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Rdz 12,1-9 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca 

do kraju, który ci ukażę.  Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił 

i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem.                            

Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą 

złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo 

ludy całej ziemi.  

Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Abram miał 

siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu. I zabrał Abram z sobą swoją żonę 

Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, którą 

nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Kanaanu. Gdy zaś przybyli do 

Kanaanu, Abram przeszedł przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło 

Sychem, do dębu More. - A w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy.                   

 Pan, ukazawszy się Abramowi, rzekł: Twojemu potomstwu oddaję 

właśnie tę ziemię. Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się 

ukazał. Stamtąd zaś przeniósł się na wzgórze na wschód od Betel i rozbił swój 

namiot pomiędzy Betel od zachodu i Aj od wschodu. Tam również zbudował ołtarz 

dla Pana i wzywał imienia Jego. Zwinąwszy namioty,  

Abram wędrował z miejsca na miejsce w stronę Negebu. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jeśli nie podróżujesz zbyt często, uważasz pewnie, że dalekie podróże są fascynujące i 

pełne przygód. I często tak bywa! Pomyśl jednak o ludziach, którzy wciąż wyjeżdżają w 

sprawach służbowych czy rodzinnych. Przeważnie po jakimś czasie są znudzeni i 

zmęczeni ciągłym życiem na walizkach.  



W dzisiejszym pierwszym czytaniu Abram ma już za sobą drogę z Ur do Charanu, 

czyli ponad 1000 km, mniej więcej tyle, ile wynosi odległość z Paryża do Berlina. Jest to 

odległość imponująca, zwłaszcza gdy uświadomimy sobie, że nie było wówczas 

samolotów ani samochodów.  

A Bóg, jakby nie bacząc na to, wezwał go do kolejnej, 600-kilometrowej podróży do 

ziemi Kanaan! 

 Pomiędzy Charanem a Kanaanem rozciągały się długie kilometry pustyni, które 

Abram przemierzał, oczekując latami na kolejne słowo od Pana. Możemy się domyślać, 

że chwilami czuł się tak wyschły i wyjałowiony, jak spieczone pustkowie wokół niego. 

Zadawał sobie pytanie, czy ten trud ma w ogóle jakiś sens.  

Wszyscy mamy w życiu takie okresy, kiedy 

nie dzieje się nic fascynującego.  

Bywało tak nawet w życiu największych świętych Kościoła! 

W naszym życiu, jak w roku liturgicznym, wielkie przeżycia przeplatają się z 

„okresem zwykłym”. Jest to czas, gdy wiara i cnota nie wydają nam się niczym 

heroicznym ani pociągającym lub kiedy nie słyszymy wyraźnie głosu Boga. Zaczyna się 

od tego, że stopniowo ogarnia nas smutek, zwątpienie czy nuda, aż wreszcie pewnego 

dnia budzimy się i czujemy się tak, jakbyśmy znaleźli się na pustyni.  

W takich dniach dobrze jest mieć w pamięci to, o czym zapewnia nas Pismo Święte: 

nie jesteś sam, idzie wraz z tobą wierny Bóg, który jest w stanie 

otworzyć źródło na pustyni, a nawet wyprowadzić wodę ze skały!  

Postaraj się dziś spędzić pewien czas na rozważaniu jednego błogosławieństwa, jakie 

otrzymałeś od Boga – na przykład za pośrednictwem bliskiego przyjaciela czy drogiego 

ci wersetu Biblii. Niech to błogosławieństwo umocni twoją ufność.  

Możesz być zaskoczony, jak wiele życia da się zaczerpnąć z drobnego wspomnienia 

Bożej dobroci. Nawet na pustyni Bóg jest z tobą, obdarzając cię niewypowiedzianymi 

błogosławieństwami. Staraj się ich nie przeoczyć!  

 

„Panie, naucz mnie ufać w Twoją troskliwą obecność przy mnie w 

chwilach posuchy i w chwilach obfitości.” 

