
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

28 czerwca 2021 
 

Mt 8,18-22 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

  Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę.  

Wtem przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: Nauczycielu, pójdę za 

Tobą, dokądkolwiek się udasz.  Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki 

powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł 

oprzeć. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: Panie, pozwól mi najpierw 

pójść i pogrzebać mojego ojca! (22) Lecz Jezus mu odpowiedział:  

Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje jasno jeden fakt –  

Jezus nie ukrywał, że bycie Jego uczniem wymaga poświęceń.  

Dla pierwszych uczniów oznaczało to, że zostawili swoje domy i rodziny, w nocy nie 

mieli gdzie spać lub że nie mogli pożegnać się z umierającym rodzicem.  

Na przestrzeni dziejów niezliczeni chrześcijanie zapłacili najwyższą cenę, oddając 

życie za wiarę.  

Kiedy więc dziś czytamy te słowa, mogą one wzbudzić w nas niepokój: Jeśli na serio, 

całym sercem pójdę za Jezusem, ile mnie to będzie kosztować? Jeśli jednak w ogóle o 

tym myślisz, to znaczy, że prawdopodobnie już płacisz cenę bycia uczniem.  

Pójście za Jezusem może oznaczać, że stawiasz sobie wymagania i zmagasz się z 

pokusami, którym nie chcesz ulec.  

 Może oznaczać wybór mniej prestiżowej kariery, która pozwoli ci spędzać 

więcej czasu z rodziną lub angażować się w parafii.  

 Może oznaczać wybór skromniejszego stylu życia, by móc hojniej wspierać 

potrzebujących.  

 



W ten czy inny sposób podejmujemy rozmaite wyrzeczenia, by iść za Jezusem.  

 Co sprawia, że tylu z nas decyduje się zostać Jego uczniami?  

Z tego samego powodu, z jakiego tak wielu ludzi w czasach Jezusa decydowało się 

pójść za Nim – nie mogli Mu się oprzeć. Jego spojrzenie promieniowało bezwarunkową, 

miłosierną miłością, a Jego słowa trafiały w największe pragnienia ludzkich serc.  

My także jesteśmy świadomi, że nigdzie indziej nie znajdziemy tego, za czym tak 

naprawdę tęsknimy – miłości, która zakrywa wiele grzechów, radości z tego, że Ktoś nas 

zna, akceptuje i obdarza przebaczeniem, nadziei na życie wieczne z Bogiem w niebie.  

Ale mimo to przychodzą dni, w których zaczynamy się zastanawiać, czy trud bycia 

uczniem rzeczywiście się opłaca. Patrzymy zazdrośnie na ludzi idących „szeroką 

drogą” i pytamy, dlaczego właściwie my musimy w pocie czoła wspinać się tą wąską 

ścieżką?  

Droga za Jezusem zawsze, w ten czy inny sposób, prowadzi przez krzyż. 

Ale tak jak On ostatecznie zatriumfował, tak i nas to czeka, gdy wreszcie znajdziemy 

się z Nim w niebie. A zanim to nastąpi, możemy liczyć na to, że Jezus będzie z nami. 

Będzie umacniał nas swoją miłością i łaską, abyśmy wytrwali przy Nim, niezależnie od 

kosztów.  

 

„Dziękuję Ci Jezu, za to, że jestem Twoim uczniem. Pomóż mi dziś iść za Tobą 

bez względu na koszty.” 

 

Rdz 18,16-33     Ps 103,1-4.8-11 

 

(16) Potem ludzie ci odeszli i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, 

aby ich odprowadzić, (17) a Pan mówił sobie: czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, 

co zamierzam uczynić? (18) Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego 

narodu, i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy 

ziemi. (19) Bo upatrzyłem go jako tego, który będzie nakazywał potomkom swym oraz 

swemu rodowi, aby przestrzegając przykazań Pana postępowali sprawiedliwie i uczciwie, 

tak żeby Pan wypełnił to, co obiecał Abrahamowi. (20) Po czym Pan rzekł: Skarga na 

Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich [mieszkańców] są bardzo 

ciężkie. (21) Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do 

Mnie doszło, czy nie; dowiem się. (22) Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a 

Abraham stał dalej przed Panem. (23) Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: Czy 

zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? 



