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Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. 

Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.  

 Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową;  i będą 

nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.  

 Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę 

bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.  

 Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie 

godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z 

mego powodu, znajdzie je.  

 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie 

posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje 

sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.  

 Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych 

najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie 

utraci swojej nagrody. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

➢ Czyżby Jezusowi nie zależało na dobrych stosunkach między nami?  

Trudno nie zadać sobie takiego pytania po przeczytaniu dzisiejszej Ewangelii. Jego 

słowa brzmią ostro.  

➢ Czy rzeczywiście chce, aby nasi domownicy stali się naszymi 

nieprzyjaciółmi?  

Otóż nie. 



Jezus posługuje się tu przesadnym językiem w określonym celu. 

Chociaż nie chce, abyśmy wszczynali kłótnie, to jednak daje nam jasno do 

zrozumienia, że są sytuacje, w których konsekwencją pójścia za Nim może być konflikt z 

naszymi bliskimi.  

Według Ojców Soboru Watykańskiego II rodzina ma być „domowym Kościołem”, 

gdzie przekazuje się wiarę i dba o jej wzrost (Lumen Gentium, 11). Wszyscy jednak 

mamy w bliższej lub dalszej rodzinie osoby, których przekonania religijne oraz poglądy 

na moralność różnią się od naszych.  

Jeśli więc staramy się na serio iść za Jezusem, nic dziwnego, że czasami napotkamy 

opór także we własnym domu. Doświadczył tego niejeden z wielkich świętych Kościoła.  

❖ Na przykład św. Katarzyna ze Sieny musiała przeciwstawić się rodzicom, 

którzy chcieli wydać ją za mąż.  

❖ Rodzina św. Tomasza z Akwinu zamknęła go w wieży i wynajęła 

prostytutkę, aby skłonić go do grzechu i porzucenia obranej drogi życia 

zakonnego.  

❖ Św. Klara z Asyżu uciekła z domu, by dołączyć do św. Franciszka, i oparła 

się próbom sprowadzenia jej z powrotem.  

❖ Podobnie uczynił św. Stanisław Kostka.  

Jednak nikt spośród tych bohaterów wiary nie atakował swoich bliskich ani nie szukał 

na nich odwetu. Ze wszystkich sił próbowali kochać i przebaczać.  

Jezus nigdy nie powiedział, że nie powinniśmy kochać własnej rodziny.  

W rzeczywistości wiele z domowych konfliktów wynika po prostu z naszej pychy i 

braku miłości.  

Kiedy jednak stawiamy Jezusa w centrum swojego życia, a służba Jemu staje się 

naszym największym priorytetem, to z pewnością będziemy w stanie okazać więcej 

miłości swoim bliskim! Będziemy bardziej skłonni do przebaczenia, wyrozumialsi i 

cierpliwsi, kiedy pojawią się konflikty.  

Nie zawsze łatwo jest żyć razem w pokoju. Czasem sami wywołujemy konflikty, 

czasem czynią to inni. Jeśli jednak rzeczywiście idziemy za Jezusem, On znajdzie 

sposób, aby wydobyć dobro z każdej sytuacji.  

Módl się więc o wiarę dla siebie i swoich bliskich ufając, że dla Boga wszystko jest 

możliwe. Także wzajemna akceptacja, przemiana, nawrócenie i pojednanie!  

 

„Jezu, pomóż mi zachować Twoje prawo miłości.” 

 



 

Ps 124,1-8 

Wj 1,8-14.22      

Oto imiona synów Izraela, którzy razem z Jakubem przybyli do Egiptu. Każdy zaś 

przyszedł ze swoją rodziną:  Ruben, Symeon, Lewi, Juda; Issachar, Zabulon i 

Beniamin; Dan, Neftali, Gad i Aser. Było zaś wszystkich potomków Jakuba 

siedemdziesiąt osób, Józef zaś już był w Egipcie. Potem umarł Józef i wszyscy jego 

bracia, i całe to pokolenie. A synowie Izraela rozradzali się, pomnażali, potężnieli i 

umacniali się coraz bardziej, tak że cały kraj się nimi napełnił.  

