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Mt 5,38-42   (Biblia Tysiąclecia) 

 

Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb!  

 A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu.  

Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!  Temu, kto 

chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię 

kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące!  Daj temu, kto cię prosi, i 

nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. 

 

 Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

Słowa dzisiejszej Ewangelii przydałyby się z pewnością Achabowi i Izebel, o 

których opowiada dzisiejsze pierwsze czytanie. Ich postępowanie – fałszywe 

oskarżenie Nabota, doprowadzenie do jego zabicia i zabranie mu ziemi – pokazuje 

egoizm będący absolutnym zaprzeczeniem wszystkiego, co czynił i czego nauczał 

Jezus.  

Zamiast „nie stawiać oporu złemu”, dla zaspokojenia swego pragnienia 

posiadania cudzej własności sami stali się złem niszcząc sąsiada, który nic złego im 

nie uczynił (Mt 5,39)! 

Kontrast pomiędzy niegodziwością Achaba i Izebel a nauczaniem i postawą 

Jezusa można opisać jako kontrast pomiędzy  

 

logiką pochłaniania a logiką daru z siebie. 

 



 Zgodnie z logiką pochłaniania, powinniśmy wciąż karmić tylko siebie – 

rzeczami materialnymi, nowymi doświadczeniami, awansem społecznym. 

Ten rodzaj logiki może prowadzić do traktowania innych ludzi jakby byli 

przedmiotami – interesujemy się nimi tylko wówczas, kiedy to nam się 

opłaca, a odrzucamy, gdy przestają nam być przydatni. 

 Logika daru z siebie jest dokładnie odwrotna – polega na tym, by 

zawsze być gotowym do dawania, a nie do konsumowania. Taka jest 

logika Pana. Mogąc uczynić wszystko, czego pragnie, i wziąć to, co chce, 

Bóg nie „pochłania” swoich stworzeń, lecz je miłuje i otacza troską.  

 

 Taką logikę ujawnił Jezus na krzyżu.  

Zamiast zażądać posłuchu od swoich oskarżycieli albo zniszczyć ich jednym 

słowem – nie stawiał im oporu. Zgodził się cierpieć niesprawiedliwie, abyśmy my 

mogli otrzymać przebaczenie. 

Być może obawiamy się, że żyjąc zgodnie z logiką daru z siebie skończymy jak 

Jezus. Jeśli nie zadbamy o siebie, kto powstrzyma „pochłaniaczy” od zrobienia nam 

krzywdy? Oczywiście, istnieje różnica pomiędzy egoistycznym życiem, a zdrową 

troską o siebie i swoją rodzinę.  

Jezus nie chce, żebyśmy postępowali nieodpowiedzialnie. Pragnie jednak, abyśmy 

byli ofiarni i przebaczający, na ile to tylko możliwe.  

Chce, abyśmy przekraczali siebie, by troszczyć się o innych – nawet jeśli ci, o 

których się troszczymy nie doceniają należycie naszych wysiłków.  

Chce byśmy zaufali, że Bóg będzie nam błogosławił.  

Przecież powiedział:  

 „U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie” (Mt 10,30) 

oraz obiecał:  

 „Kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je” (Mt 10,39). 

 

„Panie Jezu, pomóż mi Cię naśladować.” 

 

1 Krl 21,1b-16    Ps 5,2-3.5-7 
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Mt 5,43-48 (Biblia Tysiąclecia) 

 

Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a 

nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.  

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół  

i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca 

waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad 

złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i 

niesprawiedliwych.  Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za 

nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko 

swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?  

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Co ma na myśli Jezus mówiąc, że mamy miłować naszych nieprzyjaciół? 

 Czy to znaczy, że mamy darzyć ich sympatią i starać się z nimi 

zaprzyjaźnić? 

 Albo że mamy czule o nich myśleć i co roku wysyłać im kartkę z życzeniami 

na Boże Narodzenie? 

Otóż mówiąc najkrócej – nie! 

Miłość nie musi polegać na ciepłych uczuciach.  

Według sformułowania św. Tomasza z Akwinu „miłować” to „chcieć dobra 

drugiego”. Możemy odczuwać silną niechęć w stosunku do drugiej osoby. Możemy 

uważać ją za trudną, irytującą czy małoduszną. 

Być może ta osoba skrzywdziła nas, odrzuciła czy wyśmiała. Mimo to jednak 

możemy pragnąć jej dobra. W jaki sposób? Oto kilka sugestii: 



Po pierwsze, módl się za tę osobę.  