 (24) Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to 

miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, 

którzy w nim mieszkają?  

(25) O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się 

sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest 

sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? (26) Pan odpowiedział: Jeżeli 

znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez 

wzgląd na nich. (27) Rzekł znowu Abraham: Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się 

mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. (28) Gdyby wśród tych pięćdziesięciu 

sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto? Pan 

rzekł: Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu. (29) Abraham znów odezwał się 

tymi słowami: A może znalazłoby się tam czterdziestu? Pan rzekł: Nie dokonam 

zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu. (30) Wtedy Abraham powiedział: Niech 

się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu? A na to Pan:              

Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu. (31) Rzekł Abraham: Pozwól, o 

Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu? Pan odpowiedział:        

Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu. (32) Na to Abraham: O, racz się nie 

gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu? 

Odpowiedział Pan: Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu. (33) Wtedy Pan, 

skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Św. Apostołów Piotra i Pawła 
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2 Tm 4,6-9.16-18 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła.  
 

W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary 

ustrzegłem. 

 Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda 

Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkich, którzy umiłowali pojawienie 

się Jego. Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko.  

W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili: niech im 

to nie będzie policzone!  Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze 

mnie dopełniło głoszenie /Ewangelii/ i żeby wszystkie narody /je/ posłyszały; wyrwany też 

zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, 

przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków! Amen. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 Czy wiesz, czym zajmuje się psycholog sportowy?  

Jednym z jego głównych zadań jest pomaganie sportowcowi w podniesieniu się po 

fatalnym błędzie popełnionym podczas zawodów. Psycholog pomaga zawodnikowi 

przyznać się do błędu, przeanalizować, co poszło źle, i wprowadzić odpowiednie korekty, 

aby mógł odzyskać utraconą pewność siebie i znowu stanąć do zmagań.  

Obchodzimy dziś uroczystość świętych Piotra i Pawła. 

Nowy Testament zawiera wiele historii osób, które w sposób heroiczny poświęciły się 

budowaniu Kościoła, ale nie ukrywa także ich błędów i porażek. Wystarczy przypomnieć 

sobie o tym, jak Piotr trzykrotnie zaparł się Jezusa, a Paweł gorliwie prześladował 

pierwszych uczniów!  



Wstyd z powodu tych wczesnych upadków mógł powstrzymać obu Apostołów przed 

podejmowaniem przywódczych funkcji w Kościele. Oni jednak przezwyciężyli to 

zawstydzenie i poszli dalej, ufając miłosiernej miłości Boga.  

Nie mieli wprawdzie do dyspozycji psychologa sportowego, ale mieli kogoś o wiele 

lepszego – Ducha Świętego.  

Może pamięć o dawnych grzechach hamuje cię na drodze życia chrześcijańskiego. 

Może wspomnienie o tym, jak się kiedyś publicznie wygłupiłeś sprawia, że wolisz się nie 

wychylać. Może sądzisz, że inni lepiej od ciebie nadają się do służby w parafii czy 

działania w lokalnej społeczności. Jeśli tak właśnie jest, przypomnij sobie Piotra i Pawła.  

Niech ich przykład pomoże ci pozostawić za sobą przeszłość. Niech przekona cię, że to 

nie twoje grzechy, słabości i upadki decydują o tym, kim jesteś.  

Ogarnięty miłosierdziem Chrystusa zawsze możesz służyć                             

i zmieniać świat. 

 Nie zapominaj także o Duchu Świętym.  

 Proś Go o odwagę działania zgodnego z wiarą.  

 Proś Go o umocnienie twojej ufności w Bożą miłość.  

To, co odróżnia świętych takich jak Piotr i Paweł od większości z nas to ich pokorna 

umiejętność uczenia się na własnych błędach i gotowość służenia Panu pomimo własnej 

słabości. Obyśmy wszyscy uczyli się od nich iść naprzód mimo wszystko.  

 

„Duchu Święty, pomóż mi uczyć się na własnych błędach i wzrastać dzięki nim, 

służąc Twojemu ludowi.” 