 Lecz rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa. I rzekł do swego 

ludu: Oto lud synów Izraela jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Roztropnie 

przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W wypadku bowiem wojny 

mógłby się połączyć z naszymi wrogami w walce przeciw nam, aby wyjść z tego 

kraju.  Ustanowiono nad nim przełożonych robót publicznych, aby go uciskali 

ciężkimi pracami. Budowano wówczas dla faraona miasta na składy: Pitom i 

Ramses.  Ale im bardziej go uciskano, tym bardziej się rozmnażał i rozrastał, co 

jeszcze potęgowało wstręt do Izraelitów.  Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów 

Izraela do ciężkich prac  i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle 

oraz różnymi pracami na polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich 

bezwzględnie.  

Potem do położnych u kobiet hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga 

Pua, powiedział król egipski  te słowa: Jeśli będziecie przy porodach kobiet hebrajskich, 

to patrzcie na płeć noworodka. Jeśli będzie chłopiec, to winnyście go zabić, a jeśli 

dziewczynka, to zostawcie ją przy życiu.  Lecz położne bały się Boga i nie wykonały 

rozkazu króla egipskiego, pozostawiając przy życiu nowo narodzonych chłopców.                

 I wezwał król egipski położne, mówiąc do nich: Czemu tak czynicie i czemu 

pozostawiacie chłopców przy życiu? One odpowiedziały faraonowi: Kobiety hebrajskie 

nie są podobne do Egipcjanek, one są zdrowe, toteż rodzą wcześniej, zanim zdoła do nich 

przybyć położna.  Bóg dobrze czynił położnym, a lud izraelski stawał się coraz 

liczniejszy i potężniejszy. Ponieważ położne bały się Boga, również i im zapewnił On 

potomstwo.  

 Faraon wydał wtedy całemu narodowi rozkaz: Wszystkich nowo narodzonych 

chłopców Hebrajczyków należy wyrzucić do rzeki, a dziewczynki pozostawić przy 

życiu. 
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  Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z 

kobiet z tegoż pokolenia.  Ta kobieta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest 

piękny, ukrywała go przez trzy miesiące.  A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła 

skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą, i włożywszy w nią dziecko, 

umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Siostra zaś jego stała z dala, aby widzieć, co 

się z nim stanie. A córka faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać, a jej służące 

przechadzały się nad brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła skrzynkę pośród sitowia, 

posłała służącą, aby ją przyniosła. A otworzywszy ją, zobaczyła dziecko: był to 

płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim mówiąc: Jest on spośród dzieci 

Hebrajczyków. Jego siostra rzekła wtedy do córki faraona: Chcesz, a pójdę 

zawołać ci karmicielkę spośród kobiet Hebrajczyków, która by wykarmiła ci to 

dziecko? Idź - powiedziała jej córka faraona. Poszła wówczas dziewczyna zawołać 

matkę dziecka.  Córka faraona tak jej powiedziała: Weź to dziecko i wykarm je dla 

mnie, a ja dam ci za to zapłatę. Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła 

je.  Gdy chłopiec podrósł, zaprowadziła go do córki faraona, i był dla niej jak syn. 

Dała mu imię Mojżesz mówiąc: Bo wydobyłam go z wody. W tym czasie Mojżesz 

dorósł, poszedł odwiedzić swych rodaków i zobaczył jak ciężko pracują. Ujrzał też 

Egipcjanina bijącego pewnego Hebrajczyka, jego rodaka.  Rozejrzał się więc na 

wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w 

piasku.  Wyszedł znowu nazajutrz, a oto dwaj Hebrajczycy kłócili się ze sobą. I 

rzekł do winowajcy: Czemu bijesz twego rodaka?  A ten mu odpowiedział: Któż cię 

ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mię zabić, jak zabiłeś 

Egipcjanina? Przeląkł się Mojżesz i pomyślał: Z całą pewnością sprawa się 

ujawniła. ( 

 Także faraon usłyszał o tej sprawie i usiłował stracić Mojżesza. Uciekł więc 

Mojżesz przed faraonem i udał się do kraju Madian, i zatrzymał się 

tam przy studni.  

