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Łk 9,46-50 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Przyszła im też myśl, kto z nich jest największy.  Lecz Jezus, znając myśli ich 

serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: Kto przyjmie to dziecko w 

imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. 

Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest 

wielki. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał 

złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: Nie 

zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Św. Wincenty a Paulo, którego wspomnienie dziś obchodzimy, lubił powtarzać 

swoim współpracownikom: „Idźcie do ubogich, a znajdziecie Boga”.  

Zdawał sobie jednak sprawę, że mamy skłonność do osądzania swoich 

podopiecznych lub patrzenia na nich z góry, przez co czują się oni mało warci i 

upokorzeni. Dlatego Wincenty dodawał: „Jedynie dzięki waszej miłości ubodzy 

wybaczą wam chleb, który im dajecie”.  

Innymi słowy, jeśli jest w nas pokora i miłość, to zawsze będziemy starali się 

traktować tych, którym służymy, z należnym szacunkiem. Będziemy spotykać w nich 

Boga i odkrywać, że najmniejsi spośród nas są w rzeczywistości wielcy.  

Oto kilka przykładów tego procesu.  

 Jakub pracował jako wolontariusz w banku żywności. Pewien mężczyzna  

zjawiał się tam co tydzień narzekając na jakość chleba. Jakub uznał, że 

zamiast denerwować się na tego człowieka, lepiej będzie zapytać go o imię 

oraz zwrócić większą uwagę na jego potrzeby i upodobania.  



Kiedy następnym razem wręczył mu odłożoną dla niego specjalną paczkę z 

jego ulubionymi kanapkami, mężczyzna odpowiedział radosnym uśmiechem. 

„Wiesz, ja nie jestem bezdomny” – powiedział. – „Moim domem jest to 

miasto. Po prostu chwilowo nie mam dachu nad głową”. Wywiązała się 

błogosławiona rozmowa, która ukazała Jakubowi bezdomność z zupełnie 

nowej perspektywy.  

 

 Karolina odwiedzała pewną wdowę ze swojej parafii, która już nie wychodziła 

z domu. Wzruszyła się, gdy kobieta zapytała ją o jej problemy i obiecała 

modlić się w jej intencji. Kiedy po kilku miesiącach spotkały się ponownie, ku 

zaskoczeniu Karoliny wdowa ponownie wypytała ją o wszystkie jej sprawy. 

Gdyby nie te pytania, Karolina pewnie nawet nie zwróciłaby uwagi na to, w 

jaki sposób Bóg wysłuchał wytrwałej modlitwy wdowy.  

Jezus wychodzi nam na spotkanie w „najmniejszych”, którzy w rzeczywistości są 

wielcy. Podejmijmy ryzyko wychodzenia do ubogich, aby – jak mawiał św. Wincenty – 

„znaleźć Boga”.  

 

„Jezu, nie chcę przeoczyć okazji do spotkania z Tobą w tych, którzy w 

oczach świata są najmniejsi.” 

 

Za 8,1-8      Ps 102,16-21.29.22-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Św. Mateusza Apostoła 
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Za 8,20-23 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Tak mówi Pan Zastępów: W przyszłości przyjdą ludy i mieszkańcy wielu 

miast.  Mieszkańcy jednego miasta, idąc do drugiego, będą mówili: Pójdźmy zjednać 

przychylność Pana i szukać Pana Zastępów! - i ja idę także. I tak liczne ludy i mnogie 

narody przychodzić będą, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalem i zjednać sobie 

przychylność Pana. Tak mówi Pan Zastępów: W owych dniach dziesięciu mężów ze 

wszystkich narodów i języków uchwyci się skraju płaszcza człowieka z Judy, mówiąc: 

Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dorota siedziała w swoim biurze zamartwiając się o jedno ze swoich dzieci tak bardzo, 

że groził jej atak paniki. Przy drugim biurku pracowała koleżanka, która niedawno 

dzieliła się z nią swoim przeżywaniem wiary. Gdybym tylko odważyła się do niej 

podejść, wszystko będzie dobrze – pomyślała. Opanowując nieśmiałość i zażenowanie 

podeszła do koleżanki i poprosiła ją o modlitwę. Koleżanka z uśmiechem zaczęła się 

modlić, a Dorota poczuła, jak ogarnia ją głęboki pokój.  

Sytuacja ta przypomina nieco to, co opisuje prorok Zachariasz w dzisiejszym 

pierwszym czytaniu. Mówi on, że nadejdzie czas, gdy ludzie wszystkich narodowości 

będą przybywać do Jerozolimy i chwytać kraj płaszcza jakiegokolwiek Judejczyka 

wołając: „Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg”                     

(Za 8,23).  

