
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

20 czerwca 2022 
 

Mt 7, 1-5   (Biblia Tysiąclecia) 

 

 Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i 

was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.  

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie 

dostrzegasz?  Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę 

drzazgę z twego oka, gdy belka /tkwi/ w twoim oku?  Obłudniku, wyrzuć 

najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka 

twego brata. 

 

 Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Jezus wydaje to proste polecenie w Kazaniu na Górze. Czy jednak chce, abyśmy 

nigdy nie dostrzegali cudzych uchybień? To chyba byłoby niemożliwe! 

 I jak w takim przypadku rozumieć Jego słowa o belce w naszym 

oku i drzazdze w oku bliźniego (Mt 7,5)? 

Jezusowi nie chodzi o to, żebyśmy ignorowali cudze błędy, ale byśmy nie 

potępiali uchybień innych, bagatelizując zarazem swoje własne niedoskonałości. 

Nie jest to wcale proste. 

Spotykamy kogoś, czyje zachowanie nas drażni lub kto ma zupełnie inną 

koncepcję wychowywania dzieci i natychmiast w naszym sercu pojawia się osąd, a 

na ustach słowa krytyki. Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że właśnie 

kogoś osądziliśmy.  

 Dlaczego jednak rezygnacja z osądów jest tak ważna?  

Być może dlatego, że nasze osądy szybko prowadzą do niezgody i podziałów – a 

największym pragnieniem Jezusa jest to, abyśmy się wzajemnie miłowali (J 13,34). 



Wydając o kimś sąd, wznosimy mur pomiędzy sobą a nim. Po pierwszym wyroku: 

„Ja nigdy bym tak nie postąpił” , mur jest jeszcze dosyć niski, ale z każdym 

kolejnym wyrokiem: „Jak ona mogła tak zrobić”, wznosi się coraz wyżej. Wkrótce 

zaczynamy tak negatywnie myśleć o danej osobie, że już nie jesteśmy w stanie 

odnosić się do niej z miłością. A na koniec zupełnie się od niej odcinamy. 

Jezus daje nam wybór. 

Kiedy przychodzi pokusa osądzenia kogoś, spróbujmy, zamiast krytykować, 

zbliżyć się do tej osoby; zamiast zerwać czy oziębić kontakty, poprośmy Ducha 

Świętego, aby pokazał nam to, co nas łączy. Często odkrywanie punktów wspólnych 

zbiega się z zauważeniem belki we własnym oku. 

 Czyjeś zachowanie jest drażniące? 

Być może twoje także niekiedy drażni innych.  

 Ktoś cię obraził?  

Z pewnością i ty niejeden raz kogoś obraziłeś.  

 Ktoś popełnił poważny błąd życiowy? 

A skąd wiesz, czy będąc w jego sytuacji i ty nie popełniłbyś tego samego błędu? 

Nie chodzi o to, żebyś zamiast innych zaczął teraz surowo osądzać samego siebie, 

lecz o uznanie, że wszyscy popełniamy błędy. Uświadomienie sobie, że ja również 

wiele razy nie stanąłem na wysokości zadania, często prowadzi do odkrycia, że 

potrafię znaleźć osobiste odniesienie – a nawet współczucie – w stosunku do osoby, 

którą miałem ochotę osądzić. Zamiast zrywać kontakty, mogę wejść na drogę miłości 

i współczucia. 

Potrzebujemy siebie nawzajem. Nie pozwólmy, by rozdzieliły nas osądy. 

 

„Duchu Święty, pomóż mi dziś nie osądzać nikogo.” 

 

2 Krl 17,5-8.13-15a.18       Ps 60,3-5.12-14 

 

  

  

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

21 czerwca 2022 
 

Mt 7, 6.12-14  (Biblia Tysiąclecia) 

 

 Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, 

by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.   

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! 

Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.  

Wchodźcie przez ciasną bramę 

Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a 

wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.  

Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a 

mało jest takich, którzy ją znajdują. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Czytając o „szerokiej bramie” i „przestronnej drodze” do zatracenia oraz o „

ciasnej bramie” i „wąskiej drodze” do życia, pomyśl, jak postrzegasz siebie?  

 Czy czujesz, że jesteś na tej trudnej, wąskiej drodze?  

W końcu jeśli czytasz tę medytację, to pewnie starasz się iść za Panem. Ale może 

obawiasz się, że jednak podążasz tą łatwą, szeroką drogą?  

Popełniłeś przecież tak wiele błędów. Nie jesteś w stanie zerwać z grzesznymi 

nałogami i zastanawiasz się, czy twoje życie kiedykolwiek się zmieni? 

Tak naprawdę pewnie mało kto szedł zawsze tylko jedną z tych dróg.  

 

 Wszyscy zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, a skoro 

zostaliśmy ochrzczeni, to żyje w nas Chrystus.  

 Wszyscy zostaliśmy obdarzeni łaską Boga, który nie przestaje wylewać 

jej na nas codziennie. 



Umiemy okazywać życzliwość innym, staramy się modlić. Zarazem jednak 

wszyscy jesteśmy grzesznikami, mającymi skłonność do schodzenia na manowce. 

Trudno nam wytrwać w dobrych postanowieniach, łatwo ulegamy pokusom. 

Zwłaszcza jeśli popadliśmy w jakiś szczególnie upokarzający grzech, możemy 

obawiać się, że nigdy nie sprostamy Bożym wymaganiom. 

Jednak zamiast myśleć o tych dwóch drogach jako biegnących z dala od siebie i w 

innych kierunkach, spróbujmy wyobrazić sobie, że są one wewnętrznie powiązane.  

Szeroka droga jest ruchliwą autostradą z licznymi zjazdami prowadzącymi na 

wąską drogę. Przed zjazdami widnieją tablice z napisem: „Tędy do Jezusa!” . I 

zamiast przejmować się tym, na której właściwie drodze jesteś, skup się raczej na tym, 

że Jezus pragnie zbawienia każdego człowieka. 

To nie On wymyślił szeroką drogę do zagłady dla grzeszników. To my sami 

wytyczyliśmy ją własnymi grzechami, wybrukowaliśmy naturalnymi skutkami 

naszych grzesznych myśli i uczynków. 

 

Przez Jezusa została wytyczona jedynie wąska droga. Jest to droga dawania 

siebie, droga miłosierdzia i pokory. Jest to także droga krzyża. 

 

Jezus przyjmuje każdego, kto chce iść tą drogą wraz z Nim. Wąska droga nie jest 

tak uczęszczana jak szeroka. Czekają nas na niej różne wyzwania. 

Warto jednak zaryzykować, ponieważ jest to droga, która prowadzi do życia – i to 

życia wiecznego. 

 

„Jezu, pomóż mi iść wraz z Tobą wąską drogą życia.” 

 

2 Krl 19,9b-12.14-21.31-35a.36   Ps 48,2-4.10-11 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

22 czerwca 2022 
 

Mt 7, 15-20   (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a 

wewnątrz są drapieżnymi wilkami.  Poznacie ich po ich owocach.  

Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi?  Tak każde dobre drzewo wydaje dobre 

owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe 

drzewo wydać dobrych owoców.  Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie 

wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach..  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Gdybyś miał otworzyć stragan z owocami, z pewnością dokładnie przebrałbyś 

przeznaczone na sprzedaż owoce, wybierając jedynie te zdrowe, dojrzałe i 

nieuszkodzone. Te zepsute nie tylko prędko zgniją, ale mogą także uszkodzić 

pozostałe. Dlatego starałbyś się jak najszybciej oddzielić złe owoce od dobrych. 

„Kontrola jakości owoców” jest dobrą metaforą rozeznania, o którym 

mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. 