 

 



A kapłan Madianitów miał siedem córek. Przyszły one, naczerpały wody i napełniły 

koryta, aby napoić owce swego ojca.  Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Mojżesz wtedy 

powstał, wziął je w obronę i napoił ich owce. A gdy wróciły do Reuela, ojca swego, 

zapytał je: Dlaczego wracacie dziś tak wcześnie? Odpowiedziały: Egipcjanin obronił nas 

przed pasterzami i naczerpał też wody dla nas i napoił nasze owce. Rzekł wówczas do 

córek: A gdzie on jest, i czemu pozostawiłyście tego człowieka? Zawołajcie go, aby 

pożywił się chlebem.  Mojżesz zgodził się zamieszkać u tego człowieka, a ten dał mu 

Seforę, córkę swą, za żonę.  I urodziła mu syna, a on dał mu imię Gerszom, bo mówił: 

Jestem cudzoziemcem w obcej ziemi.  

 Po długim czasie umarł król egipski; Izraelici narzekali na swoją ciężką pracę i jęczeli, 

a narzekanie na ciężką pracę dochodziło do Boga.  I wysłuchał Bóg ich jęku, 

pamiętał bowiem o swoim przymierzu z Abrahamem, Izaakiem i 

Jakubem. Spojrzał Bóg na Izraelitów i ulitował się nad nimi. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Życie bohaterów biblijnych, zanim zostali powołani przez Boga, było bardzo różne.  

I tak Mojżesz został wezwany do wyprowadzenia ludu z niewoli jako zabójca 

uciekający przed sprawiedliwością. Jak na jednego z największych biblijnych bohaterów 

nie był to obiecujący początek!  

Możemy nawet zastanawiać się, dlaczego w ogóle ta część historii Mojżesza znalazła 

się w Biblii. Czy nie lepiej byłoby przemilczeć wstydliwe fragmenty jego biografii i 

skupić się na tym, co dobre? Najwyraźniej nie.  

Biblia otwarcie ukazuje nie tylko mocne strony Mojżesza,                                     

ale także jego słabości. 

Czytamy o tym, jak odważnie stawił czoło faraonowi i wyprowadził Izraelitów z 

niewoli egipskiej, ale także o tym, jak wieloma argumentami próbował wymigać się od 

podjęcia roli, którą wyznaczył mu Bóg (Wj 3,11--4,17).  

Czytamy, jak otrzymał Dziesięć Przykazań na Synaju, ale także, jak wpadł w szał 

gniewu na widok bałwochwalstwa, jakiego dopuścił się lud. Dotyczy to nie tylko 

Mojżesza.  

Za wyjątkiem Maryi Panny – i oczywiście Jezusa – praktycznie we wszystkich 

bohaterach biblijnych znajdziemy mieszankę słabości i mocy, grzechu i prawości. Tak 

ukazuje ich Biblia i jest to absolutnie zamierzone. Dlaczego?  

Ponieważ Biblia opowiada o tym, jak Bóg powoływał zwyczajnych ludzi – 

grzeszników, jak ja i ty – aby przeprowadzić swój plan zbawienia.  

Wylewał swoją łaskę na zwyczajnych ludzi, aby w Jego imię mogli dokonywać rzeczy 

wielkich.  



Przez najbliższy miesiąc będziemy czytać o Mojżeszu i jego heroicznych czynach. 

Czytając o nich,  

➢ pamiętaj jednak, jakie były jego początki i jak czasem nie dorastał do swego 

powołania.  

➢ Pamiętaj, że Mojżesz, podobnie jak ty, był człowiekiem niedoskonałym, który 

współpracował z łaską Bożą.  

A to znaczy, że  

i ty, jak on, możesz stać się sługą Boga budującym na ziemi Jego królestwo. 

 

„Panie, naucz mnie przyjmować Twoją łaskę, abym jak Mojżesz mógł 

czynić wielkie rzeczy dla Ciebie.” 

 

Ps 69,3.14.30-31.33-34   

 Mt 11.20-24. 

 

 Wtedy począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, 

że się nie nawróciły.  

 Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się 

cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły.                 

Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam.  

A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz.               

Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia 

dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie. 
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Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził 

pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał 

mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak 

krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: 

Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie 

spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg 

do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu! On zaś odpowiedział: Oto 

jestem.  Rzekł mu Bóg: Nie zbliżaj się tu!  

Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest 

ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan: Jestem Bogiem ojca twego, 

Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił 

twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.  

 Pan mówił: Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się 

narzekań jego na ciemiężców, znam więc jego uciemiężenie.  Zstąpiłem, aby go wyrwać 

z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która 

opływa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity 

i Jebusyty.  

Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do Mnie, bo też naocznie przekonałem się o 

cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do 

faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu. A Mojżesz odrzekł Bogu: Kimże 

jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu?   

A On powiedział: Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, 

będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej 

górze. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



➢ Nic w dotychczasowym życiu Mojżesza nie zapowiadało tego, co miało 

się wydarzyć.  

Dorastając w domu faraona słyszał zapewne opowieści o Abrahamie, ale żadna z nich 

nie została mu opowiedziana w taki sposób, by obudzić wiarę. Wiedział, że jego rodacy od 

wieków byli niewolnikami, tak więc nawet gdy słyszał o interwencjach Boga Izraela w 

życiu przodków, były to dla niego jedynie opowieści z zamierzchłych czasów.  

Nic więc dziwnego, że widok płonącego krzewu był dla Mojżesza niepojęty.  

Zaintrygowany postanowił podejść i przyjrzeć się temu zjawisku.  

Wtedy uświadomił sobie, że znajduje się w obecności Boga. Usłyszał Jego głos, ujrzał 

blask świętości bijący z niezwykłego krzewu. I zdjął sandały.  

Nikt z nas nie widział płonącego krzewu, ale mimo to wierzymy w Bożą 

obecność w nas i przy nas.  

 Możemy odkrywać tę obecność w przyrodzie, w Piśmie Świętym, w 

sakramentach, a także w otaczających nas ludziach.  

 Boża obecność towarzyszy nam codziennie na wiele różnych, zwyczajnych 

sposobów.  

Czasami jednak, jak w przypadku Mojżesza, Bóg działa w sposób nadzwyczajny. 

Nawiązuje z nami kontakt w bardziej niezwykły sposób. Kiedy tak się dzieje, nie sposób 

tego przeoczyć.  

Masz mocne przeświadczenie, że Bóg dotknął twego serca, wskazał ci nowy 

kierunek lub przekonał cię o swojej obecności w twoim życiu. W trakcie takiego 

doświadczenia uświadamiasz sobie, że ziemia, na której stoisz, jest święta, ponieważ serce 

mówi ci, że tu jest Bóg. Rodzi się w tobie podziw dla Bożej miłości, a to uczucie skłania 

cię do uwielbienia Boga. Są to doświadczenia, które zmieniają życie.  

 

Oczywiście nie należy oczekiwać, że takie doświadczenia będą pojawiać się regularnie. 

Bóg codziennie działa w twoim życiu – nawet wtedy, gdy tego nie odczuwasz. Nie 

zaszkodzi jednak poprosić, aby w jasny sposób objawił ci swoją obecność. Wycisz swoje 

serce i powiedz kochającemu Ojcu w niebie, że jesteś otwarty na to, by w dowolnej chwili 

wkroczył mocno w twoje życie – już dzisiaj, teraz.  

 

„Święty Boże, otwórz moje serce, aby było gotowe na Twoje niespodziewane 

przyjście.” 

 



 

Ps 103,1-4.6-7    Mt 11,25-27 

 

 

  W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:  

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed 

mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.   

Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.  

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca 

nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. 
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  Mojżesz zaś rzekł Bogu: Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców 

naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż 

im mam powiedzieć?  

Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTÓRY JESTEM.                  

I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was.  

 Mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JESTEM, Bóg ojców 

waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was.  

To jest imię moje na wieki                                                                                          
i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. 

Idź, a gdy zbierzesz starszych Izraela, powiesz im: Objawił mi się Pan, Bóg 

ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba i powiedział: 

Nawiedziłem was i ujrzałem, co wam uczyniono w Egipcie.  