Módl się dla niej o głębsze doświadczenie Bożej miłości. Módl się o uzdrowienie 

jej dawnych zranień, które mogą być przyczyną negatywnych zachowań. 

Módl się o łaski Boże dla niej. 

Módl się także o zmiękczenie twojego serca, abyś umiał w osobie, która cię 

skrzywdziła lub źle ci życzy, dostrzec grzesznego i ułomnego człowieka podobnego 

tobie, umiłowanego przez Boga tak samo, jak ty zostałeś przez Niego umiłowany. 

Po drugie, staraj się nie dyskredytować tej osoby, zwłaszcza wobec 

innych. Kiedy czujesz się zraniony i zły z powodu czyjegoś postępowania, przychodzi 

pokusa, by rozładować te negatywne uczucia opowiadając o nich innym.  

Oczywiście rozmowa o trudnej sytuacji ze współmałżonkiem lub inną zaufaną 

osobą może wydać dobre owoce, staraj się jednak rozmawiać w taki sposób, by nie 

zniesławiać swego nieprzyjaciela. Jeśli masz go miłować pragnąc jego dobra, to nie 

niszcz jego reputacji ani nie plotkuj na jego temat. 

Pamiętaj, że zachowywanie umiaru w mowie przynosi korzyść także tobie, 

ponieważ pomaga czuwać nad twoimi emocjami, które tak łatwo mogą wymknąć się 

spod kontroli. 

Na koniec przyznaj sam przed sobą, że wszystko to nie jest łatwe, 

że potrzebna ci jest łaska Boga – i proś o nią nieustannie.  

Bądź pewien, że skoro Jezus chce, abyśmy miłowali swoich nieprzyjaciół, to z 

pewnością chce również udzielać nam wszystkich potrzebnych łask, abyśmy mogli to 

czynić. 

Niezależnie od tego, co dzisiaj czujesz, idź i próbuj miłować swoich nieprzyjaciół. 

Nawet jeśli z twojego punktu widzenia będą to niewielkie wyrzeczenia i małe kroczki, 

mogą stać się wielkimi krokami prowadzącymi ku byciu doskonałym, jak doskonały 

jest Ojciec nasz niebieski (Mt 5,48)! 

 

„Jezu, pomóż mi miłować moich nieprzyjaciół.” 

 

1 Krl 21,17-29   Ps 51,3-6.11.16 
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Mt 6,1-6.16-18  (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was 

widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.  Kiedy więc 

dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich 

ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę.  Kiedy zaś ty 

dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała 

w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.  

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic 

wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już 

swoją nagrodę.  Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl 

się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.   

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby 

pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę.                  

 Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, 

ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

O tym, co znaczy ukryte poświęcenie, dobrze wiedzą rodzice. Zaczyna się już 

wtedy, kiedy ciężarna kobieta unika pewnych pokarmów czy napojów, ponieważ 

mogłyby zaszkodzić jej nienarodzonemu dziecku. Potem dochodzą do tego tysiące 

godzin sprawowania opieki, pielęgnacji, karmienia, gotowania, sprzątania, prania i 

wielu innych czynności, będących chlebem powszednim rodzicielstwa. Dziecko nie 

ma o nich pojęcia, inni widzą je tylko fragmentarycznie, i to jest zupełnie naturalne. 

Ale istnieje również wiele mniejszych i większych poświęceń dostępnych każdemu, 

nie tylko rodzicom – jak przepuszczenie kogoś w kolejce, cierpliwe wysłuchanie mało 

dla nas interesującej opowieści, podjęcie modlitwy za innych na przykład po 



usłyszeniu tragicznych wiadomości w radiu czy złożenie ofiary choćby na rzecz 

uchodźców uciekających przed wojną. 

W dzisiejszej  

 Ewangelii Jezus zapewnia nas, że Ojciec niebieski widzi wszystkie 

te ukryte poświęcenia. I nie tylko je widzi, ale również „odda 

tobie”. 

To bardzo krzepiąca obietnica – zwłaszcza w chwilach, gdy zastanawiasz się, czy 

twoje wysiłki mają w ogóle jakikolwiek sens! Bóg widzi każde twoje poświęcenie. 

Wie, z jakim trudem czasami się na nie zdobywasz i zapewnia, że żadne z nich nie 

zostanie zapomniane. Bóg je dostrzega i nagradza. 