Możemy ocenić stan naszych serc po jakości owoców, jakie pojawiają się w naszym 

życiu. Taka „kontrola”  może odsłonić przed nami grzeszne nawyki i niezdrowe 

wpływy, jakim ulegamy, a także pomóc nam się od nich odwrócić. Może nam 

pokazać, czy przybliżamy się do Boga, czy też się od Niego oddalamy. 

 

Dobrze jest przeprowadzać tego typu kontrolę każdego wieczoru. 

 



Najpierw przypomnij sobie wszystko, co wydarzyło się w ciągu dnia, a także jak się 

z tym czułeś i jak reagowałeś na konkretne sytuacje. Następnie przyjrzyj się owocom, 

jakie przyniosły te wydarzenia w twoim życiu. 

 Jakiego rodzaju owoców mamy szukać?  

 

 Na przykład owoców Ducha, które wylicza św. Paweł, takich jak:  

„ miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 

łagodność, opanowanie” (Ga 5,22).  

 Możemy też pójść za wskazówką św. Jakuba, który mówi, że jeśli coś 

pochodzi od Boga, prowadzi do  

pokoju, łagodności, miłosierdzia i dobrych uczynków (Jk 3,17).  

 

Jeśli dostrzegasz w sobie które z tych owoców, możesz być pewien, że jesteś na 

właściwej drodze i działa w tobie Duch Święty. 

Ale możesz też zauważyć coś przeciwnego.  

Jeśli reagujesz lękiem, złością, czy zasiewasz niezgodę, potrzebujesz przemiany 

serca. Wyznaj swoje grzechy i proś Ducha Świętego o łaskę powierzenia Panu tych 

uczuć wraz z sytuacjami, które je wywołują. 

 

Miej dziś oczy otwarte na owoce Ducha Świętego w twoim życiu.  

Idź za tym, co przynosi dobry owoc. A jeśli dostrzegasz w sobie złe owoce, nie 

upadaj na duchu. Jest to dla ciebie okazja, by odwrócić się od zła i pozwolić Panu, by 

cię oczyścił. 

 

„Panie, pomóż mi zobaczyć owoce moich uczynków, abym mógł odrzucić 

zło i pielęgnować dobro.” 

 

2 Krl 22,8-13; 23,1-3      Ps 119,33-37.40 

 

 

 

 

 



 

Narodzenie 
św. Jana Chrzciciela 
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23 czerwca 2022 
 

Iz 49, 1-6   (Biblia Tysiąclecia) 

 

   Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan już z łona 

mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me 

usta, w cieniu swej ręki Mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w 

swoim kołczanie.  I rzekł mi: Tyś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię. Ja zaś 

mówiłem: Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo 

jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał 

się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego 

Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: To zbyt 

mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z 

Izraela!  

Ustanowię cię światłością dla pogan, 

aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Na większej części półkuli północnej dzisiejsza uroczystość zbiega się z pierwszym 

pojawieniem się świetlików.  

 

 



 

 

Sąsiedzi Zachariasza i Elżbiety widzieli jasno, że z narodzeniem Jana wiąże się coś 

niezwykłego.  

1. Przecież to bezdzietne dotąd małżeństwo było już zbyt wiekowe, aby wydać 

na świat potomstwo.  

2. Także imię ich syna – który wbrew oczekiwaniom nie otrzymał go po swym 

ojcu – było zaskakujące.  

3. A w końcu niemy od dziewięciu miesięcy Zachariasz zadziwił wszystkich 

wychwalając głośno Pana. 

 

 Co to wszystko miało oznaczać? 

Jedynie oczami wiary można było dostrzec w tym niemowlęciu wielkiego proroka, 

posłanego przez Boga, aby przygotować lud na przyjście Mesjasza. 

Choć początki były bardzo skromne, to jednak przeznaczeniem Jana było stać się 

iskrą, która zapowie „Słońce Wschodzące z wysoka” (Łk 1,78) jaśniejące światłem 

wszystkim narodom. Podobnie i  

nasze rozumienie Boga zaczyna się zwykle od nikłego przebłysku. 