 Jak my możemy podobnie promieniować obecnością Boga?  

Przede wszystkim sami musimy być nią napełnieni.  

Czy to nie wspaniałe, że Bóg zawsze gotów jest napełniać nas swoją łaską i 

współczuciem? Jest to Jego dzieło, my mamy jedynie przyjść do Niego i je przyjmować. 

I nie jest to wcale tak trudne, jak się wydaje.  



Za każdym razem, gdy zwracasz się do Pana, On obficie wylewa na ciebie 

swoją łaskę.  

 Napełnia cię nią wtedy, gdy oddajesz Mu dziękczynienie i chwałę. Gdy 

powierzasz Mu swoje zmagania, gdy prosisz Go o mądrość.  

 Napełnia, gdy błagasz o uzdrowienie, wyznajesz grzechy i przyjmujesz Jego 

przebaczenie.  

Innymi słowy, możesz zostać napełniony Jego łaską w każdym czasie i w 

każdym miejscu, jeśli tylko zwrócisz ku Niemu swoje serce.  

 A jak mamy przekazywać tę łaskę innym?  

Nie potrzeba do tego żadnych specjalnych instrukcji. Kiedy jesteśmy pełni Boga, On 

przez nas udziela się innym.  

Wchodzisz do domu i wnosisz tam Jego obecność po prostu będąc sobą. Koleżanka 

Doroty tylko przez to, że była sobą, niosła pociechę i obecność Boga – ponieważ sama 

przychodziła do Niego, aby ją napełnił. Tak samo może być z tobą. Proś więc Boga, aby 

napełnił cię, a potem nieś Jego obecność innym.  

 

„Oto jestem, Panie! Napełnij mnie, abym stał się naczyniem Twojej łaski i 

Twojej miłości.” 

 

Ps 87,1-7    

 Łk 9,51-56 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

Św. Archaniołów  
Michała, Gabriela i Rafała 
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Ps 138,1-5 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Dawidowy. Będę Cię sławił, < Panie >, z całego mego serca, < 

bo usłyszałeś słowa ust moich > : będę śpiewał Ci wobec 

aniołów. Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi. I będę dziękował 

Twemu imieniu za łaskę Twoją i wierność, bo wywyższyłeś ponad wszystko Twoje 

imię i obietnicę. Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie, pomnożyłeś siłę mej 

duszy.  Wszyscy królowie ziemi będą Ci dziękować, Panie, gdy posłyszą słowa 

ust Twoich; i będą opiewać drogi Pańskie: Prawdziwie, chwała Pańska jest 

wielka. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Dlaczego Kościół wyznacza szczególne święto ku czci 

archaniołów?  

Odpowiada na to pytanie papież Franciszek w porannej medytacji na ten dzień z 2017 

roku: „Dziś obchodzimy święto trzech z tych archaniołów, ponieważ odegrali ważną 

rolę w historii zbawienia. I świętujemy tych trzech, gdyż odegrali także ważną rolę 

w naszej drodze ku zbawieniu”.  

Rozważmy więc rolę każdego z trzech archaniołów. Franciszek powiedział, że  

Św. Michał jest tym, „który stacza walkę z diabłem”, jak opisuje to Księga 

Apokalipsy (Ap 12,7-12). Diabeł „jest uciążliwy, bruździ w naszym życiu: wciąż usiłuje 

zwodzić, tak jak zwiódł naszą matkę Ewę”. Św. Michał „pomaga nam walczyć z nim, nie 

dać się zwieść temu złemu duchowi, który nas wprowadza w błąd swoimi pokusami”.  



Św. Gabriel „to ten, który przynosi dobre wiadomości”. Podobnie jak przyniósł 

dobrą nowinę o zbawieniu Zachariaszowi, Maryi i Józefowi, tak przynosi ją i nam.               

„My, przy tak wielu niedobrych wiadomościach czy tak licznych wiadomościach bez 

treści, zapominamy o Dobrej Nowinie” – mówił Ojciec święty – „Gabriel przypomina 

nam o tym”. Wreszcie  

Św. Rafał „bierze nas za rękę i idzie z nami, pomaga nam w tak wielu 

sprawach, które wydarzają się po drodze”. Jest naszym „towarzyszem drogi”. 

Kieruje naszymi krokami, jak kierował krokami młodego Tobiasza w jego męczącej 

podróży (Tb 5-13). Prośmy go – zachęca papież – „abyśmy nie ulegli pokusie uczynienia 

błędnego kroku, zmylenia drogi”.  

