
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

21 lutego 2022 
 

Mk 9,14-29 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(14) Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w 

Piśmie, którzy rozprawiali z nimi. (15)Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw 

ogarnął cały tłum i przybiegając, witali Go. (16) On ich zapytał: O czym 

rozprawiacie z nimi? (17) Odpowiedział Mu jeden z tłumu: Nauczycielu, 

przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. (18) Ten, 

gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i 

drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie 

mogli. (19) On zaś rzekł do nich: O, plemię niewierne, dopóki mam być z 

wami? Dopóki mam was cierpieć? Przyprowadźcie go do Mnie! (20) I 

przywiedli go do Niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać chłopca, 

tak że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. (21) Jezus zapytał ojca: 

Od jak dawna to mu się zdarza? Ten zaś odrzekł: Od dzieciństwa. (22) I często 

wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić.  

Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami i pomóż nam!  

(23) Jezus mu odrzekł: Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, 

kto wierzy. (24) Natychmiast ojciec chłopca zawołał: Wierzę, zaradź memu 

niedowiarstwu! (25) A Jezus widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo 

duchowi nieczystemu: Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie 

wchodź więcej w niego. (26) A on krzyknął i wyszedł wśród gwałtownych 

wstrząsów. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło: On 

umarł. (27) Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. (28) Gdy 

przyszedł do domu, uczniowie Go pytali na osobności: Dlaczego my nie 

mogliśmy go wyrzucić? (29) Rzekł im: Ten rodzaj można wyrzucić tylko 

modlitwą /i postem/.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



Wyobraźmy sobie tę scenę. Oto ojciec przychodzi do uczniów Jezusa błagając o 

cud dla swego opętanego syna. Zbiera się tłum. Uczniowie stają wokół chłopca i 

nakazują duchowi nieczystemu wyjść z niego. I… nic się nie dzieje.  

Może ktoś z gapiów złośliwie komentuje ich porażkę, może wybucha gorący spór. 

Z twarzy ojca znika nadzieja. Czy to nie smutne, że rozpaczliwe błaganie o 

uzdrowienie przerodziło się w kłótnię pomiędzy uczniami Jezusa a uczonymi w 

Piśmie?  

Sytuacja wymagała działania, a tymczasem uczniowie dali się uwikłać w debatę. 

Nic dziwnego, że gdy przybył Jezus i zapytał, o czym tak rozprawiają, nie udzielili 

Mu odpowiedzi. Odezwał się za to ojciec chorego dziecka.  

Zobaczmy teraz, w jaki sposób Jezus nawiązał z nim kontakt. Zaczął od pytania 

wyrażającego troskę: „Od jak dawna to mu się zdarza?” (Mk 9,21), zapewnił ojca, 

że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy, po czym wyrzucił złego ducha. Na 

koniec ujął delikatnie chłopca za rękę i pomógł mu wstać.  

Widzimy tu dwie różne postawy.  

Uczniowie pozwalają wciągnąć się w jałową dyskusję, natomiast Jezus po prostu 

okazuje miłość.  

Miłość zmieniała świat w czasach Jezusa i zmienia go także dzisiaj. 

Codziennie spotykamy ludzi, którzy potrzebują doświadczyć miłości i troski 

Jezusa.  

➢ Czy zobaczą tę miłość w nas?  

Pomyśl, w jaki sposób Bóg objawił ci i wciąż objawia swoją miłość. On nie 

kieruje tobą z bezpiecznej odległości nieba. Wchodzi w twój świat, aby ci pomóc. 

Czy umiesz to dostrzec?  

Bóg stał się człowiekiem i chodząc po ziemi starał się zaradzić rozpaczliwym 

sytuacjom ludzi, do których serc pragnął dotrzeć. Dzielił ich i nasze bóle, głody i 

pragnienia, i zbawił nas ponosząc mękę i śmierć w swoim ciele.  