 

Ps 33,12-13.18-20.22 

 

 



Mt 7,1-5 

 

 

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. 

Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam 

odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie 

dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego 

oka, gdy belka /tkwi/ w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a 

wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. 
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Mt 7,6.12-14 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie 

podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały. Wszystko więc, co byście 

chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i 

Prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę.  

Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest 

takich, którzy przez nią wchodzą.  Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi 

do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 Ach, ta ciasna brama!  

Jeszcze węższa niż luka między nakazami a zakazami Dziesięciu Przykazań.  

 Nie kłamiesz, nie zabijasz, nie krzywdzisz – ale jeszcze trzeba 

przebaczać tym, którzy nas skrzywdzili.  

 Powstrzymujesz się od pożądliwości, oszustwa, kradzieży – ale czy 

pomyślałeś o materialnym wsparciu innych, nawet jeśli sam nie masz zbyt 

wiele.  

 

 Jak przecisnąć się przez tę ciasną bramę? I jeszcze do tego pocieszać innych, gdy 

sami czujemy się znużeni czy zniechęceni!  

Być może sądzimy, że uda nam się zasłużyć na zbawienie jakąś poprawnością, 

uczciwością, rzetelnością, dobroczynnością…  

Tak, to jest ważne, ale w rzeczywistości nikt nie przechodzi 

przez tę bramę sam. 



 Duch Święty przeprowadzi cię na drugą stronę.  

Da ci potrzebną mądrość i zrozumienie, cierpliwość i męstwo. Dopiero On pokaże ci, 

gdzie jest teraz twoja brama – czy jest nią przebaczenie, ofiarność, oddanie swojego czasu 

czy niezliczone inne dziedziny, w których czujesz się niezbyt pewnie. Pomoże ci odnaleźć 

właściwą drogę i przeprowadzi cię, choćby była najbardziej wąska.  

Jedno słowo ostrzeżenia – Duch Święty nie jest 

magikiem, który machnie czarodziejską różdżką i automatycznie znajdziesz się po drugiej 

stronie. Ani też nie napełni cię w jednej chwili wszelką mądrością, wiedzą i ochotą do 

sprawnego żeglowania przez życiowe cieśniny.  

 On chce formować twój umysł, gdy rozważasz słowo Boże i poznajesz 

naukę Kościoła.  

 Chce uwrażliwiać twoje serce, gdy trwasz przed Nim na modlitwie                            

i przyjmujesz sakramenty.  

 Chce uczyć cię rozpoznawać Boże natchnienia w myślach i ideach, które ci 

podsuwa, oraz w słowach i działaniu innych ludzi.  

 Chce wskazywać ci drogę pokornego posłuszeństwa, która prowadzi przez 

ciasną bramę!  

Kiedy droga wydaje ci się zbyt trudna, a brama zbyt wąska, pamiętaj o tym, że Bóg 

chce, aby ci się udało. Może nabawisz się paru otarć i siniaków.  

 Ale przecież Jezus stał się człowiekiem. Uzdrawiał, uwalniał i karmił tych, 

którzy do Niego przychodzili, aby mogli wejść do życia. Pozwól Mu uczynić to 

samo dla ciebie. Współpracuj z działaniem Jego Ducha.  

 

„Panie, chcę wejść do życia. Pomóż mi z ufnością Cię szukać i chodzić 

Twoimi drogami.” 

 

Ps 15,1-5 

 

 

 

 



Rdz 13,2.5-18 

 

A był Abram już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto.   