 

Ps 34,2-9 

Dz 12,1-11 

(1) W tym także czasie Herod zaczął prześladować niektórych członków 

Kościoła. (2) Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, (3) a gdy spostrzegł, że to spodobało się 

Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni Przaśników. (4) Kiedy go pojmał, osadził w 

więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając 

po Święcie Paschy wydać go ludowi. (5) Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół 

modlił się za niego nieustannie do Boga. (6) W nocy, po której Herod miał go wydać, 

Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed 

bramą strzegli więzienia.  



(7) Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził 

Piotra i powiedział: Wstań szybko! Równocześnie z rąk [Piotra] opadły 

kajdany. (8) Przepasz się i włóż sandały! - powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do 

niego: Narzuć płaszcz i chodź za mną! (9) Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, 

czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie. (10) Minęli 

pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta. Ta otwarła się 

sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego.  

(11) Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: Teraz wiem na pewno, że Pan 

posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, 

czego oczekiwali Żydzi. 

 

 

Mt 16,13-19 

 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie 

uważają Syna Człowieczego?  

 A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za 

Jeremiasza albo za jednego z proroków.  

Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie?  

Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.  

 Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie 

objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie 

powiadam:  

Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy 

piekielne go nie przemogą.  I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; 

cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na 

ziemi, będzie rozwiązane w niebie.  
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 (28) Gdy przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli Mu naprzeciw 

dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy, tak że nikt nie mógł przejść tą drogą.  

(29) Zaczęli krzyczeć: Czego chcesz od nas, /Jezusie/, Synu Boży? 

Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? (30) A opodal nich pasła się duża trzoda 

świń. (31) Złe duchy prosiły Go: Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę 

świń! (32) Rzekł do nich: Idźcie! Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda 

ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w falach. (33) Pasterze zaś uciekli 

i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z 

opętanymi. (34) Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa; a gdy Go ujrzeli, prosili, 

żeby odszedł z ich granic. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Wszyscy byli pełni podziwu – ten Człowiek, Jezus, miał władzę nad demonami!  

Dwaj opętani pozostawali w mocy złego już od długiego czasu, a tymczasem Jezus 

uwolnił ich przy pomocy zaledwie paru słów.  

Ten sam Człowiek – Jezus, nasz Zbawiciel – ma władzę także nad tymi 

dziedzinami naszego życia, które, jak tamte demony, sprzeciwiają się Panu i lękają się 

Jego mocy. Jezus ma władzę nad szatanem, ze wszystkimi jego kłamstwami i 

zwodniczymi obietnicami.  

 Ma moc przepędzić wszystko, co kusi nas do grzechu.  

 Ma władzę nawet nad tymi grzesznymi nałogami, z którymi borykamy 

się od lat, tracąc powoli nadzieję, że kiedykolwiek się z nimi uporamy.  

 Jezus widzi to wszystko i chce przychodzić nam z pomocą.  

 

 



 W jaki sposób możemy pozyskać pomoc Jezusa?  

Wzywając Jego imienia. Imię Jezus jest potężną bronią, ponieważ 

wypowiadając je, odwołujemy się do Jego mocy nad grzechem i złem. Jest to ta sama moc, 

którą wyrzucił złe duchy z dwóch mężczyzn w dzisiejszej Ewangelii.  

A ponieważ zostałeś złączony z Jezusem we chrzcie, ty także możesz odwoływać się do 

tej mocy. Modląc się w imię Jezusa, modlisz się razem z Nim.  

 Pamiętaj więc o przyzywaniu imienia Jezusa, gdy osaczają cię pokusy – gdy 

walczysz z chęcią zjedzenia czegoś, co ci szkodzi lub grozi ci, że za chwilę 

wdasz się w kłótnię z mężem czy żoną.  

 Wzywaj Jego imienia, gdy zaczynasz kwestionować swoją wartość i myśleć, że 

Bóg po prostu nie może cię kochać.  

 Wołaj do Niego, gdy ogarnia cię poczucie winy z powodu grzechu, który już 

wyznałeś lub gdy przytłaczają cię troski.  