Dziś Jezus zaprasza nas, abyśmy wraz z Nim wchodzili w świat tych, do których 

chce dotrzeć. Czy może już teraz wskazuje ci jakąś konkretną osobę? Bądź czujny na 

jej potrzeby, miej dla niej słowo zachęty, bądź gotów towarzyszyć jej w drodze i 

dzielić jej problemy. Uczyń to, a ukażesz Chrystusa jednemu z Jego dzieci.  

 

„Panie Jezu, poprowadź mnie do ludzi, którzy potrzebują Twojej miłości i 

pomóż mi ją im ukazać.” 

 



Ps 19,8-10.15  Jk 3,13-18 

(7) Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stworzeń morskich 

można ujarzmić i rzeczywiście ujarzmiła je natura ludzka. (8) Języka natomiast nikt z 

ludzi nie potrafi okiełznać, to zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. (9) Przy jego 

pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na 

podobieństwo Boże. (10) Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i 

przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi. (11) Czyż z tej samej szczeliny źródła 

wytryska woda słodka i gorzka? (12) Czy może, bracia moi, drzewo figowe rodzić 

oliwki albo winna latorośl figi? Także słone źródło nie może wydać słodkiej 

wody. (13) Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się w swoim 

nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą 

mądrości. (14) Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i 

skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem 

prawdzie. (15) Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, 

zmysłowa i szatańska. (16) Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i 

wszelki występek. (17) Mądrość zaś /zstępująca/ z góry jest przede 

wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna 

miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i 

obłudy. (18) Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają 

pokój. 
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Jk 1,12-18 (Biblia Tysiąclecia) 

 

  (13) Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: 

Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? (14) A oni odpowiedzieli: Jedni za 

Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z 

proroków. (15) Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie 

uważacie? (16) Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga 

żywego. (17) 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. (18) 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.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

➢ Jakie myśli przemykały przez głowę Piotra, gdy Jezus oznajmił mu, że 

pewnego dnia stanie na czele Kościoła? Z pewnością był oszołomiony.  

Być może odczuwał dumę i zadowolenie jak uczeń, którego praca klasowa została 

wyróżniona przez nauczyciela. Był też podekscytowany słysząc, że ma być przywódcą 

pozostałych Apostołów. Z pewnością wydawało mu się to bardziej prestiżowe niż 

praca rybaka!  

 



Piotr nie mógł wiedzieć, z jak wieloma trudnościami, konfliktami i błędami będzie 

musiał się uporać, zarówno przed, jak i po podjęciu nowej roli.  

➢ Z własnym wstydem po zaparciu się Jezusa.  

➢ Z rozpaczą po Jego haniebnej śmierci.  

➢ Ze sporami pomiędzy członkami pierwotnego Kościoła.  

➢ Z cierpieniem i męczeństwem.  

Nie był w stanie przewidzieć tego, że stanie się pierwszym przywódcą największej 

instytucji świata, czyli Kościoła. Piotr z pewnością nie wyobrażał sobie, że 

najsłynniejszy kościół na świecie będzie pod jego wezwaniem, a jego imię będzie 

znane wszędzie jeszcze ponad dwa tysiące lat po jego śmierci.  

Oczywiście dzisiejsze święto nie jest wysławianiem doskonałego życia św. Piotra. 

Wiemy, że miał nie tylko mocne strony, ale i słabości. Cieszymy się raczej działaniem 

łaski Bożej w nim oraz jego rolą nauczyciela i stróża prawd przekazanych mu przez 

Jezusa.  

Są to prawdy, których objawienia był świadkiem w czasie swego życia – prawdy o 

zbawieniu płynącym ze śmierci i zmartwychwstania Jezusa, o przebaczeniu grzechów 

i o Bożej miłości do wszystkich stworzeń.  

Na przestrzeni stuleci Kościół obok momentów chwały przeżywał także rozmaite 

skandale i formy korupcji. Jeśli jednak kiedykolwiek zaczniesz ulegać zniechęceniu, 

przypomnij sobie słowa Zbawiciela.  