Lot, który szedł z Abramem, miał również owce, woły i namioty. Kraj nie mógł 

utrzymać ich obu, bo zbyt liczne mieli trzody; musieli więc się rozłączyć. A gdy wynikła 

sprzeczka pomiędzy pasterzami trzód Abrama i pasterzami trzód Lota - mieszkańcami 

kraju byli wówczas Kananejczycy i Peryzzyci - rzekł Abram do Lota: Niechaj nie będzie 

sporu między nami, między pasterzami moimi a pasterzami twoimi, bo przecież jesteśmy 

krewni.  Wszak cały ten kraj stoi przed tobą otworem. Odłącz się ode mnie! Jeżeli 

pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, a jeżeli ty pójdziesz w prawo, ja - w lewo. Wtedy Lot, 

spojrzawszy przed siebie, spostrzegł, że cała okolica wokół doliny Jordanu aż do Soaru 

jest bardzo urodzajna, była ona bowiem jak ogród Pana, jak ziemia egipska, zanim Pan nie 

zniszczył Sodomy i Gomory. Lot wybrał sobie zatem całą tę dolinę Jordanu i wyruszył ku 

wschodowi, I tak rozłączyli się obaj. Abram pozostał w ziemi Kanaan, Lot zaś zamieszkał 

w owej okolicy, rozbiwszy swe namioty aż po Sodomę. Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż 

dopuszczali się ciężkich przewinień wobec Pana.  

 Po odejściu Lota Pan rzekł do Abrama: Spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego 

miejsca, na którym stoisz, na północ i na południe, na wschód i ku morzu; cały ten kraj, 

który widzisz, daję tobie i twemu potomstwu na zawsze. Twoje zaś potomstwo uczynię 

liczne jak ziarnka pyłu ziemi; jeśli kto może policzyć ziarnka pyłu ziemi, policzone też 

będzie twoje potomstwo. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz: tobie go oddaję. Abram 

zwinął swe namioty i przybył pod Hebron, gdzie były dęby Mamre. Osiedliwszy się tam, 

zbudował ołtarz dla Pana. 
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Rdz 15,1-12.17-18 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Po tych wydarzeniach Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: Nie obawiaj 

się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita. Abram rzekł:                

O   Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając 

potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest Damasceńczyk Eliezer.                    

I mówił: Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony u mnie sługa mój, 

zostanie moim spadkobiercą.  Ale oto usłyszał słowa: Nie on będzie twoim spadkobiercą, 

lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził.  I poleciwszy 

Abramowi wyjść z namiotu, rzekł:  

Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić; 

 

 



 

potem dodał:  

Tak liczne będzie twoje potomstwo. 

Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę.  Potem zaś rzekł do niego: Ja jestem 

Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność.              

A na to Abram: O Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na 

własność? Wtedy Pan rzekł: Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i 

trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę.  Wybrawszy to wszystko, Abram 

poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej; 

ptaków nie porozcinał.  Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, 

Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i 

opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. 

 I wtedy to Pan rzekł do Abrama: Wiedz o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą przebywać jako 

przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem, i przez czterysta lat będą tam ciemiężeni jako 

niewolnicy; aż wreszcie ześlę zasłużoną karę na ten naród, którego będą niewolnikami, po czym oni wyjdą 

z wielkim dobytkiem.  Ale ty odejdziesz do twych przodków w pokoju, w późnej starości zejdziesz do 

grobu.  Twoi potomkowie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleniu, gdy już dopełni się miara 

niegodziwości Amorytów.  

A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby 

wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi 

połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, 

mówiąc: Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki 

Eufrat,  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Wyobraź sobie, że jesteś na dworze w słoneczny dzień. Czy patrząc w niebo widzisz 

jakieś inne gwiazdy poza słońcem? Jest to oczywiście niemożliwe. Widziałeś je 

poprzedniego wieczoru, więc wiesz, że tam są. Trudno wprawdzie zobaczyć je w blasku 

dnia, ale to nie znaczy, że nie istnieją.  

Może zaskoczy cię fakt, że kiedy Bóg polecił Abramowi wyjść z namiotu, spojrzeć w 

niebo i policzyć gwiazdy, był dzień! Kiedy później Abram składa Bogu ofiarę i Bóg 

zawiera z nim przymierze, tekst mówi, że „słońce chyliło się ku zachodowi” (Rdz 

12,12).  

