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   I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć 

Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc 

wyrządzić szkodę ziemi i morzu: Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, 

aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego.  I usłyszałem liczbę 

opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich 

pokoleń synów Izraela:  z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych,                       

z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy, z pokolenia Gada dwanaście tysięcy,                           

z pokolenia Asera dwanaście tysięcy, z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy,                      

z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy, z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy,       

z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy, z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy,                   

 z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy,                    

z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.  

Potem ujrzałem: a oto wielki tłum,                                            

którego nie mógł nikt policzyć, 

z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i 

przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.  I głosem donośnym 

tak wołają: Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka.                        

 A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza 

swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu,  mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i 

chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki 

wieków! Amen.  A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: Ci przyodziani 

w białe szaty kim są i skąd przybyli?  I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz. I rzekł 

do mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi 

Baranka je wybielili. 

 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

W ciągu swojej historii Kościół kanonizował ponad  

10 000 świętych. 

Jednak dużo więcej, bo nieprzeliczone tysiące, jest tych, o których nawet nic nie 

wiemy, ponieważ ich świętość nie została stwierdzona publicznie.  

W wizji św. Jana pojawia się tak wielki tłum świętych, że nie da się go zliczyć.  

Wspominamy dziś wszystkich świętych, w tym także anonimowych 

mężczyzn i kobiety, którzy bez rozgłosu służyli Bogu i oddawali swoje życie z miłości 

do braci i sióstr.  

 Być może ty również znasz kogoś, kogo uważasz za świętego, widząc 

jego miłość i oddanie Panu. Dlaczego jest tak wielu świętych?  

Ponieważ Bóg dał nam taką szansę. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa 

staliśmy się przybranymi dziećmi Ojca niebieskiego (1 J 3,2).  

Odtąd w Chrystusie mamy dostęp do wszelkich łask, jakich potrzebujemy, by 

kroczyć drogą świętości.  

Obchodząc dziś uroczystość Wszystkich Świętych, ucieszmy się tym niezwykłym 

darem łaski otrzymanym przez nas wszystkich od Boga, którego miłość jest 

niezawodna. 

Być może tym, co najbardziej przyczynia się do świętości człowieka, jest jego wiara 

w moc łaski Bożej. Święci mężczyźni i święte kobiety wiedzieli bez cienia wątpliwości, 

jak bardzo są zależni od Boga. Wzywali Go więc codziennie, ufając, że będą w stanie 

uczynić to, czego od nich zażąda, ponieważ On już udzielił im wszystkiego, czego 

potrzebują.  

Wszyscy możemy stać się świętymi, ponieważ jesteśmy dziećmi Boga. 

Podziękuj dziś Bogu za to, że umożliwia ci wzrastanie w świętości, i wzorem 

świętych proś Go o potrzebne łaski na dany dzień czy na daną chwilę. Ufając, że Bóg 

szybko odpowie na twoją modlitwę, idź i czyń to, do czego cię wzywa.  

„Panie, pomóż mi uwierzyć, że z pomocą Twojej łaski mogę stać się świętym.”  

Ps 24,1-6      

 



1 J 3,1-3     

 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy 

nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy.  

Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy 

dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy.  

Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim 

jest.  

Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie 

jak On jest święty.  

 

Mt 5,1-12a 

 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego 

uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:  

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.   

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.   

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.   

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 

nasyceni.  

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.  

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.  

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami 

Bożymi.  

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do 

nich należy królestwo niebieskie.   

Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego 

powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.   

Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda                                    

wielka jest w niebie. 
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Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie 

wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to 

bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.  

A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do 

siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.  

Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, 

dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?  

Odpowiedział mu Jezus:  

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do 

Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Wspominamy dziś „wiernych zmarłych”. 

Samo to określenie może się nam wydać dalekie i bezosobowe, jednak każda śmierć 

bliskiej osoby zawsze dotyka nas bardzo osobiście, boleśnie i głęboko, i absolutnie nie 

jest niczym dalekim ani bezosobowym.  

Mogą to przecież być nasi współmałżonkowie, rodzice, dzieci, przyjaciele. To są 

zawsze nasi ukochani zmarli, których śmierć wywołuje w nas dojmujące poczucie straty.  

