. Natychmiast po 

wybudzeniu Ellen zażądała dokładnych informacji. Przezwyciężając swój strach, 

spełniliśmy jej życzenie. Była wyraźnie wstrząśnięta, ale zdeterminowana, by zaufać Bogu. 

Pocieszyłem ją – i siebie – mówiąc: 

«Wierzymy w cuda, więc będziemy modlić się o cud». 

 

Najbliższe dni, pełne bólu i dyskomfortu, oznaczały dla Ellen dochodzenie do siebie po 

operacji i początek terapii. Nowa rzeczywistość wymagała od niej oparcia się na Jezusie               

i naprawdę głębokiego zakorzenienia w Nim. My potrzebowaliśmy dokładnie tego samego 

– kroczenia wraz nią, ale wsparci na Nim.  

 

W kolejnych dniach widzieliśmy, jak Jezus wchodził w jej ciemność, lęk                             

i niepewność – w ten cały galimatias, w jakim się znalazła – aby ją pocieszyć. Byliśmy 

świadkami, jak – co zupełnie naturalne – ogarniał ją lęk.  

Jednak  

 Jezus był przy niej obecny w bardzo konkretny sposób.  

 Był obecny w troskliwych i kompetentnych pielęgniarkach.  

 W znajomych, którzy przychodzili się z nią pomodlić.  

 Był w kapelanie, który przynosił jej Komunię, 

  i nade wszystko – w Eucharystii.  

 

Przyjmowanie Jezusa w Eucharystii dawało siłę i odwagę zarówno jej, jak i nam. Nie 

byliśmy sami. Ellen wciąż toczy walkę z rakiem, miewając lepsze i gorsze dni.  

Jednak obecność Boga stale opromienia ciemności choroby. Nawet borykając się 

ze znużeniem i lękiem, my, jej bliscy, widzimy, jak Jezus pomaga Ellen i nam wszystkim 

zakorzeniać się w Nim. On na pewno nas nie zostawi”. 

 

„Panie, umocnij korzenie mojej wiary. 

 Pomóż mi oprzeć się na Tobie w chwilach niepewności”. 

 

 

Ps 145,1-2.8-11     Łk 6,12-19 
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  Lekcja 8                             Temat:   Szukać tego co w górze! 

(Kol 3, 1-11:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(1) Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, 

szukajcie tego, co w górze, 

 gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. (2) Dążcie do tego, 

co w górze, nie do tego, co na ziemi. (3)Umarliście bowiem i wasze życie 

jest ukryte z Chrystusem w Bogu. (4) Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, 

wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. (5) Zadajcie więc śmierć temu, 

co jest przyziemne w /waszych/ członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, 

złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. (6) Z powodu nich 

nadchodzi gniew Boży na synów buntu. (7) I wy niegdyś tak postępowaliście, 

kiedyście w tym żyli. (8) A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, 

zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych! (9) Nie 

okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego 

uczynkami, (10) a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu 

poznaniu /Boga/, według obrazu Tego, który go stworzył. (11) A tu już nie ma 

Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, 

niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich /jest/ Chrystus. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 Gdyby św. Paweł, wytwórca namiotów, kiedykolwiek szukał innej pracy, 

nadałby się świetnie do pisania instrukcji obsługi.  
 

Kiedy wynikała taka potrzeba, potrafił być niezwykle zwięzły i precyzyjny, zawsze też 

trafiał w sedno. Podobnie jak instrukcja obsługi mówi, w jaki sposób należy posługiwać się 

danym urządzeniem czy oprogramowaniem, Paweł wyjaśnia, w jaki sposób mamy żyć 

nowym życiem, które zdobył dla nas Jezus. Jest to dziecinnie proste – patrz w niebo, 

zdejmuj z siebie „starego człowieka”, a zakładaj „nowego”. Paweł podaje nawet wzięte z 

życia przykłady cech starego człowieka, abyśmy mogli go w sobie zidentyfikować i pozbyć 

się go. 