I jest to podyktowane Jego miłosierdziem – nasze oczy i umysły nie wytrzymałyby, 

gdyby Bóg zechciał nagle oświecić nas całym swym blaskiem. 

Po tej stronie nieba nikt z nas nie zrozumie do końca tajemnicy, kim jest 

Bóg i w jaki sposób działa w ludzkim życiu. Udaje nam się jedynie uchwycić 

drobne przebłyski Jego światła.  

 

Jest to ciekawa zbieżność, 

ponieważ narodziny Jana – chociaż 

otworzyły nową erę historii 

zbawienia – były na pozór zaledwie 

iskierką, tak trudną do uchwycenia 

wzrokiem jak mały 

robaczek świętojański. 

 



Ale w przeciwieństwie do złapanych świetlików, których światło szybko niknie, te 

przebłyski stają się coraz mocniejsze, w miarę jak je przyjmujemy, smakujemy i badamy. 

Nie zniechęcaj się więc, jeśli udaje ci się uchwycić jedynie przebłyski Bożej miłości i 

drobne okruchy Jego planu. Ciesz się tym, co pojmujesz, prosząc Ducha Świętego o 

więcej światła i głębsze zrozumienie. 

 

 Oto rada na początek.  
 

Przeczytaj powoli jeszcze raz dzisiejsze czytania mszalne. Czy widzisz jakieś słowa 

lub frazy, które budzą twoje zainteresowanie lub znajdują oddźwięk w twoim sercu? 

Zatrzymaj się na nich. Wpatruj się w tę iskierkę i zobacz, dokąd cię ona zaprowadzi. 

 

 

„Panie Jezu, poprowadź mnie do Ciebie, bo  

Ty jesteś światłością świata i światłem mojego życia.” 

 

 

Ps 139,1-3.13-15    Dz 13,22-26 

Łk 1,57-66.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Najświętszego Serca 

Pana Jezusa 
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24 czerwca 2022                     

Łk 15, 3-7   (Biblia Tysiąclecia) 

     

  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 (6) 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. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

] 

    Dziś, w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, 

mamy przed sobą dwa wyobrażenia Jezusa.  

 

 



Pierwszy z nich to znany obraz związany z kultem Najświętszego Serca –  Jezus 

wskazuje na swoje serce, płonące miłością i okolone cierniami. 

Drugi malują dzisiejsze czytania ukazujące Jezusa jako Dobrego Pasterza. 

 Jaki jest związek pomiędzy nimi? 

Dobry pasterz z przypowieści Jezusa pozostawia całą trzodę i wyrusza na 

poszukiwanie jednej zagubionej owieczki, ponieważ nie chce utracić żadnej, nawet 

najmniejszej ze swoich umiłowanych owiec.  

Podobnie Bóg podejmuje niewiarygodne ryzyko posyłając swego Syna pomiędzy nas, 

swoje zabłąkane owce. To właśnie wyraża motyw serca na obrazie Najświętszego Serca 

Jezusowego.  

Bóg, Stwórca wszechświata, przyjął ludzkie serce, aby być naszym Dobrym 

Pasterzem i wezwać każdego z nas po imieniu.  

Przychodząc do nas w ciele wypełnił obietnicę daną za pośrednictwem  proroka 

Ezechiela, której słuchamy w dzisiejszym pierwszym czytaniu:  

„Ja sam będę pasł moje owce” (Ez 34,15). 

Ale Bóg przyszedł w ludzkim ciele nie tylko po to, by nas prowadzić i nauczać; 

przyszedł także po to, by nas zbawić oddając za nas życie. 

Przypomina o tym wieniec z cierni wokół Najświętszego Serca. Dzięki męce, 

śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa nikt z nas nie musi ginąć na wieki. Jak dobry pasterz 

broni swoją trzodę – i każdą swą owcę – przed niebezpieczeństwem na pustkowiu, tak 

Jezus wybawił nas od szatana, grzechu i śmierci. Wybawił nas wiedząc, że czeka Go 

korona cierniowa, bezlitosne biczowanie i bolesna śmierć na krzyżu. 

