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21 marca 2022 
 

2 Krl 5,1-15a (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Naaman, wódz wojska króla Aramu, miał wielkie znaczenie u swego pana i 

doznawał względów, ponieważ przez niego Pan spowodował ocalenie 

Aramejczyków. Lecz ten człowiek - dzielny wojownik - był trędowaty. Kiedyś 

podczas napadu zgraje Aramejczyków zabrały z ziemi Izraela młodą 

dziewczynę, którą przeznaczono do usług żonie Naamana.  Ona rzekł do 

swojej pani: O, gdyby pan mój udał się do proroka, który jest w Samarii! Ten 

by go wtedy uwolnił od trądu. Naaman więc poszedł oznajmić to swojemu 

panu, powtarzając słowa dziewczyny, która pochodziła z kraju Izraela. A król 

Aramu odpowiedział: Wyruszaj! A ja poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył 

więc, zabierając ze sobą dziesięć talentów srebra, sześć tysięcy syklów złota i 

dziesięć ubrań zamiennych. I przedłożył królowi izraelskiemu list o treści 

następującej: Z chwilą gdy dojdzie do ciebie ten list, wiedz, iż posyłam do 

ciebie Naamana, sługę mego, abyś go uwolnił od trądu.  Kiedy przeczytano 

list królowi izraelskiemu, rozdarł swoje szaty i powiedział: Czy ja jestem 

Bogiem, żebym mógł uśmiercać i ożywiać? Bo ten poleca mi uwolnić 

człowieka od trądu! Tylko dobrze zastanówcie się i rozważcie, czy on nie 

szuka zaczepki ze mną? Lecz kiedy Elizeusz, mąż Boży, dowiedział się, iż król 

izraelski rozdarł swoje szaty, polecił powiedzieć królowi: Czemu rozdarłeś 

szaty? Niechże on przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w 

Izraelu.  Więc Naaman przyjechał swymi końmi i swoim powozem, i stanął 

przed drzwiami domu Elizeusza.  Elizeusz zaś kazał mu przez posłańca 

powiedzieć: Idź, obmyj się siedem razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie 

jak poprzednio i staniesz się czysty! Rozgniewał się Naaman i odszedł ze 

słowami: Przecież myślałam sobie: Na pewno wyjdzie, stanie, następnie 

wezwie imienia Pana, Boga swego, poruszywszy ręką nad miejscem chorym i 

odejmie trąd.  Czyż Abana i Parpar, rzeki Damaszku, nie są lepsze od 

wszystkich wód Izraela? Czyż nie mogłem się w nich wykąpać i być 

oczyszczonym? Pełen gniewu zawrócił, by odejść. Lecz słudzy jego 

przybliżyli się i przemówili do niego tymi słowami:  



Gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś nie 

wykonał? O ileż więc bardziej, jeśli ci powiedział: Obmyj się, a będziesz 

czysty?  Odszedł więc Naaman i zanurzył się siedem razy w Jordanie, według 

słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka 

i został oczyszczony.  Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, 

wszedł i stanął przed nim, mówiąc: Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie 

ma Boga poza Izraelem! 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Naaman nie był wyrzutkiem społeczeństwa, ale wodzem cenionym przez króla. 

Pomimo swojej choroby miał bezpośredni kontakt z władcą. Jednak każdy problem 

zdrowotny może bardzo doskwierać człowiekowi, a ten dowódca wojsk Aramu był 

gotów wiele uczynić, aby się go pozbyć. Nie był jednak przygotowany na to, że 

terapia może okazać się aż tak prosta!  

Każdy z nas w jakimś momencie życia odczuwał coś z desperacji Naamana.  

Trudne relacje z bliskimi, nawracające grzechy, dolegliwości fizyczne czy 

emocjonalne mogą być bardzo przytłaczające – zbyt poważne, zbyt skomplikowane, 

zbyt bolesne, aby się z nimi uporać. Jednak nie są takie dla Boga!  

On wie, że potrzebujemy uzdrowienia, i wie, jaki rodzaj uzdrowienia jest dla 

ciebie najlepszy – choć może to wcale nie być to, czego się spodziewałeś – i chce 

tego dokonać w sposób bardzo prosty.  