 

Jeśli Paweł tak precyzyjnie przedstawia swoje teorie, to dlaczego tak nam trudno 

wcielić je w życie? Mamy szczerą wolę pokonywać w sobie starego człowieka, ale jakoś nie 

czynimy większych postępów. Dzieje się to między innymi dlatego, że postęp duchowy 

wymaga czasu. Nie powinniśmy sądzić, że nasze grzeszne nawyki znikną w ciągu jednej 

nocy. 

Dlatego właśnie Bóg dał nam sakrament pokuty i Eucharystii.  
 

 Potrzebujemy Bożego miłosierdzia. 

 Potrzebujemy siły i łask płynących z przyjmowania Ciała i Krwi Jezusa.  

 Nie powinniśmy nigdy lekceważyć mocy tych darów – ani potrzeby jak 

najczęstszego z nich korzystania.  

 

Ale jest też i inna odpowiedź. Paweł potrafił tak jasno nazwać pewne procesy, gdyż 

zaobserwował je w swoim własnym życiu. Jego precyzja wynikała nie tylko z głębokich 

dociekań teologicznych, lecz wykuwała się w jego codziennych duchowych zmaganiach. 

Paweł sam starał się zwlekać z siebie starego człowieka, pełnego pychy, stosującego 

przemoc, a przyoblekać w nowego, obdarowanego przez Jezusa pokojem i pokorą. Sam 

starał się nigdy nie tracić z oczu niebieskiej chwały Jezusa. 

Jeśli, idąc za przykładem Pawła, podejmiemy duchowe zmagania, nasze życie zacznie 

się zmieniać – powoli, lecz systematycznie. Zaczniemy doświadczać działania Ducha 

Świętego, który nas pociesza i przekonuje o Bożej miłości. Zaczniemy też przekazywać tę 

miłość ludziom, których mamy wokół siebie. 

 

Nie żałuj więc czasu na to, by szukać tego, „co w górze” 

 (Kol 3,1). 
 

„Panie, chcę już dziś podjąć duchową walkę z moimi słabościami.  

Jezu, naucz mnie zwlekać z siebie starego człowieka, a przyoblekać 

nowego”. 

 

 

Ps 145,2-3.10-13      Łk 6,20-26 
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Lekcja 9                             Temat:   Bóg - miłośnik świata, człowieka 
( J 3, 13 - 17 :   Biblia Tysiąclecia) 

 

 (13) I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna 

Człowieczego. (14) A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, 

by wywyższono Syna Człowieczego, (15) aby każdy, kto w Niego wierzy, miał 

życie wieczne. (16) Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 

swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 

zginął, ale miał życie wieczne. (17) Albowiem Bóg nie posłał swego Syna 

na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego 

zbawiony. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

 
 

 

Cały krajobraz przeobraża się, gdy Bóg po raz kolejny wyprowadza nowe 

życie ze zniszczenia i śmierci. 

Pomyśl, jak wielkie zniszczenia następują po 

wybuchu wulkanu. Ogromna chmura dymu             

i popiołu rozciąga się na całe kilometry. 

Roztopiona lawa spływa po zboczu góry, 

obalając potężne lasy, zagrażając osadom 

ludzkim i żłobiąc coraz to nowe ścieżki. 

Jednak siła wulkanu jest nie tylko 

destrukcyjna, ale także twórcza. Spływając 

do morza, lawa stygnie i twardnieje, tworząc 

nowe wyspy. Spadający z nieba popiół 

użyźnia ziemię, zapewniając błyskawiczny 

rozwój roślinności. 



 Obraz ten jest bardzo adekwatny do dzisiejszego święta.  

 

Początkowo 14 września wspominano dzień, w którym św. Helena, matka cesarza rzymskiego 

Konstantyna, podczas pielgrzymki do Jerozolimy odkryła prawdziwe relikwie krzyża świętego. Z 

czasem jednak zaczęto świętować nie tylko odnalezienie krzyża, ale także zwycięstwo, jakie 

odniósł Jezus, gdy został na nim podniesiony, czy inaczej, podwyższony. Święto to otrzymało 

wówczas nazwę Podwyższenia Krzyża Świętego. 