Czujemy się tak, jakbyśmy stracili z nimi wszelki kontakt i pogrążeni w żalu możemy 

nawet zwątpić w dobroć Boga.  

Dlatego właśnie dzisiejsze wspomnienie jest darem  

zarówno dla nas,  

jak i dla naszych drogich zmarłych. 



 

Przypomina nam, że:  

 przez chrzest wszyscy staliśmy się członkami Ciała Chrystusa.  

 przez Jezusa jesteśmy złączeni na wieczność ze wszystkimi naszymi 

braćmi i siostrami tak żywymi, jak i umarłymi.  

Znaczy to, że nasza miłość i modlitwa sięgają poza grób. Swoją modlitwą 

możemy pomóc tym, którzy odeszli przed nami i teraz przechodzą 

oczyszczenie (KKK, 958, 961-962).  

A modlitwa ta umacnia również naszą wiarę. 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zapewnia, że ma dla nas przygotowane miejsce w 

niebie i że On sam jest drogą do Ojca.  

Jego miłosierdzie jest tak wielkie, że gdy przychodzimy do Niego z pokorną wiarą i 

szczerą skruchą, On oczyszcza nas i uzdrawia, niezależnie od tego, co zrobiliśmy.  

Jak wielka to dla nas pociecha! 

W Jego miłosierdziu znajdujemy odwagę do ufnej prośby, aby nasi kochani zmarli 

doświadczyli tego uzdrowienia nawet po śmierci. Znajdujemy też odwagę, by zaufać, że 

Pan, który przyjmuje naszych zmarłych, uzdrowi i przyjmie także nas, kiedy staniemy 

przed Nim twarzą w twarz.  

Dziś modlimy się, aby wszyscy, którzy umarli, zostali oczyszczeni świętą                  

i doskonałą miłością Boga i mogli osiągnąć pełnię zjednoczenia z Nim. 

Aby, jak pisał papież Benedykt XVI, mogli  

„definitywnie stać się otwartymi na Boga i móc zająć miejsce przy Jego 

stole na wiekuistej uczcie weselnej” (Spe salvi, 46).  

Oby już nic nie stało im na drodze – żaden grzech, żaden lęk ani wstyd, żadne 

zranienia zadane przez innych. Oby nic nie oddalało ich od Jezusa i Jego uzdrawiającej 

miłości.  

„Panie Jezu, zmiłuj się nad nami grzesznymi.” 

Mdr 3,1-9    Ps 103,8.10.13-18    2 Kor 4,14--5,1 
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 Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto 

bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo.  Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, 

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

nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.  

 Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym 

wypełnieniem Prawa.. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Kinga czuła się zaniedbywana przez zapracowanego męża. Kiedy wyjechała na 

kilkutygodniowy kurs za granicę i zainteresował się nią wykładowca, poczuła się 

wreszcie dowartościowana jako kobieta. Mężczyzna był ciepły, czuły, szarmancki i już 

po krótkiej znajomości zaproponował jej, żeby zamiast wracać do Polski, wprowadziła 

się do niego.  

„Nie możesz odrzucić mojej miłości” – przekonywał. „Przecież widzę, że ty też nie 

jesteś wobec mnie obojętna”. Decyzja nie była łatwa, ale Kinga uznała, że nie może 

skrzywdzić człowieka, któremu dała słowo przed Bogiem. Postanowiła pozostać wierna 

swojej pierwszej miłości. Po powrocie opowiedziała o wszystkim mężowi, który widząc, 

że mógł ją utracić, przemyślał swoje priorytety. Dziś dalej są razem i cieszą się swoim 

pierwszym dzieckiem.  

„Paul rzucił mi na pożegnanie: «Kościół zniszczył miłość»” – wspomina Kinga – „ale 

ja uważam, że właśnie ją uratował”.  

Jak wiele zła można wyrządzić innym w imię źle pojętej miłości! 

 

 



 Mężczyzna po kilkunastu latach małżeństwa zostawia żonę i kilkoro dzieci, 

ponieważ „odkrył prawdziwą miłość”.  

 Kobieta bez skrupułów rozbija czyjąś rodzinę.  