Jedną z takich prostych dróg uzdrowienia są sakramenty, które 

„dają wzrost i uzdrowienie członkom Chrystusa” (KKK, 798).  

 W sakramencie namaszczenia Bóg udziela szczególnej łaski odnowy i 

umocnienia cierpiącym z powodu choroby (KKK, 1510-1511).  

 W sakramencie pojednania Bóg może uzdrowić cię z wszelkiego rodzaju 

grzechów – zazdrości, gniewu, urazy – udzielając ci przebaczenia i pokoju 

(KKK, 1496).  

 A w sakramencie Eucharystii Jezus napełnia cię swoją łaską, umacnia w 

tobie miłość Boga i bliźniego oraz uzdalnia cię do wyrzeczenia się 

nieuporządkowanych przywiązań (KKK, 1323.1394).  

Nie wszyscy potrzebujemy uzdrowienia fizycznego, ale każdy z nas potrzebuje 

uzdrowienia duchowego.  

Spróbuj wyzbyć się wszelkich uprzedzeń do „prostych środków” oraz zrezygnuj z 

własnych wyobrażeń o tym, jak Bóg powinien uzdrawiać. Otwórz się na działanie 

łaski, którą Bóg daje w sakramentach. Rozważ pójście na Mszę w dzień powszedni 

czy przystąpienie do spowiedzi.  



Zaufaj, że Bóg Ojciec czeka tam na ciebie z balsamem miłosierdzia i łaski oraz 

siłą do przemiany życia. Przyjmij ten prosty, ale skuteczny lek.  

 

„Panie, potrzebuję dziś Twojego uzdrowienia.” 

 

Ps 42,2-3; 43,3.4    Łk 4,24-30 

 

I dodał: Zaprawdę, powiadam wam:  

żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. 

Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo 

pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym 

kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie 

Sydońskiej.  I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie 

został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman.  

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem.  Porwali Go z miejsca, wyrzucili 

Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go 

strącić.  On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.  
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Dn 3, 25.34-43   (Biblia Tysiąclecia) 

 

 Powstawszy zaś Azariasz tak się modlił, a otwarłszy swe usta, mówił w środku 

ognia:  Nie opuszczaj nas na zawsze - przez wzgląd na święte Twe imię nie 

zrywaj Twego przymierza.  Nie odwracaj od nas swego miłosierdzia, przez wzgląd 

na Twego przyjaciela, Abrahama, sługę Twego, Izaaka, i Twego świętego - 

Izraela.  Im to przyrzekłeś rozmnożyć potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak 

piasek nad brzegiem morza. Panie, oto jesteśmy najmniejsi spośród wszystkich 

narodów. Oto jesteśmy dziś poniżeni na całej ziemi z powodu 

naszych grzechów. Nie ma obecnie władcy, proroka ani wodza, ani 

całopalenia, ani ofiar, ani darów pokarmowych, ani kadzielnych. Nie ma gdzie 

ofiarować Tobie pierwocin i doznać Twego miłosierdzia. Niech jednak dusza 

strapiona i duch uniżony znajdą u Ciebie upodobanie. Jak całopalenia z baranów i 

cielców, i z tysięcy tłustych owiec, tak niech będzie dziś nasza ofiara przed Tobą i 

niech Ci się podoba! Ponieważ ci, co pokładają ufność w Tobie, nie mogą doznać 

wstydu. Teraz zaś postępujemy za Tobą z całego serca, odczuwamy lęk przed 

Tobą i szukamy Twego oblicza. Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj z nami według 

swej łagodności i według wielkiego swego miłosierdzia. Wybaw nas przez swe 

cuda i uczyń swe imię sławne, Panie! 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Co Azariasz, którego słowa przytacza dzisiejsze pierwsze czytanie, robił 

w środku rozpalonego pieca?  

Znany również pod imieniem Abed-Nego, Azariasz był jednym z trzech Izraelitów 

będących urzędnikami króla Nabuchodonozora w Babilonie. Kiedy ci trzej młodzi 

mężczyźni odmówili oddania czci wielkiemu złotemu posągowi króla, zostali za karę 

wrzuceni do pieca, w którym rozpalono ogień. Jednak anioł Pański zstąpił do środka 

pieca i osłonił ich przed płomieniami (Dn 3,19-50).  