Postanowiłem więc wywieść was z ucisku w Egipcie i zaprowadzić do ziem 

Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty, do ziemi 

opływającej w mleko i miód.  Oni tych słów usłuchają. I pójdziesz razem ze 

starszymi z Izraela do króla egipskiego i powiecie mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, 

nam się objawił. Pozwól nam odbyć drogę trzech dni przez pustynię, abyśmy 

złożyli ofiary Panu, Bogu naszemu. Ja zaś wiem, że król egipski pozwoli nam wyjść 

z Egiptu tylko wtedy, gdy będzie zmuszony ręką przemożną. Wyciągnę przeto rękę 

i uderzę Egipt różnymi cudami, jakich tam dokonam, a wypuści was. 

  Sprawię też, że Egipcjanie okażą życzliwość ludowi temu, tak iż nie pójdziecie z 

niczym, gdy będziecie wychodzić.  Każda bowiem kobieta pożyczy od swojej sąsiadki i 

od pani domu swego srebrnych i złotych naczyń oraz szat. Nałożycie to na synów i córki 

wasze i złupicie Egipcjan. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



 „JESTEM, KTÓRY JESTEM” – tymi słowami Bóg objawił swoje imię 

Mojżeszowi (Wj 3,14).  

Oryginał hebrajski, ehje aszer ehje, jest grą słów, która odzwierciedla tajemniczą 

naturę Boga wszechświata. Mówi nam, że jest On: 

 wieczny i niezmienny, 

 niemający początku ani końca.  

 Jest Stwórcą wszystkiego, co istnieje.  

 Jest tak inny od nas, że ludzki język nie jest w stanie Go opisać.  

Zauważmy jednak, że ujawniając swoje imię Bóg określa siebie również w inny sposób: 

„Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba” (Wj 3,15).  

Bóg wszechświata jest także Bogiem historii.  

Wszedł osobiście w życie ludu Izraela i zaczął go formować. Nazwał go swoim 

własnym i zawarł z nim przymierze. A teraz obiecuje, że za pośrednictwem Mojżesza 

wyprowadzi go z niewoli i da ziemię mlekiem i miodem płynącą. A jest to dopiero 

początek!  

W pewnym momencie historii  

Bóg, istniejący poza czasem, wejdzie w czas jako istota ludzka.  

Narodzony z Dziewicy wychowa się w ludzkiej rodzinie i będzie pracował jako cieśla w 

Nazarecie. Następnie rozpocznie działalność publiczną nauczając i uzdrawiając. Poprzez 

swoje słowa i czyny ukaże, kim jest Bóg – Bóg Ojciec, który kocha nas bezwarunkowo i 

który przychodzi do nas z przebaczeniem i uzdrowieniem. Bóg, który jest gotów oddać 

życie, aby wyzwolić nas z niewoli grzechu i śmierci, abyśmy mogli żyć z Nim na wieki.  

Jest to ten sam Bóg, który nie tylko cię stworzył, ale także wszedł w twoją osobistą 

historię.  

Jest On nie tylko Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, ale także twoim Bogiem.  

A przez Jezusa możesz poznać tego tajemniczego, odwiecznego Boga w osobisty 

sposób. Znajdź dziś czas na refleksję nad imieniem Boga:  

„JESTEM, KTÓRY JESTEM”.  

 

A potem w postawie czci podziękuj swemu Ojcu niebieskiemu za to, że dał ci się 

poznać poprzez ludzkie oblicze Jezusa.  

 

„Ojcze, wysławiam Cię za to, że posłałeś swego Syna, abym mógł Cię poznać                  

i wejść z Tobą w bliską relację.” 



 

Ps 105,1.5.8-9.24-27     

 

Mt 11,28-30 

 

 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,                          

a Ja was pokrzepię. 

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, 

a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.  Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje 

brzemię lekkie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 
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16 lipca 2021                     
 

Mt 12,1-8 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, 

zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: Oto Twoi uczniowie 

czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A On im odpowiedział:  

Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego 

towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było 

wolno jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom? Albo nie czytaliście w 

Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez 

winy?  

 Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście 

zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście 

niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

➢ Czy wiesz, co jako pierwsze zostało w Biblii nazwane „świętym”?  

Nie  było to miejsce, takie jak świątynia czy sanktuarium, ale czas – konkretnie szabat 

(Rdz 2,3). Bóg uświęcił szabat, aby Jego lud mógł odpocząć przy Nim i znaleźć 

wytchnienie w pięknie tego wszystkiego, co On stworzył (Wj 31,13-17).  

Od samego początku szabat był darem dla ludu Bożego – znakiem odwiecznej miłości 

Boga oraz czasem świętowania wolności od ucisku. Obchodząc szabat Żydzi wchodzą w 

święty czas oddawania czci Bogu oraz cieszenia się wyjątkową relacją z Nim.  

Nic więc dziwnego, że niektórzy faryzeusze byli zbici z tropu widząc, że uczniowie 

Jezusa czynią coś, co ich zdaniem było brakiem szacunku dla szabatu. Problem polegał 

jednak na tym, że nie rozpoznali w Jezusie „Pana szabatu”, toteż nie rozumieli, że po 

prostu będąc z Jezusem uczniowie wypełniali Boże przykazanie.  

Każda chwila spędzona z Jezusem była dla nich świętym czasem wytchnienia 

i odpoczynku!  



➢ A jak to jest z nami?  

Katechizm naucza, że także dziś zachowujemy „rytm i ducha” szabatu (KKK, 2176). 

Każda niedziela jest świętym czasem odpoczynku dla ciała oraz kontaktu z Bogiem, który 

odnawia nas na duchu.  

Wspominając dzień, w którym Jezus powstał z martwych, świętujemy nasze zbawienie 

gromadząc się jako lud Boga i oddając Mu chwałę. Oddajemy ten czas Bogu i sobie 

nawzajem, a Jezus przychodzi do nas i obdarza nas swoją łaską, abyśmy wzrastali w 

świętości.  

W dzisiejszej Ewangelii uczniowie są głodni i szukają pożywienia.  

My też po tygodniu zmagań z codziennymi obowiązkami odczuwamy głód duchowy, 

tęskniąc za odpoczynkiem i wytchnieniem. A  

Ojciec niebieski w swojej dobroci odpowiada na nasze pragnienie darem 

Eucharystii.  

Przyjmując ten duchowy pokarm, wchodzimy w „święty czas”. Uświęceni Chlebem 

Życia i Kielichem Zbawienia, łączymy się z aniołami w niebie, którzy śpiewają nieustanny 

hymn na cześć Pana.  

Już pojutrze będzie niedziela.  

➢ W jaki sposób wyróżnisz ten czas i uczynisz go świętym?  

 

„Jezu, Panie szabatu, pragnę wejść w Twój odpoczynek.” 

 

Ps 116B,12-13.15-18  Wj 11,10--12,14 

 

Pan rzekł do Mojżesza: Jeszcze jedną plagę ześlę na faraona i na Egipt. Potem uwolni was stąd. 

A uwolni was całkowicie, nawet was wszystkich stąd wypędzi.  Oznajmij to ludowi, ażeby każdy 

mężczyzna u sąsiada swego i każda kobieta u sąsiadki swej wypożyczyli przedmioty srebrne i 

złote. A Pan zjednał ludowi łaskę w oczach Egipcjan. Mojżesz także zażywał w kraju egipskim 

wielkiej czci tak u sług faraona, jak i u ludu.  Mojżesz powiedział: Tak mówi Pan: O północy 

przejdę przez Egipt.  I pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej od pierworodnego syna 

faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego niewolnicy, która jest zajęta przy 

żarnach, i wszelkie pierworodne bydła.  Wtedy w całej ziemi egipskiej będzie wielkie narzekanie, 

jakiego nie było nigdy i jakiego już nie będzie.  U Izraelitów nawet pies nie zaszczeka ani na 

ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan uczynił różnicę między Egipcjanami a 

Izraelitami.  Wtedy przyjdą wszyscy słudzy twoi do mnie i oddadzą mi pokłon, i powiedzą: Wyjdź 

ty i cały lud twój, który idzie za tobą. I potem wyjdą. Mojżesz płonąc gniewem wyszedł od 

faraona. Pan rzekł do Mojżesza: Nie usłucha was faraon, aby stały się liczniejsze cuda w ziemi 

egipskiej. 