Bóg polecił więc Abramowi spojrzeć w niebo w południe i policzyć gwiazdy! I Abram 

posłuchał. Spojrzał w niebo i uwierzył, że Bóg da mu potomstwo tak liczne jak te 

„niewidzialne” gwiazdy. Zrozumiał, że chociaż po ludzku to niemożliwe, żeby on i Sara 

mogli mieć dzieci, to przecież dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Skoro Pan okazał się 

wierny w przeszłości, to jeśli teraz obiecuje, to z pewnością dotrzyma słowa, wbrew 

wszelkim powątpiewaniom.  



Kiedy więc Abram uwierzył Panu, On „poczytał mu to za zasługę” (Rdz 15,6).  

Abram musiał zawalczyć o swoją wiarę. Musiał spojrzeć w jasne niebo oczyma wiary i 

zaufać, że są tam gwiazdy.  

Czasami wzrastanie w wierze jest jak próba 

liczenia gwiazd na niebie w słoneczny dzień. 

Starasz się zaufać Panu, ale nie widzisz żadnego rozwiązania. Właśnie w takich 

chwilach przypominajmy sobie, że gwiazdy są na swoim miejscu nawet wtedy, gdy świeci 

słońce.  

Bóg jest wciąż ten sam, choćby twoje uczucia mówiły ci co innego. Pamiętaj, że jesteś 

Jego dzieckiem i że On cię kocha. Jest z tobą i pragnie przebywać z tobą na wieki.  

Może także dziś sytuacja przytłacza cię tak bardzo, jak słońce przyćmiewa gwiazdy. 

Jakie prawdy powinieneś sobie przypomnieć i w istnienie jakich niewidocznych dla oczu 

„gwiazd” uwierzyć?  

 Pójdź za przykładem Abrama i zacznij je „liczyć”.  

 

„Panie, pomóż mi wierzyć także wtedy, gdy trudno mi zobaczyć Twoje działanie.”  

 

Ps 105,1-4.6-9 

Mt 7,15-20 

  

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a 

wewnątrz są drapieżnymi wilkami.  Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się 

winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a 

złe drzewo wydaje złe owoce.  Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe 

drzewo wydać dobrych owoców.  Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, 

będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach. 

 

 

 

 

 



 
 

Narodzenie św. Jana Chrzciciela 
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Łk 1,57-66.80 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni 

usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią 

razem.  Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, 

Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała:  

Nie, lecz ma otrzymać imię Jan.  Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim 

rodzie, kto by nosił to imię.  Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać.                

On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili.                                   

A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł 

strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym 

wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i 

pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim.  

Wtedy ojciec jego, Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, 

mówiąc: Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go, i 

moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida: jak zapowiedział to z dawien 

dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki 

wszystkich, którzy nas nienawidzą;  że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na 

swoje święte Przymierze -  na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi, że nam 

użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku służyć Mu będziemy w pobożności i 

sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze.  A i ty, dziecię, prorokiem 

Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi;) Jego 

ludowi dasz poznać zbawienie [co się dokona] przez odpuszczenie mu grzechów,  dzięki 

litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce nas 

nawiedzi,  by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki 

zwrócić na drogę pokoju. 

 Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się 

przed Izraelem. 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czy sądzisz, że wola Boża realizuje się automatycznie?  

Jeśli tak, rozważ dzisiejszą Ewangelię. Krewni Elżbiety zgodnie z żydowskim 

zwyczajem uznali, że jej syn otrzyma imię Zachariasz, po swoim ojcu. Jednak Pan miał 

szczególną misję dla tego dziecka i chciał, aby nosiło ono imię Jan. Takie też imię, wbrew 

rodzinie i sąsiadom, nadała mu Elżbieta.  

Z pewnością łatwiej byłoby jej ulec presji rodziny, lecz postąpiła zgodnie ze swoim 

wewnętrznym poruszeniem. Jej „nie” wobec krewnych stało się „tak” powiedzianym Bogu 

i otworzyło drogę do realizacji Jego woli.  