 



Dziś podczas Mszy świętej czytamy fragment modlitwy, jaką Azariasz wznosił do 

Pana, kiedy wraz z towarzyszami znalazł się pośrodku ognia.  

Być może ogień w Biblii kojarzy nam się przede wszystkim z ogniem piekielnym. 

Ale o wiele częściej niż symbolem wiecznej kary jest on symbolem Bożego działania 

mającego na celu oczyszczenie ludu. To właśnie ma miejsce w historii Azariasza. Nie 

chodzi tu tylko o ogień w znaczeniu dosłownym, lecz o każdy kryzys bądź czas próby, 

z którego wychodzimy silniejsi i świętsi.  

Azariasz był pobożnym młodzieńcem, jednak decyzja przeciwstawienia się 

Nabuchodonozorowi stała się dla niego radykalną próbą wiary. Wydaje się także, że 

doświadczenie przejścia przez ogień zostało pogłębione przez świadomość jego 

osobistego grzechu, który mógł się przyczynić do klęski i wygnania ludu Bożego.  

Czasami już sama groźba jakiegoś rodzaju „ognia” może skłonić nas do głębokiej 

refleksji nad własną grzesznością.  

 Czy doświadczasz teraz jakiegoś „ognia”?  

 W jaki sposób może to przybliżyć cię do Boga?  

Na przykład trudne dziecko może nauczyć cię większej cierpliwości. Problemy 

zdrowotne mogą wzbudzić w tobie więcej współczucia dla kłopotów innych osób. 

Utrata kogoś lub czegoś może otworzyć oczy na inną rzeczywistość.  

Kiedy wszystko w naszym życiu układa się dobrze, nasza czujność zostaje uśpiona i 

często tracimy z oczu Pana. Doświadczenie „ognia” budzi nas z duchowej drzemki i 

każe nam wołać do Niego. Ten ogień może być dla nas bardzo przykry, ale Bóg w 

swojej nieskończonej mądrości posługuje się nim, aby nas poruszyć i pogłębić naszą 

świętość.  

Nawet jeśli nie wybawi nas od ognia w sposób cudowny, jak wybawił Azariasza, 

będzie z nami w tym ogniu, oczyszczając nas i przyciągając do siebie.  

 

„Panie, naucz mnie wychwalać Cię i ufać Ci w środku ognia, jak to 

czynił Azariasz.” 

 

Ps 25,4-9  

 

 

 

 



   Mt 18,21-35 

 

Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, 

jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?  

Jezus mu odrzekł:  

Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.  

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze 

swymi sługami.  Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był 

winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał 

sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług 

odzyskać.  Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, 

a wszystko ci oddam.  Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu 

darował.  Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był 

winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! Jego 

współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On 

jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda 

długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i 

opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.  Wtedy pan jego wezwał go przed 

siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie 

prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja 

ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki 

mu całego długu nie odda.  

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was 

nie przebaczy z serca swemu bratu. 
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Mt 5,17-19 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków.  

Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 

Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna 

jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.  Ktokolwiek 

więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten 

będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten 

będzie wielki w królestwie niebieskim. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Wielu z żydowskich przywódców religijnych sądziło, że Jezus odrzuca Prawo 

Mojżeszowe. Atakowali Go za to, że uzdrawia w szabat i nie zawsze przestrzega 

zwyczaju obmywania rąk.  

Jednak w Kazaniu na Górze Jezus wyjaśnił prawdziwe znaczenie Prawa.  

Otóż nie chodzi w nim jedynie o zewnętrzne przestrzeganie przepisów, ale o 

przemianę ludzkiego serca. Sam nie tylko o tym mówił, ale całym swoim życiem 

pokazywał, co to oznacza.  

Jednak Jezus uczynił jeszcze coś więcej. 

Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie wypełnił Boży plan zbawienia, wyzwolenia 

ludzi z niewoli grzechu i śmierci.  