W jaki sposób to czyni? Zwykle nie pieniędzmi ani publiczną pochwałą, ale czymś 

o wiele cenniejszym – radosną świadomością, że coraz bardziej upodabniasz się do 

Jego Syna. On z każdym twoim poświęceniem coraz bardziej kruszy twoje serce, abyś 

stawał się jeszcze bardziej ofiarny. Odpłaca ci także przez to, że twoje świadectwo 

miłości kruszy serca innych ludzi – nawet jeśli twoje akty poświęcenia dokonują się w 

ukryciu. 

Czasami nasza nagroda wydaje się równie ukryta, co poświęcenie, którym na nią 

zasłużyliśmy. Czasami wydaje się spóźniona czy nawet wstrzymana. 

Ale tak ma być. Wystarczy wiedzieć, że Ojciec niebieski widzi to, czego nie widzi 

nikt inny, i cieszy się tym.  

Wystarczy wiedzieć, że pewnego dnia ujrzymy Go twarzą                    

w twarz, a wtedy zostaniemy wynagrodzeni hojniej, niż jesteśmy 

w stanie to sobie wyobrazić tu i teraz.  

A zanim nadejdzie ten dzień, radujmy się tym, że został nam dany wielki przywilej 

miłowania tak, jak On miłuje. 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że powołałeś mnie do służby na wzór Twego Syna! 

Pomóż mi znajdować radość w dawaniu bez oczekiwania niczego w zamian.” 

 

2 Krl 2,1.6-14   Ps 31,20-21.24 

 

 

 



 

Ciała i Krwi Pańskiej 
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1 Kor 11,23-26  (Biblia Tysiąclecia) 

 

   Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, 

kiedy został wydany, wziął chleb  i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł:  

To jest Ciało moje za was [wydane]. 

Czyńcie to na moją pamiątkę! Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, 

mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy 

pić będziecie, na moją pamiątkę! Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie 

kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 Czy widziałeś kiedyś kwietny dywan?   

 

 



W niektórych częściach świata procesje eucharystyczne w uroczystość Bożego Ciała 

idą ulicami pokrytymi misternymi, zdobnymi „dywanami” z kwiatowych płatków. Na 

dywanach tych przedstawione są zwykle sceny i symbole religijne.  

U nas w procesjach uczestniczą bielanki, wyrzucając w górę płatki kwiatów.  

Radość wydaje się być głównym przesłaniem dzisiejszej uroczystości. 

 

Radujemy się rzeczywistą obecnością Jezusa pośród nas. Cieszymy się, że 

zapoczątkował Nowe Przymierze pomiędzy Bogiem a Jego stworzeniem, wydając 

samego siebie na krzyżu. Potwierdzamy to przymierze, ilekroć spożywamy Jego Ciało i 

pijemy Jego Krew w Eucharystii (1 Kor 11,23-26).  

Radujemy się wierną miłością Boga do każdego z nas. Cieszymy się, że Jezus 

jest z nami w Najświętszym Sakramencie, ze swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem; 

że nie pozostawił nas sierotami, że jest blisko nas we wszystkich tabernakulach świata.  

Wznosimy więc nasze serca w uwielbieniu i dziękczynieniu. Cieszymy się, że Jezus 

zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. Zaspokaja nasz najgłębszy głód pokoju, 

uzdrowienia, bliskości Boga. Rozmnażając chleb i ryby dał nam przedsmak tego 

nasycenia, którego doświadczamy, gdy napełnia nas swym własnym życiem w Komunii 

Świętej (Łk 9,16-17). 

Przyjmując Go, otwieramy się na życie wieczne, które nam daje.  

 Kontemplujmy dziś Jezusa, Kapłana Nowego Przymierza zawartego w 

Jego Krwi.  

 Rozważajmy tajemnicę Jego obecności wśród nas pod postaciami Chleba i 

Wina.  

 Ale nie zapominajmy też o radości. 

 Znajdźmy czas, by wysławiać obecnego wśród nas Jezusa i cieszyć się Jego 

obecnością! 

 

„Panie Jezu, oddaję Ci chwałę i składam dziękczynienie za to, że                      

jesteś z nami w Najświętszym Sakramencie!” 