W takich chwilach módl się: „W imię Jezusa wyrzekam się tego niepokoju… tej złej 

myśli… tego grzesznego pożądania. Jezu, pomóż mi”.  

Może przyniesie ci to natychmiastową ulgę. Ale nawet jeśli tak się nie stanie, módl się 

dalej w imię Jezusa. Uwierz, że On ma moc wyrzucić szatana oraz pokonać wszelki grzech 

i pokusę w twoim życiu. Jezus nie chce, aby cokolwiek powstrzymywało cię przed 

miłowaniem Jego samego i innych ludzi. Chce cię uwolnić, tak jak uwolnił tych dwóch 

mężczyzn wychodzących z grobowców.  

 

„Jezu, wzywam Twojego imienia. Przyjdź i uwolnij mnie od tego, co mnie 

niszczy!” 

 

Rdz 21,8-20 Ps 34,7-8.10-13 

 

(8) Dziecko podrosło i zostało odłączone od piersi. Abraham wyprawił wielką ucztę w 

tym dniu, w którym Izaak został odłączony od piersi. (9) Sara widząc, że syn Egipcjanki 

Hagar, którego ta urodziła Abrahamowi, naśmiewa się z Izaaka, (10) rzekła do Abrahama: 

Wypędź tę niewolnicę wraz z jej synem, bo syn tej niewolnicy nie będzie 

współdziedzicem z synem moim Izaakiem. (11) To powiedzenie Abraham uznał za bardzo 

złe - ze względu na swego syna.  

(12) A wtedy Bóg rzekł do Abrahama: Niechaj ci się nie wydaje złe to, co Sara 

powiedziała o tym chłopcu i o twojej niewolnicy. Posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka 

będzie nazwane twoje potomstwo.  



(13) Syna zaś tej niewolnicy uczynię również wielkim narodem, bo jest on twoim 

potomkiem. (14) Nazajutrz rano wziął Abraham chleb oraz bukłak z wodą i dał Hagar, 

wkładając jej na barki, i wydalił ją wraz z dzieckiem. Ona zaś poszła i błąkała się po 

pustyni Beer-Szeby. (15) A gdy zabrakło wody w bukłaku, ułożyła dziecko pod jednym 

krzewem, (16) po czym odeszła i usiadła opodal tak daleko, jak łuk doniesie, mówiąc: Nie 

będę patrzała na śmierć dziecka. I tak siedząc opodal, zaczęła głośno płakać.  

(17) Ale Bóg usłyszał jęk chłopca i Anioł Boży zawołał na Hagar z nieba: Cóż ci to, 

Hagar? Nie lękaj się, bo usłyszał Bóg jęk chłopca tam leżącego. (18) Wstań, podnieś 

chłopca i weź go za rękę, bo uczynię go wielkim narodem. (19) Po czym Bóg otworzył jej 

oczy i ujrzała studnię z wodą; a ona poszła, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu 

pić. (20) Bóg otaczał chłopca opieką, gdy dorósł. Mieszkał on na pustyni i stał się 

łucznikiem.  
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Rdz 22,1-19 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do 

niego: Abrahamie! A gdy on odpowiedział: Oto jestem - (2) powiedział: weź twego syna 

jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym 

z pagórków, jakie ci wskażę.  

(3) Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i 

syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której 

mu Bóg powiedział. (4) Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową 

miejscowość. (5) I wtedy rzekł do swych sług: Zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec 

pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. (6) Abraham, 

zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i 

nóż, po czym obaj się oddalili. 

 (7) Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: Ojcze mój! A gdy ten rzekł: Oto 

jestem, mój synu - zapytał: Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na 

całopalenie? (8) Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu 

mój. I szli obydwaj dalej. (9) A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham 

zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na 

tych drwach na ołtarzu.  

(10) Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. (11) Ale wtedy Anioł 

Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie! A on rzekł: Oto 

jestem. (12) Anioł powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! 

Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna.  

(13) Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w 

zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego 

syna. (14) I dał Abraham miejscu temu nazwę "Pan widzi". Stąd to mówi się dzisiaj: Na 

wzgórzu Pan się ukazuje.  