Dał nam też moc pokonywania pokus. Chociaż wciąż potykamy się i upadamy, 

nasze grzechy nie muszą na zawsze oddzielać nas od Boga. Możemy uzyskać 

przebaczenie i pojednać się z Nim.  



Kiedy mamy problemy z przestrzeganiem Bożych przykazań, możemy przyzywać 

mocy Ducha Świętego, który został nam dany. Takie jest królestwo wprowadzone 

przez Jezusa, a my dzięki łasce Bożej zostaliśmy do niego zaproszeni.  

 Co to znaczy dla nas, próbujących żyć Kazaniem na 

Górze?  

 

 Możemy nie tylko nie popełniać cudzołóstwa, ale także przychodzić do Pana 

po przebaczenie i moc, gdy walczymy z pożądliwymi myślami.  

 Możemy nie tylko powstrzymać się od morderstwa, ale także prosić o pomoc 

i miłosierdzie Pana, gdy zmagamy się z gniewem w myślach lub mamy 

ochotę działać pod jego wpływem.  

 Możemy nie tylko zrezygnować z odegrania się na tych, którzy nas zranili, 

ale także za łaską Bożą przebaczać im i modlić się za nich.  

Takiego życia pragnie od nas Jezus i tego zawsze pragnął Bóg Ojciec, gdy nadawał 

swemu ludowi Prawo.  

Kiedy jest ci trudno wcielać w życie prawo miłości, pamiętaj, że Jezus już otworzył 

przed tobą drogę. Udzielił ci Ducha Świętego, abyś mógł wznieść się ponad literę 

nakazu i dotrzeć do jego sedna – a przy tym zmienić swoje życie.  

Kiedy upadniesz, zawsze możesz wstać, otrzymać przebaczenie i zacząć od nowa. 

Wszystko to jest możliwe dzięki ofierze miłości Jezusa. Znajdź więc dziś czas, aby 

uwielbić Pana za wszystko, co dla ciebie uczynił!  

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za to, że oddałeś za mnie życie, abym ja mógł żyć tak, jak 

Ty tego pragniesz.” 

 

Pwt 4,1.5-9     Ps 147B,12-13.15-16.19-20 
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Ps 95,1-2.6-9 (Biblia Tysiąclecia) 

 

    Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego 

zbawienia: przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze, radośnie śpiewajmy Mu 

pieśni!  

     Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze i zegnijmy kolana przed Panem, który 

nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i 

owcami w Jego ręku. Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego:  

    Nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba, jak na pustyni w dniu 

Massa, gdzie Mnie wasi przodkowie wystawiali na próbę i doświadczali Mię, choć 

dzieło moje widzieli.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czy moje serce jest twarde jak skała czy też wrażliwe i miękkie?  

Odpowiedź na to pytanie bywa trudna, głównie dlatego, że ujmuje sprawę w sposób 

czarno-biały.  

 Czy jestem podobny do Izraelitów z pierwszego czytania, o których prorok 

Jeremiasz powiedział: „To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana”                  

(Jr 7,28)?  

Przecież staram się modlić, czytam codzienne rozważania, ale też odczuwam nieraz 

irytację na kogoś, na usta cisną mi się nieprzychylne komentarze, a doznana przykrość 

pali żywym ogniem. Jak więc jest ze mną?  

 Czy jestem otwarty na Pana, czy zamknięty?  

 Jakie jest moje serce?  

 



Psalmista proponuje nam dzisiaj konkretną strategię – nie zatwardzaj swego serca!  

Szczerze mówiąc, każdemu z nas, niezależnie od etapu naszej drogi duchowej 

przydałoby się więcej otwartości, więcej dyspozycyjności, więcej uwagi skierowanej na 

Pana i na siebie nawzajem.  

Co więc mamy czynić, aby zmiękczać nasze serca? Odpowiedź psalmisty jest prosta i 

konkretna – mamy uwielbiać Pana.  

 Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu (Ps 95,1).  

W modlitwie „psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha” (Kol 3,16) jest coś, 

co otwiera nasze serca na Pana.  

Jak powiedział św. Augustyn: „Kto śpiewa, dwa razy się modli”.  