 

Rdz 14,18-20   Ps 110,1-4   Łk 9,11b-17 
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2 Krl 11,1-4.9-18.20a  (Biblia Tysiąclecia) 

     

  Kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedziała się, że syn jej umarł, zabrała się do wytępienia 

całego potomstwa królewskiego.  Lecz Joszeba, córka króla Jorama, siostra Ochozjasza, 

zabrała Joasza, syna Ochozjasza - wyniósłszy go potajemnie spośród mordowanych synów 

królewskich - i przed wzrokiem Atalii skryła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym, tak 

iż nie został zabity. Przebywał więc z nią sześć lat ukryty w świątyni Pańskiej, podczas gdy 

Atalia rządziła w kraju. W siódmym roku Jojada polecił sprowadzić setników, Karyjczyków            

i straż przyboczną, przyprowadził ich do siebie w świątyni Pańskiej. Zawarł z nimi układ                  

i kazał im złożyć przysięgę [w świątyni] Pańskiej, i pokazał im syna królewskiego.  

 Setnicy wykonali wszystko, jak im rozkazał kapłan Jojada. Każdy wziął swoich ludzi - tak 

tych, co podejmują służbę w szabat, jak i tych, co w szabat z niej schodzą, i przyszli do 

kapłana Jojady. Kapłan zaś wręczył setnikom włócznie i tarcze króla Dawida, które były w 

świątyni Pańskiej. Straż przyboczna ustawiła się naokoło króla - każdy z bronią w ręku - od 

węgła południowego świątyni aż do północnego, przed ołtarzem i świątynią.  Wówczas 

wyprowadził syna królewskiego, włożył na niego diadem i [wręczył] świadectwo; 

ustanowiono go królem i namaszczono. Wtedy klaskano w dłonie i wołano: Niech żyje 

król! Słysząc wrzawę ludu, Atalia udała się do ludu, do świątyni Pańskiej. Spojrzała: a oto 

król stoi przy kolumnie - zgodnie ze zwyczajem, dowódcy i trąby naokoło króla, cały lud 

kraju raduje się i dmie w trąby. Atalia więc rozdarła szaty i zawołała: Spisek! Spisek!             

Wtedy kapłan Jojada wydał rozkaz setnikom dowodzącym wojskiem, polecając im: 

Wyprowadźcie ją ze świątyni poza szeregi, a gdyby ktoś za nią szedł, niech zginie od miecza! 

Mówił bowiem kapłan: Nie powinna zginąć w świątyni Pańskiej. Pochwycono ją, i gdy 

weszła na drogę, którą wjeżdżają konie ku pałacowi, została tam zabita.  Jojada zawarł 

przymierze między Panem a królem i ludem, by byli ludem Pańskim, [ oraz 

między królem a ludem].  Po czym cały lud kraju wyruszył do świątyni Baala i zburzył ją. 

Ołtarze jej i posągi potłuczono całkowicie, a Mattana, kapłana Baala, zabito przed ołtarzami.           

I ustanowił kapłan [Jojada] straż nad świątynią Pańską.  Cały lud kraju radował się, a miasto 

zażywało spokoju.  



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Przez cały tydzień pierwsze czytania mszalne opowiadają nam historię proroka Eliasza 

i jego sporów z przywódcami Izraela.  

Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób Eliasz wypełnił swoją misję przyprowadzenia 

Izraela z powrotem do Boga. W jej trakcie często napotykał trudności, ale za każdym 

razem dowiadywał się czegoś nowego o Panu – kim On jest, jaką rolę w świecie 

przeznaczył swemu ludowi i na czym polega Jego plan zbawienia. 

Można wręcz powiedzieć, że cała historia Eliasza zbudowana jest na motywie 

kolejnych przeszkód i objawień.  

 Wdowa, która użycza mu schronienia, traci syna w wyniku choroby – Prorok 

woła do Boga, a Bóg wysłuchuje jego modlitwy i wskrzesza dziecko. 

 Niegodziwa królowa Izebel bezlitośnie ściga Eliasza, który uciekając w 

przerażeniu na pustynię, pada wyczerpany pod drzewem i odkrywa osobiście, 

czym jest troska i opieka Boga. 

Po tym jak prorok zostaje wzięty do nieba, na tron wstępuje sprawiedliwy król, który 

kończy z bałwochwalstwem. 

Dobra nowina? Nie do końca. 

Wkrótce Izrael i jego przywódcy powrócą na stare grzeszne drogi. 

Czy to znaczy, że Eliasz nie podołał swej misji? Ależ skąd! To wszystko, czego 

dowiedział się o Bogu, pozwoliło mu uwierzyć w Jego plan, nawet jeśli ten plan nie miał 

się zrealizować za jego życia. 