Przypowieść o zagubionej owcy pokazuje, że miłość i miłosierdzie Boga są 

niewyczerpane. On nie gniewa się na owcę za to, że popełniła błąd oddalając się od 

pozostałych. Jego jedynym pragnieniem jest odnalezienie jej i przyniesienie na 

ramionach do stada.  

Tak więc w tę wielką uroczystość  

spójrz na wizerunek Najświętszego Serca Jezusowego i podziękuj z całego 

serca Dobremu Pasterzowi za wszystko, co dla ciebie uczynił. 
 

„Jezu, Dobry Pasterzu, wychwalam Cię i dziękuję Ci za Twoją nieskończoną 

miłość i miłosierdzie!” 

 

Ez 34,11-16   Ps 23,1-6   Rz 5,5b-11 



 

Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Panny 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

25 czerwca 2022                     
 

Łk 2,41-51  (Biblia Tysiąclecia) 

  Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy.  Gdy miał 

lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym.  Kiedy wracali po 
skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie 
zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, 
uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie 
znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.  Dopiero po trzech dniach 
odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się 
im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością 
Jego umysłu i odpowiedziami.  Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka 
rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił?  

Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. 

 Lecz On im odpowiedział:  

Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem 
być w tym, co należy do mego Ojca?  

 Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.  Potem poszedł z nimi i 
wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A  

Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym 
sercu.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

(Iz 61,9-11     (Ps) 1 Sm 2,1bcde.4-8d) 

Nietrudno nam wyobrazić sobie, jak wielki lęk i niepokój musieli przeżywać 

Maryja i Józef, gdy zorientowali się, że Jezus pozostał w Jerozolimie.  



Ich jedyny Syn zaginął i nie mogli Go znaleźć przez trzy dni! Nawet Maryja, choć 

Niepokalana i napełniona Duchem Świętym, przeżywała „ ból serca ”  w tej 

dramatycznej sytuacji. 

 Czy nie jest to dla ciebie pociechą? 

Skoro Maryja, która nigdy nie popełniła grzechu, przeżywała niepokój, to znaczy, 

że niepokój sam w sobie nie jest grzechem. Mamy prawo czuć się niespokojni i 

zdenerwowani w sytuacji, która wymyka nam się spod kontroli. To normalne, że w 

trudnych okolicznościach nie jesteśmy tak spokojni i opanowani jak wtedy, gdy 

wszystko układa się po naszej myśli. 

Jednocześnie wiemy, że niepokój, jeśli go nie przepracujemy, może doprowadzić do 

grzechu. Może sprowokować nas do wybuchów złości; może sprawić, że zamkniemy 

się w sobie i przestaniemy ufać ludziom; może wzbudzić w nas zwątpienie w Bożą 

miłość. 

Z pewnością Maryja doświadczała podobnych pokus, ale im nie uległa. Nie łajała 

ani nie miała pretensji do Jezusa, kiedy Go odnalazła. Nie była obrażona, choć 

zwróciła się do Niego z pytaniem, które można odczytać jak bolesny wyrzut. Nie 

straciła panowania nad sobą słysząc od Niego wyjaśnienie, które w pierwszej chwili 

mogło wydawać się brakiem szacunku. Zareagowała tak, jak Bóg chce, abyśmy 

wszyscy reagowali, kiedy ogarnia nas niepokój albo czegoś nie rozumiemy: „

chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu” (Łk 2,51). 

W swym sercu.   

 W swym niepokalanym sercu, wolnym od pychy i egoizmu.  

 W swym czystym sercu przepełnionym wiarą i łaską Bożą.  

 W swym otwartym sercu lgnącym do tego wszystkiego, co Bóg dla Niej 

czynił. 