Nie martw się tym, jak to zabrzmi. Po prostu „wznoś okrzyki” na cześć Pana.  

 Przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze (Ps 95,2).  

Jak śpiew podnosi nasze serca do Boga, tak oddawanie Mu dziękczynienia pomaga 

nam przypomnieć sobie to wszystko, co On dla nas uczynił. Nasi bliscy, którzy zostali 

nam powierzeni, pokarm, który spożywamy, ubrania, które nosimy – wszystko to jest 

darem miłującego Boga.  

Im częściej będziemy o tym pamiętać, z tym większą gorliwością będziemy wielbić 

Pana, zwracać się do Niego o pomoc i przestrzegać Jego przykazań.  

 Zegnijmy kolana przed Panem (Ps 95,6).  

Gdyby teraz wszedł do twego domu papież Franciszek, prawdopodobnie wstałbyś 

natychmiast. Spontanicznie przyjąłbyś pełną szacunku postawę.  

To samo czynimy klękając przed Panem na modlitwie. Kiedy nasze ciało oddaje 

chwałę Bogu, zwykle idzie za nim i serce.  

Wybierz więc dziś jakąś pieśń pochwalną i zaśpiewaj ją Panu. Możesz przy tym 

uklęknąć, podnieść ręce, a nawet zatańczyć! Przypomnij sobie to wszystko, co Bóg dla 

ciebie uczynił, i podziękuj Mu za to.  

Kiedy ty otwierasz się przed Panem, On przemienia twoje serce kamienne w serce z 

ciała.  

 

„Wychwalam Cię, Panie! Spraw, abym dziś nie zatwardzał swojego serca, ale 

słuchał Twego głosu.” 

 

Jr 7,23-28     

 



Łk 11,14-23 

 

Raz wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy 

zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: Przez Belzebuba, 

władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, 

domagali się od Niego znaku z nieba.  On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: 

Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i 

szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez 

Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to 

przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami.   

A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do 

was królestwo Boże.   

Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie.               

Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której 

polegał, i łupy jego rozda.  Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze 

Mną, rozprasza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zwiastowanie Pańskie 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 
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25 marca 2022                     
 

Łk 1, 26-38 (Biblia Tysiąclecia) 

     

    W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 

Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a 

Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł:  

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą,                                      

<błogosławiona jesteś między niewiastami>. 

   Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to 

pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u 

Boga.  Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i 

będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, 

Dawida.  Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie 

końca.  

     Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej 

odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego 

też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna 

Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która 

uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.  Na to rzekła 

Maryja:   Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według 

twego słowa!   Wtedy odszedł od Niej anioł. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



Tymi słowami anioł Gabriel pozdrowił Maryję. Co ciekawe, użyte przez św. Łukasza 

greckie słowo chaire, przetłumaczone jako „bądź pozdrowiona”, znaczy również: 

„raduj się!”.  

 Spróbujmy wyobrazić sobie, jak Gabriel mówi do Maryi: „Raduj się! Mam dla 

Ciebie wspaniałą nowinę”.  

Ma Jej przecież ogłosić najwspanialszą Dobrą Nowinę: Bóg przychodzi na ziemię jako 

człowiek – a dokładnie, jako niemowlę – i Maryja ma zostać Jego Matką!  

Uznając, że dla Boga wszystko jest możliwe, nawet cud dziewiczego poczęcia, Maryja 

bez wahania przyjmuje wolę Bożą, dając powód do radości całemu światu.  

Raduj się! Takie jest przesłanie Boga do ciebie na każdy dzień. I ty, jak Maryja, 

znalazłeś łaskę u Boga. Zastanów się nad tym, co spotkało cię już w dzisiejszym dniu – 

lub wczoraj – i spróbuj zobaczyć, w jaki sposób Bóg obdarzał cię swoją łaską. Uraduj się 

tymi wszystkimi sytuacjami, w których na tę łaskę odpowiadałeś. Uraduj się też z tego, 

że Bóg dał ci możliwość dzielenia się tą łaską z ludźmi, których masz wokół siebie.  