 Zaborcza matka nie pozwala dorosłemu dziecku na nawiązanie dojrzałych 

relacji i podejmowanie samodzielnych decyzji.  

Miłością usprawiedliwia się chorobliwą zazdrość, łamanie podjętych zobowiązań lub 

nakłanianie do tego innych, krzywdzenie bliskich sobie ludzi.  

Tylko czy to jest jeszcze miłość, czy też może raczej egoizm, szukanie siebie, pogoń 

za przyjemnością, uchylanie się od odpowiedzialności?  

„Miłość nie wyrządza zła bliźniemu”                                                                       

– stwierdza z prostotą św. Paweł w dzisiejszym czytaniu. 

Jeśli naprawdę kochasz, nie będziesz zabijał, cudzołożył, kradł. Nie będziesz 

krzywdził. Będziesz zabiegał nie tylko o to, co miłe dla ciebie, ale zatroszczysz się o 

dobro bliźniego. Nie jest to łatwe.  

Ale jak mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii:  

„Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną,                                             

ten nie może być moim uczniem” (Łk 14,27). 

Nie nasyci też głodu swego serca, które nie da się zaspokoić namiastkami miłości, 

ponieważ zostało stworzone dla tej Bożej i prawdziwej.  

„Panie Jezu, naucz mnie naśladować Twoją ofiarną miłość, która nie szuka 

swego, ale wydaje siebie dla braci.” 

Ps 112,1-2.4-5.9    Łk 14,25-33: 

 A szły z Nim wielkie tłumy. On zwrócił się i rzekł do nich:  Jeśli kto przychodzi do 

Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie 

samego, nie może być moim uczniem.  Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za 

Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, 

nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby 

założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z 

niego:  Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć.  Albo który król, mając 

wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 

dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga 

przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o 

warunki pokoju.  Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie 

może być moim uczniem. 
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Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy,                         

aby Go słuchać. 

Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z 

nimi.  

 Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Któż z was, gdy ma sto 

owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni 

i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na 

ramiona  i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się 

ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam: Tak samo w niebie 

większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 

dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują 

nawrócenia.  Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną 

drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata z domu i nie szuka staranne, aż ją 

znajdzie. A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze 

mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, 

radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, 

który się nawraca.   

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 Kim byli ci „celnicy i grzesznicy” ciągnący do 

Jezusa?  

 Co takiego miał w sobie ten Nauczyciel, że był dla 

nich aż tak atrakcyjny?  

 



Najwyraźniej widzieli w Jezusie coś, co wyróżniało Go spośród innych.  

Nauczał, jak żyć, aby było to miłe Bogu, ale jednocześnie nikogo nie potępiał ani nie 

odrzucał. Wręcz przeciwnie, szanował godność każdego z nich i wszystkich traktował jak 

braci i siostry. Pokazywał, że ich wartość sięga głębiej niż opinia ludzi, widzących  w nich 

jedynie „celników i grzeszników”.  

Kiedy piętnował grzech i niemoralność, czuli, że kieruje Nim autentyczna miłość i troska 

o każdego z nich. Tak więc nawet gdy mówił prawdę bez ogródek, nie odchodzili – woleli 

zostać i słuchać dalej.  

 Kim są „celnicy i grzesznicy” naszych czasów?  

Wielu z nich to osoby, które nie całkiem przystają do naszych standardów „dobrych 

katolików”. Mogą to być ludzie, na których nie zwracamy uwagi lub ci, którzy jeszcze 

szukają Pana.  

Czy będą ciągnąć do nas, jak kiedyś do Jezusa? To pytanie, nad którym warto się 

zastanowić.  

Ludzie są spragnieni relacji z tymi, którzy szczerze się nimi interesują. Chcą być kochani 

i akceptowani. Nasze słowa i uczynki przyciągną innych, jeśli będą wyrażały szacunek dla 

ich przyrodzonej godności i uznawały ich wartość. Nie znaczy to, że mamy iść na 

kompromis z własną wiarą po to, aby ich zadowolić. Nie musimy też udawać, że nie 

dostrzegamy ich złych wyborów.  

Zawsze jednak zaczynajmy od miłości, tak jak czynił to Jezus.  