Podobny proces widzimy w życiu samego Jana. Odejście na pustynię, skromny 

przyodziewek z wielbłądziej sierści i szarańcza jako codzienny pokarm wcale nie musiały 

być spełnieniem jego marzeń. Głoszenie ludowi Izraela konieczności nawrócenia też nie 

było łatwe. Jednak Jan konsekwentnie mówił „nie” swojej woli, a „tak” woli Bożej, 

ponieważ wiedział, że Bóg powierzył mu szczególną misję, i ufał, że udzieli mu także łask 

potrzebnych do jej realizacji. I to motywowało go do ciągłego powtarzania „tak”.  

Nas może motywować to samo. Każdy z nas ma swoją 

powierzoną mu przez Boga rolę w budowaniu 

królestwa Bożego.  

 Za każdym razem, gdy za przykładem Jana mówisz „nie” swoim własnym 

upodobaniom, mówisz „tak” czemuś lepszemu, co daje ci Bóg.  

 Za każdym razem, gdy idziesz za natchnieniem Ducha, wypełniasz swoje 

powołanie.  

Twoje małe akty oddania się Bogu, twoje „tak” w na pozór nieznaczących sprawach, 

przyczyniają się do realizacji planu Boga w twoim życiu i w życiu ludzi, których masz 

wokół siebie, a ostatecznie doprowadzają cię do najważniejszego „tak”, jakim jest 

zrozumienie i podjęcie twojej życiowej misji.  

Wola Boża nie realizuje się w sposób automatyczny. 

Bóg chce naszej współpracy. 

Dlatego potrzebował „nie” Elżbiety wobec jej krewnych i każdego „tak” Jana 

Chrzciciela.  

I dlatego potrzebuje twojego wysiłku mówienia Mu „tak” we wszystkich wielkich i 

małych codziennych wyborach.  

„Panie, pomóż mi dziś mówić Ci «tak» w każdej chwili dnia!” 



Iz 49,1-6    Ps 139,1-3.13-15 

 

Dz 13,22-26 

 

Gdy zaś jego odrzucił, powołał Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w 

słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim 

wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg 

Izraelowi Zbawiciela Jezusa.  

Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi 

izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: " Ja nie jestem tym, 

za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny 

rozwiązać sandałów na nogach ".  

Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została 

przekazana nauka o tym zbawieniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wakacje !!!!!!!! 

od z  Bogiem 
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Rdz 17,1.9-10.15-22 (Biblia Tysiąclecia) 
 

A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: 

Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny.  

 Bóg rzekł do Abrahama: Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie 

pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mną. Przymierze, które będziecie zachowywali 

między Mną a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, polega na tym: wszyscy wasi 

mężczyźni mają być obrzezani;  

I mówił Bóg do Abrahama: żony twej nie będziesz nazywał imieniem Saraj, lecz imię 

jej będzie Sara.  Błogosławiąc jej, dam ci i z niej syna, i będę jej nadal 

błogosławił, tak że stanie się ona matką ludów i królowie będą jej 

potomkami.   

Abraham, upadłszy na twarz, roześmiał się; pomyślał sobie bowiem: Czyż człowiekowi 

stuletniemu może się urodzić syn? Albo czy dziewięćdziesięcioletnia Sara może zostać 

matką?   

Rzekł zatem do Boga: Oby przynajmniej Izmael żył pod Twoją opieką! A Bóg mu na to: 

Ależ nie! Żona twoja, Sara, urodzi ci syna, któremu dasz imię Izaak. Z nim też zawrę 

przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, które po nim przyjdzie. Co do 

Izmaela, wysłucham cię: Oto pobłogosławię mu, żeby był płodny, i dam mu niezmiernie 

liczne potomstwo; on będzie ojcem dwunastu książąt, narodem wielkim go uczynię.  

Moje zaś przymierze zawrę z Izaakiem, którego urodzi ci Sara za rok o tej 

porze. Wypowiedziawszy te słowa, Bóg oddalił się od Abrahama. 