 W Jego Kościele nie grzech, ale Jezus będzie miał ostatnie słowo.  

 Jego łaska – ta sama łaska, która podtrzymywała Piotra – będzie 

podtrzymywała także cały Kościół, znajdując mieszkanie w sercach 

pokornych i wiernych.  

 

„Duchu Święty, ochraniaj nieustannie swój Kościół przed ciemnością 

atakującą go od wewnątrz i od zewnątrz.” 

 

Ps 23,1-6  1 P 5,1-4 

 Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym 

świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się 

objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z 

własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie 

jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada.  Kiedy zaś objawi 

się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

23 lutego 2022 
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 Teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i 

spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski, wy, którzy 

nie wiecie nawet, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze?                   

Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika. Zamiast tego 

powinniście mówić: Jeżeli Pan zechce, i będziemy żyli, zrobimy to lub 

owo. Teraz zaś chełpicie się w swej wyniosłości. Każda taka chełpliwość jest 

przewrotna.  Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Mamy jeszcze żywo w pamięci to, jak nagle zmieniło się nasze życie dwa lata temu 

na początku pandemii. W czasie lockdownu większość naszych planów legła w 

gruzach lub przynajmniej musiała zostać mocno zmodyfikowana. Może nawet 

zastanawialiśmy się, czy w ogóle warto cokolwiek planować!  

W dzisiejszym pierwszym czytaniu Jakub nie twierdzi, że planowanie nie ma sensu. 

Chce jedynie, abyśmy uświadomili sobie istnienie wielu rzeczy, na które nie mamy 

wpływu. Jak wiadomo, nawet najlepsze pomysły mogą w praktyce okazać się 

niewykonalne.  

➢ Jaki więc powinien być nasz stosunek do planowania, skoro wiemy, że nie 

zawsze przynosi ono pożądany skutek?  

Rozwiązaniem jest poddanie naszych zamiarów woli Boga.  

Nawet jeśli jesteśmy całkiem pewni, co chcemy zrobić – w naszych sprawach 

zawodowych, rodzinnych, czy po prostu wakacyjnych – przedstawmy swoje pomysły 

Bogu na modlitwie.  



Wsłuchując się w Jego głos możemy nabrać przekonania, że On popiera nasze 

zamierzenia. Kiedy indziej poczujemy, że Pan kieruje nas na inną drogę lub prosi o 

wstrzymanie się z decyzją. A kiedy wydaje się milczeć, zacznijmy po prostu 

realizować swój plan licząc na Jego błogosławieństwo.  

A co wtedy, gdy prosiliśmy Boga o prowadzenie, nabraliśmy pewności, czego On 

od nas oczekuje, a tymczasem nagle zmieniają się okoliczności?  

Może wtedy przyjść pokusa zwątpienia w to, że Bóg chce nas prowadzić. Możemy 

nawet obwiniać Go o pokrzyżowanie naszych planów!  

Tu jednak Jakub wskazuje nam właściwą postawę:  

„Jeżeli Pan zechce, a będziemy żyli, zrobimy to lub owo” (Jk 4,15).  

Co oznacza, że planując naszą przyszłość, nie możemy zapominać o tym, że 

wszystko zależy od łaski i miłosierdzia Boga.  

Nie przywiązuj się więc zbyt mocno do swoich planów! Zamiast tego zaufaj 

wiernej opiece Boga i uwierz, że On działa nawet wtedy, gdy sytuacja rozwija się w 

sposób absolutnie niespodziewany.  

A wtedy, nawet gdy twoje plany będą musiały się zmienić – czasem zupełnie 

nieoczekiwanie, jak w przypadku pandemii – będziesz trwał w ufności i pokoju. 

Będzie to „pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł” (Flp 4,7), ogarniający 

tych, którzy złożyli nadzieję i ufność w Bogu.  