Niełatwo jest mówić otwarcie o wierze i kwestiach moralnych, a zarazem budować 

relacje z tymi, którzy nie do końca się z nami zgadzają.  

Pamiętaj jednak, że Jezus żyje w tobie. Zaufaj, że On da ci miłość do nich i podsunie 

właściwe słowa. On chce pociągnąć do siebie wszystkich bez wyjątku. Taka jest Jego misja, 

do udziału w której zaprasza także i ciebie.  

 

„Pomóż mi patrzeć na innych tak, jak Ty na nich patrzysz                                                  

i kochać, jak Ty ich kochasz.” 

 

Ps 27,1.4.13-14 

 

 

 

 



Rz 14,7-12 

  

Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli 

bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla 

Pana.  

I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił 

do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.  Dlaczego więc ty potępiasz 

swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed 

trybunałem Boga. Napisane jest bowiem: Na moje życie - mówi Pan - przede Mną klęknie 

wszelkie kolano. a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z nas o sobie samym 

zda sprawę Bogu. 
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Łk 16,1-8  (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Powiedział też do uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego 

oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek.  Przywołał go do siebie i rzekł mu: 

Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być 

rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia 

mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę.  Wiem, co uczynię, żeby mię 

ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do 

siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien 

mojemu panu? Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje 

zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt.  Następnie pytał drugiego: A ty 

ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje 

zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt.  

 Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił.  

Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi 

podobnymi sobie niż synowie światłości. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jeśli dokładnie przeczytałeś tę przypowieść, to ten werset prawdopodobnie był dla ciebie 

sporym zaskoczeniem.  

Dlaczego pan pochwalił rządcę, który dopiero co został 

ukarany za trwonienie majątku, a teraz zrobił coś, co na 

pierwszy rzut oka wydaje się jeszcze gorsze 

 – oznajmił dłużnikom swego pana, że zmniejsza ich długi? 

I nie chodziło tu o drobne sumy! Już samo sto beczek oliwy to ponad 3 tysiące litrów!  

 

 



 Zobaczmy jednak, co naprawdę zrobił ten rządca.  

Podobnie jak inni, zawyżał długi tych, którzy byli coś winni jego panu, a nadwyżki 

zabierał dla siebie. Zmniejszając ich dług rezygnował z własnych zysków, nie powodując 

żadnej straty dla pana. Wiedział, że wkrótce będzie bezrobotny i trudno będzie mu znaleźć 

zatrudnienie, toteż zmniejszył obciążenia dłużników w nadziei, że pomogą mu w 

przyszłości.  

Tak więc ów sprytny rządca skorygował swoją „podwójną księgowość”, a przy okazji 

zdobył sobie przyjaciół!  

Poprzez przykład tego rządcy Jezus chce nas czegoś nauczyć – 

oczywiście nie nieuczciwego postępowania, ale roztropnego myślenia o przyszłości.  

Nie wszyscy mamy do dyspozycji duży majątek, ale wszyscy jesteśmy rządcami Bożych 

darów. Podchodząc do nich w sposób twórczy, jak tamten rządca, będziemy w stanie przy 

ich pomocy pomóc sobie i innym. Pewnego dnia nasz „zarząd” tymi dobrami się skończy, 

ponieważ mają one jedynie czasowy charakter.  

Dlatego wykorzystujmy je dla budowania królestwa Bożego tu i teraz, abyśmy pewnego 

dnia mogli wejść do naszej ojczyzny w niebie (Łk 16,9).  

 Zastanów się dziś, jak wykorzystujesz te dobra, których ci Bóg 

udzielił.  

 Jak mogą one przyczyniać się do budowania królestwa Bożego na ziemi?  

 Jak możesz posługiwać się nimi dla dobra innych?  

Jako dziecko Boże nie musisz działać w lęku, jak tamten rządca. Masz pewność, że 

Ojciec niebieski nigdy cię nie odrzuci. Dlatego bądź twórczy!  

Swobodnie dziel się darami, które otrzymałeś od Boga, a przez to 

buduj Jego królestwo.  

 

„Panie, pomóż mi być dobrym zarządcą tego wszystkiego, co mi dałeś.”  