 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Po raz kolejny Bóg objawił się Abrahamowi potwierdzając swoją obietnicę przymierza: 

oto Abraham stanie się ojcem niezliczonego potomstwa. Jednak tym razem Bóg ujawnił 

więcej szczegółów – jego syn będzie miał na imię Izaak, urodzi się w ciągu roku i będą od 

niego pochodzić królowie.  

Wydawało się to tak nierealne, że Abraham nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Miał 

już przecież dziewięćdziesiąt dziewięć lat, a Sara przez całe życie była bezpłodna.  

Ten rok oczekiwania na wypełnienie się Bożej obietnicy wydawał mu się pewnie 

najdłuższym rokiem jego życia. Nawet gdy było już wiadomo, że Sara spodziewa się dziecka, 

pojawiało się w nim wiele lęków i wątpliwości.  

 Czy w wieku Sary ciąża jest bezpieczna? Czy dziecko urodzi się zdrowe?  

Oboje umacniali się jednak w wierze, bo wiedzieli, kto ich powołał, pamiętali, jak 

troszczył się o nich i opiekował nimi w przeszłości, i byli zdecydowani powierzyć Mu swoją 

przyszłość niezależnie od przeszkód, jakie mogłyby się pojawić. Właśnie dlatego Abraham i 

Sara mogą być dla nas wspaniałymi towarzyszami podróży. Choć nie otrzymaliśmy od Boga 

tak konkretnej obietnicy jak oni, to przecież każdy z nas czegoś oczekuje.  

Wszyscy jesteśmy w trakcie realizacji Bożego planu dla naszego życia. Nie wiemy 

dokładnie, co z niego wyniknie.  

 Kiedy znajdę nową pracę?  

 Jak ułoży się trudna relacja pomiędzy moim bratem i siostrą?  

 Czy moja córka doczeka się upragnionego dziecka?  

Niełatwo jest zaufać, że Bóg się o nas zatroszczy, gdy jesteśmy jeszcze w środku naszej 

historii.  

Wspominając jednak Abrahama i Sarę, pójdźmy za ich przykładem – 

zawierzmy Temu, który nas powołał. Bóg jest wszechmocny i wierny. 

Przypomnij sobie, jak troszczył się o ciebie i opiekował tobą przez całe życie. Postanów 

sobie skupić się na Jego miłości, a nie na trudnościach, które przeżywasz. I nie bój się 

czekać.  

 

„Boże Abrahama, Boże Izaaka, dziękuję Ci za Twój wspaniały plan, 

który realizuje się w moim życiu.” 

 

Ps 128,1-5 

 



Mt 8,1-4 

 

Gdy zeszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy.  

A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed Nim i prosił Go:  

Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.  /Jezus/ wyciągnął rękę, dotknął go i 

rzekł: Chcę, bądź oczyszczony! I natychmiast został oczyszczony z trądu.  A Jezus rzekł do 

niego: Uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał 

Mojżesz, na świadectwo dla nich . 
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Mt 8,5-17 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, 

sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: 

Przyjdę i uzdrowię go . 

 Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale 

powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam 

pod sobą żołnierzy. Mówię temu: Idź! - a idzie; drugiemu: Chodź tu! - a przychodzi; a 

słudze: Zrób to! - a robi.  Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za 

Nim: Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej 

wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z 

Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną 

wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów .  Do setnika 

zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa 

odzyskał zdrowie.  Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w 

gorączce.  Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Wstała i usługiwała Mu. Z nastaniem 

wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i 

wszystkich chorych uzdrowił.  Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: On wziął na 

siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wyobraź sobie tę scenę – na Jezusa napierają tłumy ludzi poszturchujących Go i 

starających się zwrócić na siebie Jego uwagę. Nauczał przecież tak, jak nikt przedtem, 

uzdrowił niezliczonych chorych, a nawet wyrzucał złe duchy!  