 

„Panie, prowadź mnie na każdym kroku mojej drogi.” 

Ps 49,2-3.6-11     Mk 9,38-40 

 

(38) Wtedy Jan rzekł do Niego: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z 

nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z 

nami. (39) Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię 

moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie.  

(40) Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. 
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Mk 9,41-43.45.47-50 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 (41) Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, 

zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. (42) Kto by się stał powodem 

grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień 

młyński u szyi i wrzucić go w morze.  

(43) Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; 

 lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść 

do piekła w ogień nieugaszony. (45) I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem 

grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema 

nogami być wrzuconym do piekła. (47) Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem 

grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z 

dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, (48) gdzie robak ich nie umiera i ogień nie 

gaśnie. (49) Bo każdy ogniem będzie posolony. (50) Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak 

utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Idea odcinania sobie rąk czy nóg oraz wyłupywania oczu po to, by uniknąć grzechu, 

wydaje się dość ekstremalna, a nawet do pewnego stopnia absurdalna. Wprawdzie niemal 

każdy z nas zna z doświadczenia to rozpaczliwe pragnienie odcięcia się od zła, czujemy 

jednak, że pozbycie się jakichś części ciała – czy innych rzeczy, które kojarzymy z 

pokusą – nie sprawią, że pozbędziemy się grzechu raz na zawsze.  

Możemy jednak wyzbywać się grzechu przez to, że dostrzeżemy w nim zmarnowaną 

okazję do miłości. Zamiast próbować usunąć ze swego życia każdy potencjalny powód 

do grzechu, spróbujmy skoncentrować uwagę na wykorzystaniu naszych rąk, 

nóg i oczu na chwałę Pana w służbie bliźnim.  



Przypomnijmy sobie znane słowa przypisywane św. Teresie z Ávila:  

„Chrystus nie ma dziś innego ciała, jak tylko twoje. Nie ma na ziemi innych 

rąk i nóg, jak tylko twoje. To twoimi oczami patrzy ze współczuciem na ten świat. 

Na twoich nogach idzie czynić dobro. Przez twoje ręce błogosławi całemu światu”.  

Świętość, podobnie jak grzeszność, może stać się nawykiem, jeśli będziemy pilnie nad 

nią pracować, gorliwie szukając łaski i pomocy Boga.  

Znajdowanie czasu na modlitwę, właściwa organizacja dnia, szukanie sposobów, aby 

być rękami i nogami Chrystusa na ziemi – to wszystko wymaga odpowiedniego 

zaplanowania i wysiłku.  

Jeśli jednak zaczniesz to praktykować,  

❖ twoje ręce będą zbyt zajęte, aby grzeszyć 

❖ twoje nogi będą miały tyle miejsc do odwiedzenia, że nie będziesz miał kiedy 

odejść od Pana 

❖ twoje oczy będą tak pochłonięte wypatrywaniem sposobności do służby, że 

nawet nie zauważą pokus. 

 Starając się, by to, co było okazją do grzechu, stało się szansą służenia z miłością 

innym, odkryjesz, że całe twoje ciało – a zwłaszcza serce – zaczyna ukierunkowywać się 

na Chrystusa. Stopniowo twoje ręce, nogi i oczy staną się nie powodem do grzechu, ale 

narzędziem do służby.  

Ale nie poprzestań na tym!  

➢ Przyjrzyj się temu, jak wykorzystujesz swoje pieniądze, swój czas, 

nawet swoje zainteresowania.  

Zamiast inwestować tylko w siebie, pomyśl, jak możesz przy pomocy tego 

wszystkiego, okazując innym miłość, prowadzić ich do Chrystusa.  

 

„Panie, pomóż mi, by wszystko, czym mnie obdarzyłeś, posłużyło mi do 

okazywania miłości Tobie i Twojemu ludowi.” 