Raduj się! I ty, jak Maryja, możesz wybierać wolę Bożą. Może czasami się 

wahasz. Może boisz się, że pełnienie woli Boga będzie nazbyt trudne i odbierze ci 

radość, i odwracasz się od tego, o co Pan cię prosi. Ale nawet w takiej sytuacji możesz 

radować się Jego miłosierdziem i tym, że On wciąż daje ci szansę stawania się jak 

Maryja, i wzrastania w wierze, że Bóg jest dobry i pragnie jedynie dobra dla ciebie i 

twoich bliskich. Możesz też radować się tym, że jeśli do Niego przylgniesz, On nawet w 

trudnych czasach postawi twoje stopy na mocnym i trwałym fundamencie.  

Raduj się! Bóg wciąż objawia ci siebie! Przemawia do ciebie przez Pismo 

Święte, przez Kościół i przez poruszenia Ducha Świętego w twoim sercu.  

 Raduj się, że Bóg jest blisko, jak Jezus w Maryi.  

 Raduj się, że przez słowo i natchnienia serca nieustannie cię prowadzi                    

i objawia ci swoją miłość.  

 Raduj się, że Chrystus jest z tobą, chroni cię przed zgubą i daje ci 

wszystko, czego potrzebujesz, by dochować Mu wierności.  

 

„Święta Maryjo, módl się za nami, abyśmy dziś mogli                                         

radować się wraz z Tobą!” 

 

Iz 7,10-14; 8-10c    Ps 40,7-11      Hbr 10,4-10 
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„SŁOWA BOŻEGO” 
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Łk 18,9-14 (Biblia Tysiąclecia) 
 

   Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi 
gardzili, tę przypowieść:  Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, 
jeden faryzeusz a drugi celnik.  Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: 
Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, 
cudzołożnicy, albo jak i ten celnik.  Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję 
dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie 
śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił:  

Boże, miej litość dla mnie, grzesznika.  

Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. 

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, 
będzie wywyższony. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Pułapka porównywania się z innymi może wydawać się bardzo współczesnym 

problemem, który pojawił się wraz z Internetem.  

Przypowieść Jezusa uświadamia nam jednak, że jest to problem odwieczny.  

Czy zdarzyło ci się wygłaszać opinie w rodzaju:  

 No, ja nigdy w życiu nie zrobiłbym czegoś takiego, jak on (czy ona)?  

 A może wraz z innymi wyszydzałeś jakąś osobę, której wykroczenia zostały 

publicznie ujawnione?  

Łatwo jest wskazywać kogoś palcem lub zamieszczać złośliwe komentarze w 

Internecie, zwłaszcza gdy wydaje się nam, że wszyscy tak robią. A może jest inaczej i 

to twoja rodzina i twoja sytuacja wydaje ci się beznadziejna w porównaniu z tym, co 

widzisz na ekranie telewizora czy komputera?  

Myślisz sobie, z zazdrością spoglądając na idealne obrazki z cudzego życia: 

Gdybym ja miał taką rodzinę! Gdybym mógł być taki szczęśliwy jak on!  



Jeśli cokolwiek z tego, co powiedziano powyżej, wydaje ci się znajome, posłuchaj 

uważnie przypowieści Jezusa. Mówiąc do tych, którzy „dufni byli w siebie, że są 

sprawiedliwi, a innymi gardzili” (Łk 18,9), Jezus wskazuje antidotum na wszystkie 

kłopoty związane z porównywaniem się z innymi.  

Podczas gdy faryzeusz zajmował się gratulowaniem samemu sobie, celnik prosił o 

miłosierdzie. I to właśnie  

 Boże miłosierdzie jest środkiem zaradczym na niezdrowe porównania.  

 Boże miłosierdzie jest większe niż grzech twojego bliźniego, toteż 

możesz miłować go tak, jak Jezus go umiłował.  

 Boże miłosierdzie jest także większe niż twoja słabość, możesz więc 

pozwolić sobie na chwilę oddechu.  

Przypomnij sobie swoją godność w Chrystusie i miłość, z jaką Jezus zawsze na 

ciebie patrzy. Kiedy więc znowu przyjdzie na ciebie pokusa patrzenia z góry na innych 

czy poniżania samego siebie, zwróć swoje serce ku Bogu. Opowiedz Mu, szczerze i z 

prostotą, o swoich zmaganiach i złóż całą swoją nadzieję w Jego nieskończonym 

miłosierdziu.  