  

Nie bez powodu jest to dzień wspominania i świętowania. Świętuj więc. Niech będzie to dla 

ciebie czas odpoczynku i radości. Nie skupiaj się na tym, co powinieneś zrobić, aby Bóg był z 

ciebie zadowolony. Nie martw się tym, że zbyt powoli postępujesz na drodze życia duchowego.  

 

Pozostaw to na inne dni – a dziś po prostu się raduj! 

 

 Raduj się, że śmierć została pokonana mocą krzyża na Kalwarii.  

 Raduj się, że krew spływająca z krzyża niszczy fortece grzechu i żłobi nowe 

ścieżki nadziei, którymi możesz kroczyć.  

 Raduj się nową ziemią – królestwem Bożym – która staje się środowiskiem 

nowego, obfitego życia.  

 Przede wszystkim zaś raduj tym, że Bóg kocha cię tak bardzo, że zamiast cię 

potępić, posłał swego Syna, aby cię zbawił. 

 

Nasze życie wygląda czasem jak krajobraz po wybuchu wulkanu.  

 

Bóg dopuszcza takie sytuacje, ale zawsze  

 wyprowadza życie ze śmierci . 

 

 Czy można się tym nie radować? 

 

„Jezu, cieszę się triumfem Twojego krzyża!” 
 

Lb 21,4b-9 lub Flp 2,6-11       Ps 78,1-2.34-38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Najświętszej 
Maryi Panny 

Bolesnej 
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      Lekcja  10                                     Temat:   Krzyż - drzewo ... życia! 
(J 19, 25 - 27) :  Biblia Tysiąclecia)  

 
 

 (25) A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego                

i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria 

Magdalena. (26) Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej 

ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn 

Twój. (27) Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej 

godziny uczeń wziął Ją do siebie.  
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy byłeś kiedyś na pogrzebie, na którym matka chowała swoje dziecko?  

 

To niewyobrażalnie trudne, traumatyczne przeżycie. A może ty sam straciłeś dziecko? 

Jest to doświadczenie, które sprawia, że mamy ochotę uciec jak najdalej, byle tylko nie czuć 

tego bólu. W obliczu takiego nieszczęścia możemy znaleźć nieocenione wsparcie u Matki 

Bożej Bolesnej. Dzięki Jej wstawiennictwu możemy otrzymać łaskę wytrwania w nadziei             

i zaufaniu do Boga w chwilach nieopisanego smutku. 

 

Nie wszystkie matki dotyka tak wielkie cierpienie, jakim jest śmierć dziecka, ale każda 

z nich wie, co to znaczy cierpieć z jego powodu. Głęboko odczuwają nieszczęścia swoich 

dzieci – ich choroby, odrzucenie przez przyjaciół, problemy szkolne, a nawet konsekwencje 

ich własnych błędnych wyborów. To miłość pomaga im dźwigać te ciężary. 



 I właśnie w tak trudnych sytuacjach Matka Boża Bolesna niesie nadzieję 

matkom i każdemu z nas. 
 

 Maryja nie mogła uciec. 

 Nie mogła zmniejszyć swego cierpienia, kiedy stała u stóp krzyża.  

 I nawet nie próbowała. 

 Na Kalwarii przyjęła swój własny krzyż – zaufała, że z potwornej śmierci 

Jej Syna Bóg wyprowadzi zbawienie dla wszystkich ludzi.  

 Poprzez swoją pełną łaski akceptację Maryja pokazuje nam, że przyjęcie nawet tak ciężkiego 

krzyża jest możliwe.  

 

Maryja jest jednak dla nas czymś więcej niż wzorem.  

 

 Staje przy nas w naszym cierpieniu.  

 Jako nasza niebieska Matka, przychodzi do nas, wspiera nas, pociesza i przeprowadza 

przez trudne sytuacje.  

 Jako Matka Kościoła, doskonale rozumie, przez co przechodzą Jej dzieci. 

 

Dlatego szukajmy obecności Maryi, zwłaszcza wtedy, kiedy spotyka nas cierpienie. Ona 

wstawia się za nami, gdy przygniata nas smutek. Kiedy nasze dziecko jest szykanowane w szkole, 

pomaga nam zaufać, że Bóg wyprowadzi z tego dobro. Kiedy w nocy czuwamy przy kimś chorym, 

Ona czuwa wraz z nami. 