 

Ps 49,14-20  

 

 

 

 



Jk 5,1-6    

 

(1) A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was 

czekają. (2) Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla 

moli, (3) złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem 

przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach 

ostatecznych skarby. (4) Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, 

którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów. (5) Żyliście 

beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu 

rzezi. (6) Potępiliście i zabili sprawiedliwego: nie stawia wam oporu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

25 lutego 2022                     

Mk 10,1-12 (Biblia Tysiąclecia) 

 

     (1) Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały 

do Niego znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. (2) Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc 

Go wystawić na próbę, pytali Go,  

czy wolno mężowi oddalić żonę. 

(3) Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? (4) Oni rzekli: Mojżesz pozwolił 

napisać list rozwodowy i oddalić. (5) Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na 

zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. (6) Lecz na początku stworzenia 

Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: (7) dlatego opuści człowiek ojca swego i 

matkę (8) i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, 

lecz jedno ciało. (9) Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!                   

(10) W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. (11) Powiedział im: Kto oddala żonę 

swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. (12) I jeśli żona opuści swego 

męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dzisiejsza Ewangelia opisuje kolejne spotkanie Jezusa z faryzeuszami, którzy 

próbowali wystawić Go na próbę.  

Chcieli sprowokować Go do zakwestionowania słów Mojżesza, a przez to 

zdyskredytować w oczach tłumów. Liczyli na to, że wówczas lud odwróci się od swego 

niezwykłego Nauczyciela, ich pozycja będzie niezagrożona, a „czystość” wiary 

żydowskiej zachowana. Jednak ich starania przyniosły efekt przeciwny do zamierzonego.  

Po raz kolejny spojrzenie Jezusa okazuje się o wiele szersze niż faryzejska ciasnota 

poglądów. Pytając o to, „co wolno”, w rzeczywistości chcieli się dowiedzieć, jak nie 

narazić się Bogu przy minimalnym wysiłku.  



W odpowiedzi Jezus na przykładzie małżeństwa mówi o czymś znacznie większym.  

 Wskazuje na piękno pierwotnego Bożego zamysłu – wierną, ofiarną miłość, 

zarówno w małżeństwie, jak i w naszej relacji ze Stwórcą.  

Tracąc z oczu ten Boży zamysł bardzo łatwo jest popaść w wyrachowanie, bardziej 

skupić się na realizowaniu wymagań stawianych przez przykazania niż na miłości do 

Boga.  

Koncentrujemy się na unikaniu kary, zamiast na miłowaniu naszego Stwórcy                          

i oddawaniu Mu czci za wszystko, co dla nas uczynił. Nawet jeśli nie nazywamy tego 

wprost, zachowujemy się jak współmałżonek, który pyta:  

➢ Jakie jest minimum, które muszę wypełnić, żeby mąż czy żona ode mnie 

nie odeszli?  

Jeśli w ogóle stawiamy sobie tego typu pytanie, to znak, że idziemy w złym kierunku. 

Pytajmy nie o to, do jakiego minimum jesteśmy zobowiązani, ale  

jak wiele możemy uczynić dla małżonka.  

➢ Jak możemy bardziej go kochać, przewidywać jego potrzeby, czy lepiej mu 

służyć?  

To jak wiele upodabnia naszą miłość do miłości, jaką Bóg ma ku nam! Jeśli natomiast 

pytamy tylko o obowiązujące nas minimum, mijamy się z celem Bożych przykazań i 

Jego pełnym miłości zamysłem wobec nas.  

Bóg patrzy dziś na ciebie z miłością i pyta: „Jak wiele błogosławieństwa mam dziś na 

ciebie zesłać?”. Chce objawiać ci swoją dobroć, tak wielką, „jak wysoko niebo wznosi 

się nad ziemią” (Ps 103,11).  

Jaka jest twoja postawa wobec Boga?  

Jeżeli łapiesz się na stawianiu pytań typu: Czy tyle już wystarczy, żeby wypełnić 

obowiązek wobec Boga?, zatrzymaj się i przypomnij sobie, jak hojny jest Bóg wobec 

ciebie.  