To miłosierdzie jest większe niż wszystkie grzechy świata i zawsze dostępne.  

Jak pisała św. Faustyna:  

„Jednego trzeba, aby grzesznik uchylił choć trochę drzwi serca swego na 

promień łaski miłosierdzia Bożego, a resztę już Bóg dopełni” (Dzienniczek, 

1507).  

 

„Jezu, naucz mnie być miłosiernym, jak Ty jesteś miłosierny, zarówno 

wobec innych, jak i wobec samego siebie.” 

 

Oz 6,1-6     Ps 51,3-4.18-21 
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Łk 15, 1-3.11-32  (Biblia Tysiąclecia) 
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: 

 Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi 

część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między 

nich.  Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie 

strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.  A gdy wszystko wydał, 

nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i 

przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby 

pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, 

lecz nikt mu ich nie dawał.  Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników 

mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do 

mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie;  już 

nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z 

najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, 

ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu 

się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu 

i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem.  Lecz ojciec 

rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu 

też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: 

będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; 

zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał 

na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego 

ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec 

twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. (28) Na to 

rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu.  Lecz 

on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego 

rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z 

przyjaciółmi.  Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z 

nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę.  



 Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko 

moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat 

twój był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czy przypowieść Jezusa o synu marnotrawnym nie wydaje się 

odrobinę nielogiczna?  

Który odpowiedzialny ojciec zgodziłby się sprzedać połowę swego majątku i dać 

pieniądze młodszemu synowi?  

A następnie, kiedy ten poszedł w świat i roztrwonił wszystko na rozrywki, czy 

przyjąłby go z otwartymi ramionami i wyprawił na jego cześć wspaniałą ucztę?  

Nie ma to większego sensu.  

Ale tu właśnie dochodzimy do sedna przypowieści.  

Miłość i miłosierdzie Boga są tak bezmierne, że na próżno łamiemy sobie nad nimi 

głowę.  

Żyjemy w świecie, którym rządzi logika warunkowej miłości i ograniczonego 

zaufania. Zrównuje ona sprawiedliwość z odwetem, a uczciwość z zapłatą. Tą właśnie 

logiką kierował się starszy brat, gdy stanął przed ojcem z zarzutami:  

 Dlaczego jesteś tak hojny wobec niego, a nie wobec mnie?  

 Czy moja ciężka praca nie zasługuje na nagrodę?  

 Gdzie tu jest sprawiedliwość?  

Jednak Bóg kieruje się logiką Bożej miłości, a nie ludzkiej „sprawiedliwości”.  

Zgodnie z nią lepiej jest, by umarł doskonały, niewinny Syn Boży, niż żeby 

grzeszną ludzkość spotkała zasłużona kara.  

Dlatego też każdy grzech może zostać odpuszczony i zapomniany. Jest to logika, 

która przyjmuje marnotrawnego syna, a jego zadufanego w sobie brata prosi o 

wrażliwość serca.  

Logika Bożej miłości uświadamia nam, że mamy w niebie Ojca, który 

spogląda na nas nie z potępieniem, ale z miłosierdziem.  

Widzi w tobie wszystko – to, co dobre, to, co obojętne, i to, co złe – a mimo to cię 

kocha i jest gotów przebaczać ci bez zastrzeżeń.  

Nawet gdy czujesz się jak marnotrawny syn z dzisiejszej Ewangelii, On chce cię 

przygarnąć i wyprawić dla ciebie ucztę.  

 



 Przyjdź więc dziś do stołu Jego ołtarza w pokorze i wdzięczności.  

 Przyjdź, by świętować wraz z Nim oraz ze wszystkimi braćmi i siostrami 

w Chrystusie.  

 Niech napełni cię Jego miłość.  

 

„Ojcze, jak niepojęte jest Twoje miłosierdzie!” 

 

Joz 5,9a.10-12    Ps 34,2-7 2    Kor 5,17-21 