 

Ps 98,1-4 

 

 

 

 

 



Rz 15,14-21 

 

Bracia, jestem co do was przekonany, że pełni jesteście szlachetnych uczuć, ubogaceni 

wszelką wiedzą, zdolni do udzielania sobie wzajemnie upomnień.  A może niekiedy w liście 

tym zbyt śmiało się wyraziłem jako ten, który wam pewne sprawy stara się przypomnieć - 

na mocy danej mi przez Boga łaski. Dzięki niej jestem z urzędu sługą Chrystusa Jezusa 

wobec pogan sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej po to, by poganie 

stali się ofiarą Bogu przyjemną, uświęconą Duchem Świętym. Jeśli więc mogę się chlubić, 

to tylko w Chrystusie Jezusie z powodu spraw odnoszących się do Boga.  

Nie odważę się jednak wspominać niczego poza tym, czego dokonał przeze 

mnie Chrystus w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa [wierze] słowem, 

czynem,  mocą znaków i cudów, mocą Ducha Świętego.  

Oto od Jerozolimy i na całym obszarze aż po Illirię dopełniłem [obwieszczenia] 

Ewangelii Chrystusa. A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, 

gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane, by nie budować na fundamencie położonym 

przez kogo innego, lecz zgodnie z tym, co napisane: Ci, którym o Nim nie mówiono, 

zobaczą Go, i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznają Go. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

6 listopada 2021                     
 

Rz 16,3-9.16.22-27 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskę i 

Akwilę, którzy za moje życie nadstawili swe głowy i którym winienem wdzięczność nie 

tylko ja sam, ale i wszystkie Kościoły [nawróconych] pogan.  

Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu. Pozdrówcie mojego 

umiłowanego Epeneta, który należy do pierwocin, złożonych Chrystusowi przez 

Azję. Pozdrówcie Marię, która poniosła wiele trudów dla waszego dobra. Pozdrówcie 

Andronika i Juniasa, moich rodaków i współtowarzyszy więzienia, którzy się wyróżniają 

między apostołami, a którzy przede mną przystali do Chrystusa. Pozdrówcie 

umiłowanego mego w Panu Ampliata. Pozdrówcie współpracownika naszego w 

Chrystusie, Urbana, i umiłowanego mego Stachysa.  

 Pozdrówcie wzajemnie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was 

wszystkie Kościoły Chrystusa.  

  Pozdrawiam was w Panu i ja, Tercjusz, który pisałem ten list.  Pozdrawia was 

Gajus, który jest gospodarzem moim i całego Kościoła. Pozdrawia was Erast, skarbnik 

miasta, i Kwartus, brat.  Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i 

moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych 

wieków ukrytą,  teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz 

odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do 

posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech 

będzie chwała na wieki wieków. Amen.. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Pod koniec Listu do Rzymian Paweł kieruje myśli ku swoim przyjaciołom 

mieszkającym w Rzymie. Listę otwierają Pryska i Akwila, para małżeńska, której losy 

niejednokrotnie splatały się z losem Pawła podczas misji w Koryncie, Efezie i Rzymie 

(Rz 18,3-4.18). Pojawia się na niej Epenet, pierwszy nawrócony na chrześcijaństwo 

mieszkaniec rzymskiej prowincji Azji (Rz 16,5).  



Wymienieni zostają Andronik i Junias, których Paweł nazywa „apostołami” i 

podkreśla z szacunkiem, że „przystali do Chrystusa” wcześniej niż on (Rz 16,7), a 

także Urban, Ampliat i Stachys.  

Lista wykracza poza dzisiejsze czytanie i zawiera jeszcze kilkanaście innych osób – 

nie licząc niewymienionych z imienia członków ich rodzin!  

Często wyobrażamy sobie Pawła jako samotnego bohatera zdobywającego w 

pojedynkę świat dla Chrystusa. Jak jednak pokazuje dzisiejsze czytanie, nie jest to do 

końca prawda.  

Paweł żył i posługiwał należąc do wielkiej rodziny wierzących. Korzystał ze wsparcia 

i zachęty licznych braci i sióstr w Panu. A ponieważ ich imiona zostały uwiecznione w 

Piśmie Świętym, pozostaną oni na wieki świadkami tego, jak  

ogromnym błogosławieństwem jest przyjaźń ugruntowana                      

w Chrystusie. 