Zwróć się do Niego i wyznaj Mu swoją miłość, prosząc Ducha Świętego, aby pomógł 

ci wprowadzać ją w życie. Jak wiele możesz więc uczynić, aby okazać miłość Bogu i 

ludziom?  

 

„Jezu, pomóż mi ukochać Cię całym sercem.” 

 

Ps 103,1-4.8-9.11-12    

 



 

Jk 5,9-12    

 

(9) Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. 

Oto sędzia stoi przed drzwiami. (10) Za przykład wytrwałości i cierpliwości 

weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. (11) Oto 

wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i widzieliście 

końcową nagrodę za nią od Pana; bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia. 

 (12) Przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na 

ziemię, ani w żaden inny sposób: wasze tak niech będzie tak, a nie niech będzie 

nie, abyście nie popadli pod sąd. 
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Mk 10,13-16 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 (13) Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz 

uczniowie szorstko zabraniali im tego. (14) A Jezus, widząc to, oburzył się i 
rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie 
im; do takich bowiem należy królestwo Boże. (15) Zaprawdę, powiadam wam: 
Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. (16) I 
biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jezus w każdej odwiedzanej miejscowości czynił dobro tym, których spotykał.  

Ludzie doświadczali przebaczenia, porzucali grzeszne postępowanie, doznawali 

uzdrowienia z chorób i przemiany życia. Nic dziwnego, że rodzice pragnęli przynosić 

do Jezusa swoje dzieci!  

➢ Dlaczego nie miałyby i one otrzymać Jego błogosławieństwa, zanim 

dorosną i zatracą dziecięcą niewinność?  

➢ Z jakiego więc powodu uczniowie zabraniali przynoszenia dzieci do 

Jezusa?  

Być może wynikało to z ówczesnej kultury, w której dzieci – podobnie jak kobiety 

– nie miały żadnych praw, nie liczono się z ich uczuciami czy pragnieniami.  

Łatwo pomyśleć, że doświadczenia i sposób patrzenia na świat dzieci nie mają 

większego znaczenia, ponieważ są one jeszcze niedojrzałe i niezdolne do nawiązania 

autentycznej relacji z Jezusem. Nic dalszego od prawdy!  

Dla Jezusa każde dziecko jest arcydziełem 

Bożego stworzenia. 

 



 Od momentu poczęcia jest dziełem sztuki stworzonym na obraz Ojca 

niebieskiego.  

Napominając uczniów i przygarniając dzieci Jezus pokazuje, jak cenne są one w 

Jego oczach.  

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam również, jak  

ważne jest uczenie naszych dzieci – a także wnuków, siostrzeńców i 

bratanków – aby przychodziły do Jezusa. 

Ucząc je modlitwy, dajemy im coś więcej niż tylko słowa, którymi mogą się 

posłużyć. Pomagamy im w osobistym spotkaniu z Chrystusem.  

Dlatego właśnie niektóre rodziny mają w domach szczególne miejsce do modlitwy, 

gdzie znajduje się krzyż, Biblia oraz religijne obrazy, figury czy różańce.  

Dzieci w naturalny sposób przyswajają sobie wiele rzeczy przez wzrok i dotyk, 

toteż taka święta przestrzeń może wywrzeć na nie silny i dobroczynny wpływ. 

Świadomość, że zawsze można przyjść do Jezusa, może być dla dziecka wielkim 

błogosławieństwem! Dzięki temu nawet maluch przekonuje się, że Bóg troszczy się o 

niego i zawsze na niego czeka.  

A jak wielkim błogosławieństwem dla nas, dorosłych, jest odkrycie na nowo 

dziecięcej niewinności i ufności, jakich Jezus pragnie udzielić nam wszystkim!  

 

„Jezu, powierzam Ci dziś wszystkie dzieci. Dotknij je miłością i daj im 

poznać Twoją obecność.” 