Wtem jednak tłum rozstępuje się, a do Jezusa zbliża się żołnierz rzymski, setnik. Wielu 

jest zdumionych jego śmiałością, a może i pokorą, gdy mówi: „Panie, sługa mój (…) 

bardzo cierpi” (Mt 8,6).  



„Przyjdę” – odpowiada Jezus. Przyjmuje prośbę wysokiego rangą dowódcy wojsk 

okupujących ziemie Izraela. To, czym zajmuje się setnik, jego poglądy polityczne, jego 

pozycja społeczna, nie budzą w Jezusie odrazy. Nie każe mu też porzucić armii, wyrzec się 

lojalności względem Rzymu i zaprzestać stosowania przemocy.  

Patrzy w serce żołnierza i widzi nie aroganckiego dowódcę, ale pokornego, 

zatroskanego człowieka, który zwraca się do Niego z wiarą. Setnik prawdopodobnie 

wiedział jeszcze bardzo niewiele o Jezusie, ale w tym momencie nie miało to żadnego 

znaczenia.  

„Przyjdę” – obiecał Jezus. Setnik nie wiedział jeszcze, że Jezus przyszedł na świat 

nie po to, by potępiać, ale aby zbawiać (J 3,17). Nie wiedział, że Jezus ma moc zbawić 

każdego, kto przyjdzie do Niego z wiarą, niezależnie od jego „godności”, narodowości czy 

dawnych grzechów.  

Ale ty wiesz, że ani Twój zawód, ani twoje dawne grzechy czy uprzedzenia nie 

odpychają Jezusa, gdy widzi pokorę i wiarę w twoim sercu. Wyznajesz to podczas każdej 

Mszy świętej: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, 

ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”.  

A Jezus odpowiada: „Przyjdę”.  

 W jaki sposób przychodzi?  

 

 W Eucharystii, z mocą uzdrowienia i zbawienia, aby cię umacniać i 

odnawiać na duchu.  

 Przychodzi podczas cichej modlitwy.  

 Przychodzi, gdy twoje serce jest pełne współczucia dla kogoś, kto cierpi.  

Uwierz słowu Jezusa, gdy mówi: „Przyjdę”. Otwórz przed Nim serce, pozwól Mu 

zdjąć z ciebie ciężar oraz przynieść uzdrowienie i zbawienie tobie i twoim bliskim.  

 

„Panie, nie jestem godzien, ale mimo to proszę Cię, żebyś przyszedł. Uzdrów 

mnie, a także wszystkich, za których się dzisiaj modlę.” 

Łk 1,46b-50.53-54 

 

 



Rdz 18,1-15 

Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten 

siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł 

trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich 

spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: O Panie, jeśli darzysz mnie 

życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć 

sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście 

się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego. A oni mu 

rzekli: Uczyń tak, jak powiedziałeś.  Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i 

rzekł: Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki.  Potem 

Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko 

je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed 

nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. 

 

 Zapytali go: Gdzie jest twoja żona, Sara? - Odpowiedział im: W tym oto 

namiocie. Rzekł mu [jeden z nich]: O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś 

żona Sara będzie miała wtedy syna. Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, [które 

było tuż] za Abrahamem.  Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku. Toteż Sara nie 

miewała przypadłości właściwej kobietom.  Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała: 

Teraz, gdy przekwitłam, mam doznawać rozkoszy, i mój mąż starzec? Pan rzekł do 

Abrahama: Dlaczego to Sara śmieje się i myśli: Czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już 

się zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej 

porze wrócę do ciebie, i Sara będzie miała syna. 
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2 Kor 8,7.9.13-15 (Biblia Tysiąclecia) 
 

A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką 

gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Nie mówię 

tego, aby wam wydawać rozkazy, lecz aby wskazując na gorliwość innych, wypróbować 

waszą miłość.  Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa,  

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was 

ubóstwem swoim ubogacić. 