 

Mojżesz i Aaron wykonali wszystkie cuda przed faraonem. Lecz Pan uczynił 

upartym serce faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić Izraelitów ze swego kraju.  

Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: Miesiąc ten będzie dla was 

początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku!  Powiedzcie całemu 

zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o 

baranka dla rodziny, o baranka dla domu.  Jeśliby zaś rodzina była za mała do 

spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który 

mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś 

będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć.  Baranek będzie 

bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec 

aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o 

zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym 

będą go spożywać.  I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z 

chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Nie będziecie spożywać z niego nic 

surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu, z głową, nogami i 

wnętrznościami.  Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek 

zostanie z niego na następny dzień, w ogniu spalicie.  Tak zaś spożywać go będziecie: 

Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. 

Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę 

przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła 

i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu - Ja, Pan.  Krew będzie wam służyła do 

oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i 

nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską.  Dzień ten 

będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia 

Pana. Po wszystkie pokolenia - na zawsze w tym dniu świętować będziecie.  
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Wj 12,37-42 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 I wyruszyli Izraelici z Ramses ku Sukkot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów 

pieszych, prócz dzieci.  Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi, nadto 

owce i woły, i olbrzymi dobytek.  Z ciasta, które wynieśli z Egiptu, wypiekli niekwaszone 

placki, ponieważ się nie zakwasiło. Wypędzeni z Egiptu bez najmniejszej zwłoki, nie 

zdołali przygotować nawet zapasów na drogę.  

 A czas pobytu Izraelitów w Egipcie trwał czterysta 

trzydzieści lat.  

I oto tego samego dnia, po upływie czterystu trzydziestu lat, wyszły wszystkie zastępy 

Pana z ziemi egipskiej. Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi 

egipskiej. Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana dla wszystkich Izraelitów 

po wszystkie pokolenia.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

430 lat. Tak długo musieli czekać Izraelici na powrót do domu – do Ziemi 

Obiecanej.  

Kolejne pokolenia rodziły się, dorastały, zakładały własne rodziny i umierały w 

oczekiwaniu Bożego wybawienia. I nie zapominajmy, że wiele z tych lat przeżyli jako 

niewolnicy!  

❖ Przypominaj sobie o tym, gdy sam czekasz na to, by Bóg wysłuchał twoją od 

dawna zanoszoną do Niego modlitwę.  

❖ Pamiętaj o tym, gdy dotknie cię nieszczęście.  

❖ Przywołuj na pamięć ten biblijny fakt, gdy monotonia codziennego życia odbiera 

ci nadzieję w Panu.  

❖ Bierz go sobie mocno do serca, gdy zaczynasz myśleć, że Bóg o tobie zapomniał.  



Nigdy nie zrozumiemy w pełni Bożych dróg.  

❖ Nie pojmiemy, dlaczego Bóg pozwala plenić się złu i na pozór zamyka uszy na 

wołanie ubogich.  

Doświadczamy tego w sposób szczególny, gdy to my sami, jak tamci Izraelici, jesteśmy 

owymi ubogimi. Ale możemy być pewni jednego – Bóg jest wierny.  

On zawsze dotrzymuje swoich obietnic. Być może wypełnią się one w innym czasie, 

może nawet nie za naszego życia. Ale wszystkie zostaną dotrzymane – w wybranym przez 

Boga czasie i w sposób, jaki podyktuje Mu Jego mądrość.  

➢ Codziennie Bóg zadaje nam jedno proste pytanie: „Czy mi zaufasz?”.  

Bywają dni, w których spontanicznie reagujemy entuzjastycznym: „Tak!”. Kiedy 

indziej jednak przychodzi nam to o wiele trudniej. Chcemy dowodów, konkretów, 

odpowiedzi. W takich dniach przypominaj sobie Izraelitów i naśladuj ich wiarę. Nie jesteś 

sam. Otacza cię wielu bohaterów wiary, dodając ci otuchy.  