 

Ps 141,1-3.8      

 

 

 

 

 

 

 



Jk 5,13-20 

 

(13) Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. Jest ktoś radośnie 

usposobiony? Niech śpiewa hymny. (14) Choruje ktoś wśród was? Niech 

sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w 

imię Pana. (15) A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan            

go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu 

odpuszczone. (16) Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się 

jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie.  

Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. 

(17) Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz 

nie padał, i nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. (18) I 

znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała swój plon. (19) Bracia 

moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go 

nawrócił, (20) niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, 

wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy. 
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Łk 6,39-45 (Biblia Tysiąclecia) 
 (39) Opowiedział im też przypowieść: Czy może niewidomy prowadzić 

niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? (40) Uczeń nie przewyższa 

nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego 

nauczyciel. (41) Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym 

oku nie dostrzegasz? (42) Jak możesz mówić swemu bratu: Bracie, pozwól, że 

usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? 

Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby 

usunąć drzazgę z oka swego brata. (43) Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje 

zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. (44) Po owocu bowiem 

poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera 

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

dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło.  

Bo z obfitości serca mówią jego usta. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jakie były ostatnie słowa, które wyszły z moich ust? Jest to pytanie, które możemy 

zadać sobie – z pewnym niepokojem – po wysłuchaniu dzisiejszych czytań.  

Mędrzec ostrzega, że słowa są próbą dla ludzi, ponieważ „świadczy (…) mowa o 

zamyśle serca człowieka” (Syr 27,6).  

Podobnie Jezus stwierdza, że nasze usta mówią „z obfitości serca” (Łk 6,45).  

Innymi słowy, nasze wypowiedzi ujawniają, co naprawdę jest dla nas ważne, ku 

czemu dążą nasze myśli i pragnienia.  

Gdybyś dysponował zapisem wszystkiego, co mówisz w ciągu dnia, odkryłbyś 

wiele z tego, co kryje się w twoim sercu: wdzięczność, niepokój, ufność, frustrację, 

lęk, ambicję czy miłość.  

Rano nieprzyjemna sytuacja najpierw sprowokowała cię do wybuchu gniewu, ale 

jakiś czas później skłoniła cię do krótkiej modlitwy i aktu ufności w Panu.  



Na przykre rozczarowanie mogłeś zareagować narzekaniem i użalaniem się nad 

sobą, ale także dziękczynieniem Bogu, który daje ci tyle dowodów swojej troski.  

Wszyscy prowadzimy walkę duchową.  

Na szczęście, jak mówi Syrach, „o uprawie drzewa świadczy jego owoc” (Syr 

27,6). To znaczy, że możesz zmienić to, co wypełnia twoje serce, a wtedy zmieni się 

także to, co wychodzi z twoich ust. W jaki sposób?  

Przyjmując miłość i troskę Jezusa. Im bardziej otworzysz się na Jego miłość, tym 

lepszy będzie twój „owoc”. Z sercem pełnym Bożej miłości, łatwiej będzie ci 

zdobywać się na życzliwe, budujące słowa.  

Nabierz więc ducha!  

➢ Pozwól Jezusowi otoczyć cię troską i współczuciem.  

➢ Przyjmij bogactwo Jego miłosierdzia.  

➢ Pozwól Mu kształtować te same postawy w tobie, a będzie ci łatwiej 

wypowiadać słowa przebaczenia i zrozumienia, nawet kiedy spotka cię 

krzywda.  

Zobacz jak – czasem w nieprzewidziany sposób – wypełniają się w twoim życiu 

Jego obietnice, a znajdziesz w sobie więcej cierpliwości i ufności w trudnych 

życiowych sytuacjach.  

I niech Jego słowo kształtuje twoje słowa. 

 

„Panie, napełnij moje serce tym wszystkim, co jest miłe Tobie.” 

 

Syr 27,4-7   Ps 92,2-3.13-16     1 Kor 15,54b-58 