 



(15) Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz 

drugi:(16) Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie 

oszczędziłeś syna twego jedynego, (17) będę ci błogosławił i dam ci 

potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na 

wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych 

nieprzyjaciół. (18) Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest 

udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu.  

(19) Abraham wrócił do swych sług i wyruszywszy razem z nimi w drogę, poszedł do 

Beer-Szeby. I mieszkał Abraham nadal w Beer-Szebie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Abraham stanął przed dramatyczną decyzją. Bóg polecił mu złożyć w ofierze jedynego 

syna, Izaaka, umiłowane dziecko, które zostało dane jemu i Sarze w podeszłym wieku.  

 Czy wybierze posłuszeństwo Panu, choć zupełnie nie rozumie, dlaczego Bóg 

zażądał od niego tak niewyobrażalnego czynu ?  

 Czy też zwątpi w to, że Bóg jest godzien zaufania, i nie posłucha Go?  

W ciągu naszego życia wszyscy przechodzimy rozmaite próby. Ciężkie choroby. 

Problemy finansowe. Zerwane relacje. Nasza wiara wielokrotnie zostaje wystawiona na 

poważną próbę. I podobnie jak Abraham, musimy dokonywać wyboru.  

 Czy zechcemy zawierzyć Bogu, który dotrzymuje swoich obietnic i pozostaniemy 

Mu wierni?  

 Czy też zwątpimy w Niego i Jego wierność, i pójdziemy własną drogą?  

W takich sytuacjach proces prowadzący do powiedzenia Panu „tak” nie zawsze jest szybki 

i łatwy. Nie był on zresztą szybki i łatwy także dla Abrahama. Nietrudno wyobrazić sobie, co 

myślał, idąc na górę w krainie Moria.  

Rzeczą ludzką byłoby zakwestionować Bożą dobroć i zadręczać się z powodu tego, co 

nakazano mu zrobić. Jednak Abraham, niezależnie od tego, co myślał i czuł, wybrał 

posłuszeństwo. Jak wielką ulgę musiał poczuć, gdy usłyszał głos wołający do niego z nieba! 

Życie jego umiłowanego syna zostało oszczędzone.  

Ale radość Abrahama płynęła także z odkrycia, jak wierny okazał się Bóg w czasie tej 

próby.  

Znajdź dziś chwilę na to, by rozważyć jakąś próbę wiary w swoim życiu. Zastanów się nad 

tym, jak na nią zareagowałeś. Jeśli zwątpiłeś, proś Boga o łaskę ufności w Jego dobroć i 

opiekę i zawierz Temu, który zawsze jest godzien zaufania i zawsze dotrzymuje swoich 

obietnic.  

„Panie, wierzę, że Ty jesteś godzien zaufania. Ufam Tobie i chcę być Ci posłuszny.”  



 

Ps 116A,1b-6.8-9    Mt 9,1-8 

 

 

On wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta.  

I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do 

paralityka: Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy.  

Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni.  

 A Jezus, znając ich myśli, rzekł: Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach?  

 Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też 

powiedzieć: Wstań i chodź!  Otóż żebyście wiedzieli, iż  

Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do 

paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!  

 On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który 

takiej mocy udzielił ludziom. 
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Mt 9,9-13 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w 

komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim.  

Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników                             

i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. 

Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada 

wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł:  

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.  Idźcie i 

starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary.  

Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników . 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Mateusz, zamożny celnik z Galilei, z pewnością niejeden raz zapraszał do siebie 

znajomych na ucztę. Jednak wieczór, w którym przyjął u siebie Jezusa, był absolutnie 

wyjątkowy – zarówno dla niego, jak i dla jego gości.  

Spróbujmy sobie wyobrazić, co mógł myśleć tego wieczoru ktoś ze znajomych celnika:  

Wygląda na to, że w domu Mateusza znowu jest pełno gości – wszystkie okna oświetlone, a 

gwar rozmów dochodzi aż na ulicę.  

Ciekawe, jakie potrawy dziś podadzą. Zaraz, zaraz! Są tu jacyś ludzie, których nie 

rozpoznaję. Nie wyglądają na celników, bardziej już na wędrowców czy rybaków.  