 

Przychodząc do nas, Maryja służy nam darem swego macierzyństwa.  

Koi ból i przynosi pociechę. Jej boleść jest dla nas źródłem błogosławieństwa. 

 

„Święta Maryjo, dziękuję Ci za Twój przykład ufności i zdania się na wolę 

Boga. Dziękuję Ci także za Twoje wstawiennictwo. 

Matko Boża Bolesna, módl się za nami”. 

 

 

Hbr 5,7-9  Ps 31,2-6.15-16.20  lub Łk 2,33-35 
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(Łk 6, 43 - 49) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(43) Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym 

drzewem to, które wydaje dobry owoc. (44) 

Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo; 

nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się 

winogron. (45) Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca 

wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z 

obfitości serca mówią jego usta. (46) Czemu to wzywacie Mnie: Panie, Panie, a 

nie czynicie tego, co mówię? (47) Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, 

kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je. (48) Podobny 

jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament 

założył na skale. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten 

dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze 

zbudowany. (49) Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do 

człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. [Gdy] potok uderzył 

w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki.  
 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Każdy z nas w głębi serca pragnie być dobrym człowiekiem. Dlatego właśnie tak trudno 

jest nam zobaczyć i uznać własny grzech. A kiedy już jest ewidentny – bo znowu 

zrobiliśmy awanturę, ulegliśmy nałogowi czy od dawna zaniedbujemy modlitwę – 

przyciśnięci do muru stosujemy różne strategie, by przekonać siebie i innych, że był to 

jedynie „wypadek przy pracy”. I tak usprawiedliwiamy swój grzech (nie miałem innego 

wyjścia), zrzucamy go na innych (to on mnie zdenerwował), lekceważymy go (żeby tylko 

takie grzechy były!), podajemy w wątpliwość przykazania (to jest zupełnie nieżyciowe) lub 

wymawiamy się od odpowiedzialności postawą innych (wszyscy tak robią). 

 

Każdy argument jest dobry, byleby tylko nie musieć się przyznać, że problem tkwi w 

nas samych – że nasze „bycie OK” pozostawia jednak co nieco do życzenia. 



 Dzisiejsza Ewangelia ma szansę nas zaniepokoić, wytrącić z iluzji, że                     

w rzeczywistości nie potrzebujemy zbawienia.  

 

Stwierdza ona w dość radykalny sposób, że nasze grzechy są jakby wierzchołkiem góry 

lodowej, że wypływają one z naszych serc, są objawem choroby, która kryje się w naszym 

wnętrzu. Uświadamia nam, że nie zbawimy się sami i że potrzebujemy Bożego 

miłosierdzia. 

 Gdyby Bóg był inny niż jest, prawda ta mogłaby nas zniszczyć. Ale On jest Bogiem, 

który, nienawidząc grzechu, kocha grzesznika. Zawsze można do Niego przyjść i wyznać 

Mu swoje zło z ufnością, że On nie potępi, lecz podźwignie. 

 

 I jest to spotkanie, które wyzwala. 

 Jesteśmy kochani, już teraz, miłością większą niż nasz grzech, miłością, która 

daje siłę do powstania.  

 Można wręcz powiedzieć, błogosławiona wina, ponieważ dzięki niej spotkaliśmy 

Zbawiciela.  

 Wina ukryta i zlekceważona niszczy nas od środka, wyznana – prowadzi do 

pełnego miłości spotkania z Bogiem. 

 

„Wielu pragnie być dobrymi – stwierdza znany angielski dominikanin, o. Simon 

Tugwell – ale niewielu pragnie Boga”. 

 

 Czego ja bardziej pragnę? 

 

 Poczucia, że jestem w porządku i dlatego Bóg powinien mi błogosławić,  

czy 
 prawdziwego spotkania z Bogiem, który przyjmuje mnie takiego, jakim jestem, 

ale mnie w tym stanie nie pozostawia – stopniowo oczyszczając ze zła, które 

niszczy mnie samego i innych? 