Zrozumiał, że Bóg będzie budował swoje królestwo, niezależnie od tego, jakie 

królestwa próbują budować władcy ziemscy. Pojął różnicę pomiędzy skarbami 

ziemskimi a niebieskimi. I chociaż przez całe życie walczył o nawrócenie Izraela, to 

jednocześnie systematycznie pogłębiał własną relację z Bogiem, dzięki czemu nauczył 

się lepiej Go słuchać i wierniej wypełniać Jego słowo. 

 Czy niepokoisz się, że nie podołasz temu, do czego Bóg cię 

wzywa, lub że już nie podołałeś?  

Pamiętaj, że Boga bardziej interesuje twoja wierność niż sukces. Trwając przy Nim 

nawet wtedy, gdy czujesz się zniechęcony, będziesz poznawać Go coraz głębiej. 

A wraz z tym pogłębiającym się poznaniem przyjdzie nadzieja, radość i pokój, jakie 

były udziałem Eliasza. 

„Panie, daj mi ufność i nadzieję, że Ty masz plan wobec świata i budujesz 

swoje królestwo.” 



Ps 132,11-14.17-18    

Mt 6,19-23 

  

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie 

złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani 

mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo 

gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli 

więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle.  Lecz jeśli twoje 

oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które 

jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

18 czerwca 2022                     
 

Mt 6,24-34  (Biblia Tysiąclecia) 

 Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie 

nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim 
wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.  

Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co 

macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie 
znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?  

 Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do 
spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż 
one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do 
wieku swego życia?  A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie 
się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą.  

A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak 

ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca 
będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej 
wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co 
będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie 

zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego 

potrzebujecie.  

Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, 
a to wszystko będzie wam dodane.   

Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie 
troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Istnieje powiedzenie, że jeśli ktoś zabroni ci myśleć o różowych 

słoniach, nagle okazuje się, że nie możesz myśleć o niczym innym!  

Badania wykazują, że próba zdławienia jakiejś myśli sprawia, że tym częściej 

wypływa ona na wierzch.  



Podobnie dzieje się, gdy ktoś mówi nam, żebyśmy się nie martwili. Nagle różne 

nasze troski i kłopoty wychodzą na plan pierwszy! 

Na szczęście Ojciec niebieski widzi wszystkie nasze zmagania i możemy ufnie 

złożyć swoje zmartwienia w Jego ręce. Spójrzmy, jak z rozlicznymi zawirowaniami 

ziemskiego życia radził sobie Jezus – po prostu zawsze miał wzrok zwrócony ku Ojcu. 

Rozmawiał z Nim, słuchał Go i Mu ufał. 

Dzisiejszy fragment Ewangelii, przytaczający nauczanie Jezusa o doczesnych 

troskach, jest poprzedzony Jego skierowanym do uczniów poleceniem, by zwracali się 

na modlitwie do Boga jako do Ojca w niebie (Mt 6,9-13).  

Teraz wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej uświadomił im, jak bezgranicznie Bóg 

Ojciec troszczy się o całe stworzenie żywiąc ptaki i przyozdabiając kwiaty, i zapewnił, 

że o wiele bardziej zatroszczy się o nich – i o każdego z nas! 

Kiedy więc przytłaczają cię zmartwienia, podnieś wzrok ku 

swemu Ojcu w niebie. 

Zobacz Boga, który utkał cię w łonie matki, komórka po komórce, trzyma cię 

w swoich dłoniach i który miał plan wobec twojego życia, jeszcze zanim się narodziłeś 

(Ps 139,16).  

Zobacz Ojca, który wezwał cię po imieniu i wykupił (Iz 43,1) – przez Jezusa.  

Zobacz Tego, który pragnie wejść z tobą w bliską osobową relację i 

nieustannie objawia ci się jako dobry i kochający Ojciec, i który wie wszystko o 

twoim życiu i zawsze jest po twojej stronie. 

Zapamiętaj to powiedzenie o różowych słoniach. Zamiast próbować stłumić myśli 

pełne niepokoju i zmartwień, powierz je swojemu Ojcu w niebie, który cię zna i 

troszczy się o ciebie. 

 

„Ojcze, cieszę się, że znasz mnie do głębi. Chcę utkwić swój wzrok w Tobie, moja 

mocy i moja nadziejo.” 