Mateusz wyraźnie wyróżnia jednego z nich. Usiądę przy nich i dowiem się, o co chodzi. 

Ten Jezus wydaje się dość sympatyczny. Ciekawie mówi, opowiada różne historie i łatwo 

nawiązuje kontakt ze wszystkimi. Podobno jest słynnym nauczycielem i uzdrowicielem, ale 

widać, że dobrze się czuje wśród nas.  

Kiedy z Nim rozmawiam, czuję, że naprawdę słucha, że jest autentycznie zainteresowany 

moją osobą.  



Opowiada o królestwie, w którym miłość Boża jest dostępna nawet dla kogoś takiego jak 

ja. Czy to możliwe? Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej, ale nie sądzę, żebym był tego 

godzien.  

A to ciekawe! Pojawili się faryzeusze, żeby debatować z Jezusem. Pewnie uważają, że nie 

powinien zadawać się z nami, rzymskimi kolaborantami. Zaraz, co On mówi?  

„Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt 9,13).  

Zadziwiające! Przyszedł dla mnie! To dlatego ten dobry Człowiek zasiada w tak 

zaskakującym miejscu. Przyszedł, aby powołać mnie do swego królestwa! Jezus chciał być w 

tym zaskakującym miejscu, aby oświecić je światłem swojej obecności. Pragnął nieść Dobrą 

Nowinę wszędzie, gdzie się udawał.  

Ty także możesz robić to samo, niezależnie od tego, czy w danej chwili jesteś na 

przyjęciu, w pracy, w szkole czy na zakupach.  

Jeśli jesteś obecny – z uwagą, miłością i gotowością – niesiesz Ewangelię wszędzie, gdzie 

się znajdziesz.  

 Kto wie, co Bóg zechce przez ciebie uczynić?  

 

„Jezu, chcę nieść Dobrą Nowinę wszędzie tam, gdzie jestem.” 

 

Rdz 23,1-4.19; 24,1-8.10.48.59.62-67     Ps 106,1-5 

 

(1) Sara doczekała się stu dwudziestu siedmiu lat życia. (2) Zmarła ona w Kiriat-Arba, 

czyli w Hebronie, w kraju Kanaan. Abraham rozpoczął więc obrzędową żałobę po Sarze, aby 

ją opłakać. (3) A potem powstawszy odszedł od swej zmarłej i zwrócił się do Chetytów z 

taką prośbą: (4) Choć mieszkam wśród was jako przybysz, sprzedajcie mi tu u was grób na 

własność, abym mógł pochować moją zmarłą.  A potem Abraham pochował swoją żonę Sarę 

w pieczarze na polu zwanym Makpela w pobliżu Mamre, czyli Hebronu, w kraju Kanaan. 

(1) Abraham zestarzał się i doszedł do podeszłego wieku, a Bóg mu we wszystkim 

błogosławił. (2) I rzekł Abraham do swego sługi, który piastował w jego rodzinie godność 

zarządcy całej posiadłości: Połóż mi twą rękę pod biodro, (3) bo chcę, żebyś mi przysiągł na 

Pana, Boga nieba i ziemi, że nie weźmiesz dla mego syna Izaaka żony spośród kobiet 

Kanaanu, w którym mieszkam, (4) ale że pójdziesz do mego rodzinnego kraju i wybierzesz 

żonę dla mego syna Izaaka. (5) Odpowiedział mu sługa: A gdyby taka kobieta nie zechciała 

przyjść ze mną do tego kraju, czy mogę wtedy zaprowadzić twego syna do kraju, z którego 

pochodzisz? (6) Rzekł do niego Abraham: Nie czyń tego nigdy, abyś miał tam wracać z 

moim synem! 



 (7) Pan, Bóg niebios, który mnie wywiódł z domu mego ojca i z mego kraju rodzinnego, 

który mi uroczyście obiecał: Potomstwu twemu dam ten kraj, On pośle swego anioła przed 

tobą; znajdziesz tam żonę dla mego syna. (8) A gdyby owa kobieta nie chciała przyjść z tobą, 

wtedy jesteś zwolniony z przysięgi; byleś tylko z synem moim tam nie wracał.  Sługa ów 

zabrał z sobą dziesięć wielbłądów oraz kosztowności swego pana i wyruszył do Aram-

Naharaim, do miasta, w którym mieszkał Nachor. 