 

„Panie Jezu, Ty nie przyszedłeś zbawić sprawiedliwych, ale grzeszników.  

Pomóż mi przyjąć prawdę o sobie i znaleźć ukojenie w Twojej miłości”. 

 

 
1 Tm 1,15-17     Ps 113,1-7 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

17 września 2017                           
(Mt 18, 21 - 35) :  Biblia Tysiąclecia)  

 
 

 (21) Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: 

Panie, ile razy mam przebaczyć, 
 

 jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? (22) Jezus mu 

odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem 

razy.(23) Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał 

rozliczyć się ze swymi sługami. (24) Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono 

mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. (25) Ponieważ nie 

miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym 

jego mieniem, aby tak dług odzyskać. (26) Wtedy sługa upadł przed nim i prosił 

go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. (27) Pan ulitował 

się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. (28) Lecz gdy sługa ów 

wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. 

Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! (29) Jego współsługa 

upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. (30) On 

jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda 

długu. (31) Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i 

opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. (32) Wtedy pan jego wezwał go 

przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ 

mnie prosiłeś. (33) Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim 

współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? (34) I uniesiony gniewem pan jego 

kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. (35) 

 Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie 

przebaczy z serca swemu bratu.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

W swojej pierwszej homilii po wyborze na Ojca Świętego papież Franciszek głosił: 

„Najmocniejszym orędziem Pana jest miłosierdzie” (17 marca, 2013).  

Od tego dnia wiele razy powtarzał tę wspaniałą prawdę, że miłosierdzie Boże nie ma 

granic. 



 Problemem bezdusznego sługi z dzisiejszej Ewangelii okazało się to, że jego 

miłosierdzie miało wąskie, ściśle określone granice, których absolutnie nie potrafił 

przekroczyć. 
 

 Jak wielkie jest miłosierdzie Boga? 
 

Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, zastanówmy się najpierw, czym byłoby 

nasze życie bez miłosierdzia.  
 

 Wyobraź sobie świat pozbawiony czułości, przebaczenia, współczucia.  

 Wyobraź sobie, że żyjesz spętany własnym grzechem i egoizmem, bez nadziei 

wyzwolenia.  

 A teraz pomyśl – Bóg poświęca samego siebie, aby cię ocalić, i daje ci obietnicę życia 

wiecznego w niebie.  

 

Tak wielkie jest Jego miłosierdzie i tak potężna Jego miłość. Czy poruszeni głębią 

miłości Boga możemy uczynić cokolwiek innego, niż skłonić się przed Nim w adoracji                  

i okazać tę samą miłość i miłosierdzie otaczającym nas ludziom?  

 

Miłosierdzie nie jest abstrakcyjną ideą. To konkretna rzeczywistość. 

 

 Nie są to tylko miło brzmiące słowa. Nie jest to orędzie, którym możemy żyć od czasu 

do czasu, kiedy to nam dogadza. Boże miłosierdzie ma kształtować nasze myślenie                        

i postępowanie względem siebie nawzajem. Ma być naszą cechą charakterystyczną w 

świecie, w którym króluje zadufanie w sobie, niezgoda i brak przebaczenia. To dzięki 

niemu możemy ukazywać innym miłość Bożą i zachęcać ich, by sami jej zakosztowali. 

 

 Piotr zapytał Jezusa: „Panie, ile razy mam przebaczyć?” (Mt 18,21). Szukał jakiejś 

granicy, po przekroczeniu której będzie wreszcie wolny. Pytał o przepisy i zasady.  

 

Ale dla tego, kto zakosztował głębi Bożego miłosierdzia, reguły i granice 

przestają się liczyć. 
 

Obyśmy wszyscy dziś jeszcze pełniej zakosztowali Bożego miłosierdzia, a przez to 

sami stali się bardziej miłosierni. 

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za to, że ogarniasz mnie swoją miłością. Panie, pomóż mi być 

miłosiernym”. 

 

Syr 27,30--28,7      Ps 103,1-4.9-12      Rz 14,7-9 