 

2 Krn 24,17-25   Ps 89,4-5.29-34 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

19 czerwca 2022                           
 

Ga 3,26-29  (Biblia Tysiąclecia) 

  

Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - w Chrystusie 

Jezusie.  Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, 

przyoblekliście się w Chrystusa.  

Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie 

ma już mężczyzny ani kobiety,  

wszyscy bowiem jesteście kimś jednym                                          

w Chrystusie Jezusie. 

Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i 

zgodnie z obietnicą - dziedzicami. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Nam, wychowanym w ideałach demokracji, niełatwo jest pojąć, jak wielkim 

wstrząsem były słowa dzisiejszego drugiego czytania dla członków pierwotnego 

Kościoła.  

 „Nie ma już Żyda ani poganina” – czy to znaczy, że czczący bożków 

poganie mają być zrównani z tymi, którzy od wieków wyznają jednego Boga 

i którym On sam obiecał, że będą Jego szczególną własnością?  

 „Nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego” (Ga 3,28) – jak 

zatem ma funkcjonować społeczeństwo, którego gospodarka jest oparta na 

niewolnictwie?  

 „Nie ma już mężczyzny ani kobiety” (Ga 3,28), gdyż wszyscy są 

„synami Bożymi” i dziedzicami Bożych obietnic (Ga 3,26).  

 

 



 Córka ma mieć takie same prawo do dziedzictwa jak syn?  

 Żona ma być równa mężowi?  

Dla ówczesnych ludzi było to nie do pojęcia. 

Podstawę do tak przedziwnej równości znajdujemy w proroctwie Zachariasza z 

dzisiejszego pierwszego czytania: oto cały lud otrzyma „ducha łaski 

przebłagania” (Za 12,10).  

Patrząc „na tego, którego przebili”, zapłaczą wszyscy bez wyjątku – każda 

rodzina, każdy mężczyzna i każda kobieta (Za 12,11-14).  

Wszyscy ujrzą swój grzech. Wszyscy zobaczą Tego, którego ich grzech wyniszczył. 

I nie będzie to im obojętne. Będzie bolało jak żałoba po jedynaku. Każdy będzie 

opłakiwał swoje winy i nikt nie będzie miał suchych oczu. 

Takie bolesne spojrzenie na samych siebie jest paradoksalnie wielką łaską, ale tylko 

dzięki temu, że Jezus nas zbawił. Oto jest droga wyjścia. Dobrze wiem, że nie jestem 

w porządku, ale wiem też, że Jezus umarł za mó i twój grzech. Złączeni z Nim przez 

chrzest, zostaliśmy usprawiedliwieni. 

Narodowość, płeć, pozycja społeczna – to wszystko, co w świecie generuje 

głębokie podziały między nami, nie ma już żadnego znaczenia. Wszyscy jesteśmy 

grzesznikami, wszyscy zostaliśmy odkupieni krwią Jezusa i wszystkim nam daje On 

życie wieczne. 

Ta perspektywa jest niezwykle wyzwalająca. 

 Nie musimy już za wszelką cenę udowadniać sobie i drugim, że jesteśmy w 

porządku.  

 Nie musimy porównywać się z innymi.  

 Nie musimy mieć kompleksów.  

Energię poświęcaną dotąd na obronę swojego wizerunku – przed innymi i przed 

sobą samym – możemy teraz poświęcić na służbę Bogu i ludziom. 

Spróbujmy dziś spojrzeć na naszą rzeczywistość w świetle słów z Listu do Galatów. 

Pomyślmy o tych ludziach, których uważamy za lepszych od siebie, i o tych, których 

uważamy za gorszych. I jeszcze raz wsłuchajmy się w słowa św. Pawła o tym, że 

wszyscy jesteśmy „kimś jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 3,28). 

 

„Panie Jezu, pomóż mi zobaczyć mój grzech i Twoje miłosierdzie, abym 

wolny od porównywania się z innymi mógł służyć Ci w pokoju i radości.” 

 

Za 12,10-11; 13,1   Ps 63,2-6.8-9   



 

 Łk 9,18-24 

Gdy raz modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z 

zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy?  Oni odpowiedzieli: Za Jana 

Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków 

zmartwychwstał.  Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: 

Za Mesjasza Bożego.  Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu 

o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie 

odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a 

trzeciego dnia zmartwychwstanie.  Potem mówił do wszystkich:  

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 

co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! 

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego 

powodu, ten je zachowa. 

 