A potem padłem na kolana i oddałem pokłon Panu; i dziękowałem Panu, Bogu pana mego 

Abrahama, że poprowadził mnie drogą właściwą, abym wziął bratanicę pana mego za żonę 

dla jego syna. 

 Wyprawili więc Rebekę, siostrę swoją, i jej piastunkę ze sługą Abrahama i jego ludźmi.  

(62) A Izaak, który naówczas mieszkał w Negebie, właśnie wracał od studni Lachaj-

Roj; (63) wyszedł bowiem pogrążony w smutku na pole przed wieczorem. Podniósłszy oczy 

ujrzał zbliżające się wielbłądy. (64) Gdy zaś Rebeka podniosła oczy, spostrzegła Izaaka, 

szybko zsiadła z wielbłąda (65) i spytała sługi: Kto to jest ten mężczyzna, który idzie ku nam 

przez pole? Sługa odpowiedział: To mój pan. Wtedy Rebeka wzięła zasłonę i zakryła 

twarz. (66) Kiedy sługa opowiedział Izaakowi o wszystkim, czego dokonał, (67) Izaak 

wprowadził Rebekę do namiotu Sary, swej matki. Wziąwszy Rebekę za żonę, Izaak miłował 

ją, bo była mu pociechą po matce. 
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J 20,24-29 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy 

przyszedł Jezus.  

Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli 

na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i 

nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę.  

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z 

nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam!  

Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś 

rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym.  

Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!  

 Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś?  

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Tomasz przez trzy lata wędrował z Jezusem.  

 Słuchał Jego nauczania i oglądał Jego cuda.  

 Trzykrotnie słyszał, jak Nauczyciel zapowiada swoją mękę i 

zmartwychwstanie (Mk 8,31; 9,31; 10,33-34). 

  

 



 Dlaczego więc tak trudno było Mu uwierzyć, że Jezus rzeczywiście powstał z 

martwych?  

Jest faktem, że wiara przychodzi niektórym łatwiej niż innym. Jedni bez problemu 

wierzą w Boga, inni, podobnie jak Tomasz, żądają dowodów.  

Jednak wszyscy od czasu do czasu zmagamy się z jakimiś wątpliwościami.  

Jezus nie przekreślił Tomasza z powodu jego wątpliwości. Stanął przed nim, zachęcając 

go do dotknięcia znaków męki na swoich rękach, stopach i boku (J 20,27). Gorąco 

pragnął, aby Tomasz przekonał się i uwierzył.  

Jezus pragnie tego samego dla wszystkich swoich dzieci – w tym także twoich bliskich, 

którzy zmagają się z wątpliwościami. Jest cierpliwy, dobry i miłosierny. Wciąż szuka 

nowych dróg, aby im się objawiać.  

Słyszy się wiele historii o ludziach, których wątpliwości zostały rozwiane dzięki 

nieoczekiwanemu spotkaniu z Jezusem.  

 Niektórzy odkryli Go w Eucharystii lub na kartach Pisma Świętego.  

 Inni doświadczyli, jak odpowiada na najgłębsze pragnienia ich serc.  

 A jeszcze inni spotkali Go dzięki świadectwu Jego wyznawców – widząc ich 

gotowość do przebaczenia, niechęć do osądzania innych, troskę o tych, których 

mają wokół siebie.  

Jeśli więc ktoś ci bliski ma problemy z wiarą, nie trać ducha. Pamiętaj o tym, że Jezus 

ukazał się Tomaszowi. On nie przekreśla także twoich bliskich i ty także nie powinieneś 

tego robić. Być może nawet posłuży się twoim świadectwem.  

Dziś, w święto Tomasza Apostoła, powierzmy Panu tych wszystkich, którzy przeżywają 

wątpliwości w wierze i prośmy Jezusa, aby otworzył im oczy. Obyśmy pewnego dnia 

mogli wspólnie jednym głosem wyznać: „Pan mój i Bóg mój!” (J 20,28).  