Tak więc udzielam wam rady, a to przyniesie pożytek wam, którzy zaczęliście już 

ubiegłego roku nie tylko chcieć, lecz i działać.  Doprowadźcie teraz to dzieło do końca, 

aby czynne podzielenie się tym, co macie, potwierdzało waszą chętną gotowość.                   

 A gotowość uznaje się nie według tego, czego się nie ma, lecz według tego, co się 

ma. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była 

równość.  Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich 

bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość według 

tego, co jest napisane:  Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto 

miał niewiele. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Jeśli kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, jak wygląda niebo, być może przychodził ci na 

myśl słoneczny dzień – zapach kwiatów, ciepło słońca, Boże stworzenie tętniące życiem.  

Kto chciałby opuścić tak przepiękne miejsce? A jednak to właśnie uczynił Jezus, 

opuszczając niebo, by przyjść na ziemię i nas zbawić.  

Św. Paweł wyjaśnia, dlaczego Jezus zdecydował się na takie poświęcenie: „aby was 

ubóstwem swoim ubogacić” (2 Kor 8,9).  

 



Jezus przyjął na siebie „ubóstwo” naszych ziemskich 

ograniczeń, abyśmy mogli odziedziczyć bogactwo życia 

wiecznego.  

Wszedł w nasze ubóstwo do końca – aż po śmierć – abyśmy mogli żyć na wieki.  

Teraz, dzięki ofierze Jezusa, możesz codziennie czerpać z Jego bogactwa.  

W jaki sposób? Drogę pokazuje nam dzisiejsza Ewangelia.  

Zarówno Jair, jak i kobieta cierpiąca na krwotok znajdowali się w rozpaczliwej sytuacji. 

Potrzebowali uzdrowienia, które mógł im dać tylko Jezus.  

Podobnie my wyznając swoje duchowe ubóstwo otwieramy serca na przyjęcie bogactw 

Jezusa. Wyznaj więc Panu swoje słabości i grzechy. Wyznaj mu pokusy, którym ciągle 

ulegasz. Powiedz, jak bardzo Go potrzebujesz.  

Jednak Jair i wspomniana kobieta nie tylko wyznali swoje ubóstwo. Oni także uwierzyli 

w bogactwo i obfitość Jezusowej miłości. Ich wiara otworzyła drogę Jego Boskiej mocy.  

Podobnie i ty, gdy wyznajesz przed Panem swoje ubóstwo, obudź w sobie ufność, że 

On cię ubogaci – nie bogactwem materialnym, ale bogactwem swojej obecności, mądrości 

i przebaczenia. Ubóstwo Jezusa przyniosło ci niewypowiedziane bogactwa – bogactwa, 

które są dla ciebie dostępne w szczególny sposób w Komunii świętej.  

Przyjdź więc do Niego w swoim ubóstwie, z 

pokorą i wiarą. Przyjdź, a On cię ubogaci. 

 

„Panie, nie zasługuję na to, abyś Ty ubogacał mnie swoim ubóstwem.                 

Dziękuję Ci za Twoją miłość!” 

 

Mdr 1,13-15; 2,23-24      Ps 30,2.4-6.11-13     

 

 

 

 

 

 



 

Mk 5,21-43 

 Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum 

wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem.  

Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł 

Mu do nóg i prosił usilnie:  Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby 

ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego 

napierał.  

A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od 

różnych lekarzy  i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze 

gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego 

płaszcza.  Mówiła bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa.  Zaraz 

też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus 

natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: 

Kto się dotknął mojego płaszcza?  Odpowiedzieli Mu uczniowie: Widzisz, że tłum 

zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, 

która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią 

stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, twoja 

wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości!  

Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: Twoja 

córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela? Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł 

przełożonemu synagogi: Nie bój się, wierz tylko! I nie pozwolił nikomu iść z sobą z 

wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego.  Tak przyszli do domu przełożonego 

synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia, wszedł i rzekł do nich: 

Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali Go. Lecz 

On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim 

byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: 

Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię ci, wstań! Dziewczynka natychmiast wstała 

i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też 

z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. 

 