„Ojcze, chociaż Cię nie widzę i może nawet nie odczuwam dziś Twojej obecności, 

ufam, że Ty wypełnisz wobec mnie wszystkie swoje obietnice.” 

Ps 136,1.23-24.10-15   

 Mt 12,14-21 

 

 Faryzeusze zaś wyszli i odbyli naradę przeciw Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.             

Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich 

wszystkich. Lecz im surowo zabronił, żeby Go nie ujawniali.  

Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:   

Oto mój Sługa, którego wybrałem; Umiłowany mój, w którym moje serce ma 

upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom. Nie będzie się 

spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu.  Trzciny zgniecionej nie 

złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi.   

W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. 

 

 



 

 

Szkoła 
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Mk 6,30-34 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i 

czego nauczali. A On rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i 

wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek 

nie mieli czasu.  Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno. Lecz widziano ich 

odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet 

ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi,   

byli bowiem jak owce nie mające pasterza. 

I zaczął ich nauczać. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu Jeremiasz w ostrych słowach krytykuje królów 

Judy.  

Jr 23,1-6: " Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego 

pastwiska - wyrocznia Pana.  Dlatego to mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają 

paść mój naród: Wy rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i nie zatroszczyliście się o 

nią; oto Ja się zatroszczę o nieprawość waszych uczynków - wyrocznia Pana.  Ja sam zbiorę 

resztę swego stada ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich 

pastwisko, by miały coraz liczniejsze potomstwo.  Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je 

paśli; i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani trzeba będzie szukać którejkolwiek - 

wyrocznia Pana. Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl 

sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i 

sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał 

bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością." 

Mieli oni być pasterzami dla swego ludu, tymczasem jednak Jeremiasz wprost im 

zarzuca: „Nie zajęliście się nimi” (Jr 23,2).  



Natomiast prawdziwy i sprawiedliwy Pasterz, Jezus, nie przyszedł jako ziemski król. 

Nie nosił królewskich szat ani nie zasiadał na tronie. Był Pasterzem, który znał swoje 

owce. Żył pośród swego ludu i troszczył się o niego.  

Dziś w Ewangelii spotykamy Jezusa, Dobrego Pasterza, który troszczy się o swoich 

uczniów. Kiedy powracają z misji, na którą ich posłał do pobliskich miast i wiosek, wie, 

czego potrzebują – odpoczynku w spokojnym miejscu.  

Zachęca ich więc: „Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie 

nieco” (Mk 6,31). Razem wsiedli do łodzi i odpłynęli.  

Jednak ludzie wypatrzyli, dokąd płyną, i gdy tylko Jezus z uczniami dobili do brzegu, 

powitał ich wielki tłum. A Dobry Pasterz „zlitował się nad nimi” (Mk 6,34).  

Wiedział, czego potrzebują – promyka nadziei. Zaczął więc ich nauczać, a Jego 

życiodajne słowa nasyciły ich głodne serca. Zauważył jednak, że napełnienia domagają się 

również ich głodne żołądki. Rozmnożył więc pięć chlebów i dwie ryby, dając im tyle 

pokarmu, że „jedli wszyscy do syta” (Mk 6,42).  

Tak właśnie postępuje prawdziwy Pasterz – zna każdego z nas i się o niego troszczy.  

A ponieważ rozumie, co to znaczy być człowiekiem, dostrzega wszystkie nasze 

potrzeby, te fizyczne i te duchowe.  

Przejdź myślą ostatni tydzień czy miesiąc. Przypomnij sobie, jak Jezus troszczył się                

o ciebie. Spróbuj znaleźć konkretne przykłady Jego opieki, nawet w drobnych sprawach. 

Zobacz, jakie wsparcie otrzymałeś w trudnych sytuacjach. I niech te wspomnienia pomogą 

ci jeszcze bardziej zaufać Dobremu Pasterzowi, który nigdy nie opuszcza swoich owiec.  

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś Dobrym Pasterzem, który troszczy się                         

o wszystkie moje potrzeby.” 

 

Ps 23,1-6   Ef 2,13-18 