 

„Św. Tomaszu, wstawiaj się za wszystkimi bliskimi mi ludźmi, którym trudno 

jest uwierzyć w zmartwychwstałego Chrystusa.” 

 

Ef 2,19-22   Ps 117,1-2 
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Mk 6,1-6 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego 

uczniowie.  

 Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, 

pytało ze zdziwieniem: Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie 

cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, 

Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?  

I powątpiewali o Nim. 

A Jezus mówił im: Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu 

może być prorok tak lekceważony.  I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na 

kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem 

obchodził okoliczne wsie i nauczał. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Mieszkańcy Nazaretu, rodzinnego miasta Jezusa, stanęli na rozdrożu. Słuchając nauki 

Jezusa, którego przecież tak dobrze znali od Jego dzieciństwa, który dorastał na ich 

oczach, oraz dowiadując się, że jest kimś niezwykłym, że uzdrawia i uwalnia od złych 

duchów, stanęli przed wyborem.  

 Czy zdumienie i podziw doprowadzą ich do wiary, że jest On Synem Boga?  

 Czy też ich reakcją będzie zatwardziałość serca, sceptycyzm i odrzucenie?  

Marek mówi nam, że mieszkańcy Nazaretu „powątpiewali o Nim” (Mk 6,3).  

Użyte tu przez niego greckie słowo eskandalizonto można też przetłumaczyć jako: 

„dali się doprowadzić do upadku” lub „zgorszyli się” Jezusem.  

Są to ostre słowa, ale jak najbardziej adekwatne do sytuacji. Reakcja ludzi była tak 

negatywna, że nawet Jezus „dziwił się też ich niedowiarstwu" (Mk 6,6).  



Opowiadanie o przybyciu Jezusa do Nazaretu może skłonić nas do zastanowienia się 

nad sobą.  

 Czy dziś przyjmiemy Jezusa i Jego wolę w stosunku  do nas?  

 Czy też może odwrócimy się zgorszeni? Nie jest to pytanie, na które można 

odpowiedzieć sobie raz na zawsze.  

Codziennie w wielu sytuacjach stajemy na rozdrożu. Czy powinienem przebaczyć tę 

rzuconą mimochodem krzywdzącą uwagę bliskiej osoby? Czy poświęcę swój wolny czas 

na pomoc potrzebującej sąsiadce? Czy śledząc najnowsze wiadomości oprę się ostrym 

osądom, które cisną mi się na usta?  

Jezus wciąż na nowo staje przed nami, jak niegdyś przed mieszkańcami Nazaretu, 

pytając, czy przyjmiemy Jego i Jego słowo.  

Dziś, wraz z milionami wierzących na całym świecie, wyznasz wiarę w Chrystusa 

odmawiając Credo podczas Mszy świętej.  

 Niech będzie to dla ciebie kolejna okazja do złożenia nadziei w Jezusie.  

 Niech będzie to też chwila łaski, w której poprosisz Ducha Świętego o 

umocnienie twojej decyzji, by przez kolejny tydzień żyć dla Chrystusa.  

 A kiedy podejdziesz do ołtarza, by przyjąć Jezusa w Komunii świętej, 

przypieczętuj swoje wyznanie wiary i nadziei pełnym ufności „Amen”.  

 

„Jezu, wierzę w Ciebie. Pomóż mi w tym tygodniu wiernie iść za Tobą.” 

 

Ps 123,1-4  

Ez 2,2-5 

 

 I wstąpił we mnie duch, <gdy do mnie mówił>, i postawił mnie na nogi; potem 

słuchałem Tego, który do mnie mówił.  Powiedział mi: Synu człowieczy, posyłam cię do 

synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich 

występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego.  To ludzie o bezczelnych twarzach i 

zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: Tak mówi Pan 

Bóg.                  A oni czy będą słuchać, czy też zaprzestaną - są bowiem ludem opornym - 

przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. 

 

 

 

 



2 Kor 12,7-10 

 

Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, 

wysłannik szatana, aby mnie policzkował - żebym się nie unosił pychą.  

Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie,  lecz /Pan/ mi powiedział: 

Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali.  

Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc 

Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, 

w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, 

tylekroć jestem mocny.  

 