Podobnie jak w wielu innych sytuacjach, Maryja jest dla nas wzorem także 

wtedy, gdy zaczyna ogarniać nas niepokój. Choć nasze serca nie są czyste i 

niepokalane, jak Jej serce, starajmy się wciąż na nowo kierować swoją uwagę ku Panu 

i Jego miłości. Przynośmy nasze niepokoje Ojcu niebieskiemu i prośmy Go, aby 

pomagał nam zobaczyć w nich sens. A wtedy, w świątyniach naszych serc, 

odnajdziemy Jezusa. 

„Maryjo Niepokalana, pomóż mi zachować pokój serca,                                

jak Ty go zachowałaś.”   



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

26 czerwca 2022                           
 

Ga 5,1.13-18  (Biblia Tysiąclecia) 

  

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie 
poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.  

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej 
wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni 
służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: 
Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego 

kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.  

 Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania 
ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż 
ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co 
chcecie.              Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie 
się w niewoli Prawa. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Wśród wierzących w Galacji zaczęły pojawiać się napięcia. Wielu z nich pod 

wpływem ludzi z zewnątrz doszło do przekonania, że poganie, chcąc iść za Jezusem, 

muszą przyjąć całe Prawo Mojżeszowe. Odwrócili się więc od nauki Pawła, który 

głosił, że do włączenia w Ciało Chrystusa wystarczy wiara, chrzest i dar Ducha 

Świętego. 

W odpowiedzi Paweł napisał niezwykle emocjonalny list. Dał w nim upust swemu 

rozgoryczeniu i ubolewaniu nad tym, że jego bracia i siostry obrócili się przeciwko 

sobie – a także przeciwko Ewangelii, którą im głosił. 

Paweł widział, że przyjęcie fałszywej nauki przez Galatów przynosi złe owoce.                   

W miejsce pokoju, radości i miłości, które dotąd panowały w ich wspólnocie, zaczęła 

pojawiać się niezgoda, rywalizacja, egoizm i zazdrość (Ga 5,20-22).  



Sytuacja nabrzmiała do tego stopnia, że Apostoł musiał ich upomnieć, by się „

wzajemnie nie zjedli” (Ga 5,15). A stało się to dlatego, że przestali żyć według 

Ducha, który jednoczy lud Boży w miłości i pokorze (Ga 3,3-4). 

Fragment ten mówi nam coś bardzo istotnego: jak realne                      

i ważne jest działanie Ducha Świętego! 

Jest On czymś więcej niż zdaniem w Credo i słowami wypowiadanymi przy 

żegnaniu się znakiem Krzyża Świętego.  

 On jest miłością Bożą wlaną w nasze serca (Rz 5,5).  

 Jest głosem Boga przekonującym nas, że jesteśmy dziećmi Bożymi                

(Ga 4,6).  

 Jest mocą Bożą, która kruszy nasze serca i uczy nas wzajemnie się 

miłować (Ga 5,13). 

Idź więc za radą Pawła i uważaj, by nie wpaść w pułapkę usiłowania życia wiarą o 

własnych siłach, bez pomocy i łaski Ducha Świętego. Poproś Ducha Świętego, aby 

pomógł ci uwielbić Boga na dzisiejszej Mszy świętej. 

Słuchaj Jego głosu w ciągu dnia. Idź za Jego natchnieniami. A On będzie uczył cię 

kochać ludzi, których masz wokół siebie. 

 

„Przyjdź, Duchu Święty i napełnij mnie miłością i łaską!” 

 

1 Krl 19,16b.19-21   Ps 16,1-2.5.7-11 

Łk 9,51-62:  

 Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do Jerozolimy i 

wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka 

samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt.  Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do 

Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień 

spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego 

miasteczka.  A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się 

udasz!  Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn 

Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten 

zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca!  Odparł mu: 

Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże! Jeszcze 

inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w 

domu! Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie 

nadaje się do królestwa Bożego. 