Przyjaźń była ważna nie tylko w życiu św. Pawła. Bóg nie chce, aby ktokolwiek z nas 

był osamotniony w drodze do nieba. Wpisał w nas tęsknotę za przyjaźnią i chce, abyśmy 

znajdowali wiernych braci i siostry w Chrystusie, którzy pomogą nam tę tęsknotę 

zaspokoić.  

 Czyje imiona znalazłyby się na liście, gdybyś spisał je podobnie jak 

św. Paweł?  

 Czyje świadectwo – dawne lub obecne – jest dla ciebie wsparciem i 

pomaga ci utkwić wzrok w Jezusie?  

Dziś na modlitwie wspomnij te osoby, ale także przypomnij sobie, dlaczego  były dla 

ciebie inspiracją. Następnie podziękuj Panu za każdą z nich i poproś, aby obdarzył je 

szczególnym błogosławieństwem.  

 

„Dziękuję Ci, Ojcze, za moich braci i siostry w Chrystusie.                                       

Pociągnij nas wszystkich do siebie.” 

 

Ps 145,2-5.10    

 

 



 Łk 16,9-15 

 

Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy 

/wszystko/ się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.  

Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej 

rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.  

Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe 

dobro kto wam powierzy?  Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, 

kto wam da wasze?   

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a 

drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć 

Bogu i mamonie. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali 

sobie z Niego. Powiedział więc do nich: To wy właśnie wobec ludzi udajecie 

sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między 

ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. 
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Mk 12,38-44 (Biblia Tysiąclecia) 
 I nauczając dalej mówił: Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem 

chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku,  pierwsze 

krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla 

pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok.  

Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne 

pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga 

wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich 

uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła 

najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z 

tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła 

wszystko, co miała, całe swe utrzymanie.   

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

   Co takiego w tej wdowie przykuło uwagę 

Jezusa i wzbudziło w Nim taki zachwyt? 

 Inni ofiarowali do skarbca świątyni o wiele więcej niż ona. To nie wielkość jej daru 

poruszyła Jego serce, ale gotowość oddania wszystkiego.  

Podobną postawę widzimy u wdowy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Poświęciła 

swoje ostatnie zapasy, by nakarmić proroka Eliasza. Bóg pobłogosławił jej hojność i 

zatroszczył się o nią – i o Eliasza – przez cały okres głodu.  

Gotowość tych dwóch wdów do ofiarowania swoich nikłych zasobów była miła Panu, 

ponieważ ofiarne dawanie jest odbiciem miłości samego Boga.  

Jezus oddał się nam nie zatrzymując niczego dla siebie. Oddał każdą kroplę krwi, 

każdy gram miłosierdzia i miłości.  



 Czy to znaczy, że Bóg oczekuje od nas opróżnienia naszych kont 

bankowych i spiżarni?  

Niekoniecznie. Pragnie jednak oddania naszych serc. Byśmy wspierając innych 

finansowo, poświęcając im swój czas i uwagę, stawali się tak ofiarni, jak On sam.  

Bywają sytuacje, w których wydaje ci się, że – jak wdowom z dzisiejszych czytań – 

nie pozostaje ci już zbyt wiele. Nie chodzi tu tylko o finanse. Może już „wyskrobujesz z 

dna baryłki” resztki cierpliwości, współczucia czy wytrzymałości.  

Pamiętaj jednak, że jeśli poprosisz Boga o łaskę i siłę do dawania z tych 

niewielkich zasobów, jakie posiadasz, On ci pobłogosławi.  

Uzupełni to, czego ci brakuje, lub doda ci sił, abyś mógł dać z siebie jeszcze trochę. 

Nawet jeśli jest to zaledwie kropla w morzu, twoja decyzja, aby to oddać, jest miła Panu. 

Bo ilekroć decydujesz się dać coś od siebie, upodabniasz się do Niego, a On kształtuje w 

tobie swój charakter.  

 

„Panie, pomóż mi dawać siebie tak hojnie, jak Ty się nam dajesz.” 

 

1 Krl 17,10-16     Ps 146,6-10      Hbr 9,24-28 