Archaniołowie są święci i potężni, ale, jak zauważa papież Franciszek, ich powołanie 

jest podobne do naszego – służą Panu, wychwalają go i kontemplują Jego chwałę.  

Przyzywajmy więc dziś wstawiennictwa tych potężnych sług Bożych. Broniąc nas w 

walce, przypominając nam Dobrą Nowinę i towarzysząc w drodze, pomagają nam 

wypełnić to wspaniałe powołanie, którym wszyscy zostaliśmy obdarzeni.  

 

„Święci Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.” 

 

Dn 7,9-10.13-14 lub Ap 12,7-12a 

J 1,47-51 

 

 Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to 

prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: Skąd 

mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod 

drzewem figowym.  Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym,                   

Ty jesteś Królem Izraela!  Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: 

Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem 

powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:  

Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących                          

i zstępujących na Syna Człowieczego. 
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Łk 10,1-12 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich 

po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść 

zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; 

proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto 

was posyłam jak owce między wilki.  Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani 

sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu 

wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi!  Jeśli tam 

mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci 

do was.  W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje 

robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu.  Jeśli do jakiego 

miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, 

którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.  Lecz jeśli do 

jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: 

Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. 

Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie 

lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Wszyscy dobrze czujemy się w towarzystwie ludzi pełnych pokoju. Tak jak stres 

zdenerwowanej osoby udziela się całemu jej otoczeniu, tak osoba spokojna może być 

źródłem pokoju, pociechy i opanowania dla tych, których ma wokół siebie.  

O tej właśnie zasadzie mówi dzisiejsza Ewangelia, w której  

Jezus poleca swoim uczniom wnosić pokój do każdego domu, który odwiedzą.  

Zauważmy, że Jezus nie powiedział im, że mają zacząć od zaoferowania pokarmu, 

przebaczenia czy uzdrowienia – ich zadaniem było przede wszystkim nieść pokój. Był to – i 

wciąż jest – jeden z najskuteczniejszych sposobów trafiania do ludzkich serc i otwierania 

ich na dobrą nowinę Ewangelii.  



Jezus pragnie szerzyć pokój poprzez świadectwo swego ludu – chrześcijan takich jak my. 

Wiemy, że Jezus pragnie obdarzać nas swoim pokojem, gdy zbliżamy się do Niego na 

modlitwie. Wiemy, że obiecuje nam pokój, jakiego świat dać nie może.  

Często zapominamy jednak, że ten pokój nie jest przeznaczony tylko dla nas samych. 

Mamy szerzyć go, dzieląc się nim z tymi, których spotykamy. A dzielimy się nim nie 

poprzez jakieś skomplikowane działania, ale po prostu trwając przy Jezusie i pozwalając, by 

Jego pokój przez nas przepływał. Twój wysiłek trwania w pokoju Chrystusa nie pozostanie 

niezauważony.  

Pomyśl, jak wielki wpływ na innych miały spotkania z Matką Teresą.  

Lub, nie sięgając aż tak daleko, pomyśl o kimś, kogo znasz, a kto promieniuje obecnością 

i pokojem Chrystusa. Ludzie zauważają, gdy ktoś zachowuje spokój i opanowanie w 

trudnych sytuacjach. Odnosi się to również do ciebie.  

 Twój pokój może udzielać się innym, których spotykasz w 

supermarkecie, w pracy, na parkingu czy w swoim domu.  

 Twoje życie ma wpływ na innych!  

Tak więc wciąż proś Jezusa, aby napełniał cię swoim pokojem i czynił człowiekiem 

pokoju. Pamiętaj jednak, by przekazywać ten pokój tam, gdzie On cię posyła.  

 

„Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju wobec wszystkich, których 

dziś spotkam.” 

 

Ps 19,8-11     Ne 8,1-4a.5-6.7b-12 
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Ba 1,15-22 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Mówić będziecie: Panu, Bogu naszemu, [należna jest] sprawiedliwość, nam zaś 

zawstydzenie oblicza, jak to jest obecnie, oraz każdemu człowiekowi ziemi judzkiej: 

mieszkającym w Jerozolimie, królom, zwierzchnikom, kapłanom, prorokom i 

przodkom naszym, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem, nie wierzyliśmy Jemu, 

nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, by pójść za przykazaniami 

Jego, które nam dał. Od czasu kiedy Pan wyprowadził przodków naszych z ziemi 

egipskiej, aż do dnia dzisiejszego byliśmy niewierni wobec Pana, Boga naszego, 

byliśmy tak niedbali, iż nie słuchaliśmy Jego głosu. Przylgnęły przeto do nas 

nieszczęścia i przekleństwo, jakimi Pan zagroził przez Mojżesza, sługę swego, w 

dniu, w którym wyprowadził przodków naszych z Egiptu, aby nam dać ziemię, 

opływającą w mleko i miód, jak to jest i obecnie.  

 Nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, 

[przekazanemu] we wszystkich mowach proroków, posłanych do nas.                           

Każdy chodził według zamysłów swego złego serca, służyliśmy bowiem obcym 

bogom i czyniliśmy, co jest złe przed oczami Pana, Boga naszego. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dzisiejszy fragment pochodzi z listu proroka Barucha, jednego z wygnańców 

babilońskich, który napisał go do reszty Izraelitów pozostałych jeszcze w Jerozolimie.  

Baruch prosi w nim wspólnotę jerozolimską o modlitwę za wygnańców i przeznaczenie 

zebranych przez niego funduszy na zakup tego, czego im potrzeba, by mogli składać ofiary 

Bogu zgodnie z Prawem Mojżeszowym. Jednak w swym podstawowym przesłaniu jego list 

jest przede wszystkim publicznym wyznaniem win i błaganiem Boga o miłosierdzie (Ba 

3,1-8).  

Modlitwa Barucha jest pełna bólu i skruchy. Oto nic nie było w stanie skłonić 

mieszkańców Jerozolimy do konfrontacji z własnym nieposłuszeństwem i buntem, aż 

wreszcie przyszedł dramat zniszczenia Jerozolimy i świętego miejsca. Dopiero zrujnowanie 

świątyni skutecznie zmusiło ich do opamiętania i wzbudziło w ich sercach żal i skruchę.  



Czasami dopiero coś naprawdę trudnego stawia nas twarzą w twarz z własnym grzechem 

czy z jakąś sytuacją, w której „byliśmy tak niedbali, że nie słuchaliśmy Jego głosu” 

(Ba 1,19).  

Nie powinno to być zresztą dla nas zaskoczeniem. Taka już jest nasza skażona ludzka 

natura, że mamy skłonność do upierania się przy swoim, usprawiedliwiania swego grzechu 

lub po prostu ignorowania go.  

Nie tego jednak pragnie dla nas Bóg. 

On chce, abyśmy uświadomili sobie swoje grzechy, żałowali za nie i przyjęli Jego 

nieskończone miłosierdzie. Czasem więc wykorzystuje trudności, jakie napotykamy, aby 

otworzyć nam oczy i doprowadzić nas do nawrócenia.  

Nikt nie lubi takich pobudek, nikt też nie lubi konfrontować się z własnym grzechem. 

Taka sytuacja może jednak być dla nas szansą na nowy początek.  

Tak też było w przypadku zniszczenia świątyni jerozolimskiej i niewoli babilońskiej, w 

jakiej znaleźli się Izraelici. Te tragiczne wydarzenia stały się nowym początkiem dla 

izraelskich wygnańców. Bóg po wielu latach ostatecznie doprowadził wygnańców do domu.  

My możemy powrócić do domu naszego Ojca już teraz – i czynimy to za każdym razem, 

gdy przystępujemy do spowiedzi. W tym sakramencie Bóg nie tylko nam przebacza, ale 

udziela nam potrzebnych łask, byśmy mogli być posłuszni Jego głosowi.  

 

„Panie, daj mi poznać moje grzechy, abym i ja mógł zacząć nowe życie.” 

 

Ps 79,1-5.8-9     

Łk 10,13-16 

  

Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się 

cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze pokutnym i w 

popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy 

aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz!   

Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną 

gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał. 

 

 

 

 



 

Świętych Aniołów Stróżów 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

2 października 2021                     
 

Mt 18,1-5.10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest 

największy w królestwie niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: 

Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak 

dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to 

dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim.  I kto by przyjął jedno takie dziecko 

w imię moje, Mnie przyjmuje.  

Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby 

lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza.  Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą 

wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. Otóż jeśli 

twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie 

wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym w ogień 

wieczny.  I jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla 

ciebie jednookim wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego.  

Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: 

Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca 

mojego, który jest w niebie.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Obchodzimy dziś święto kogoś, kto towarzyszy nam od chwili 

naszych narodzin.  

Kogoś, kto patrzył, jak rośniesz, wypowiadasz pierwsze słowa, stawiasz pierwsze 

kroki; kto zna twoje porażki i sukcesy, twoje słabe strony i talenty; kto nieustannie 

troszczy się o ciebie i pomaga ci dążyć do coraz większej świętości.  

Święto twojego anioła stróża! 



O aniołach mówi Pismo Święte i tradycja katolicka, od wieków też modlą się do nich 

ludzie.  

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o aniołach stróżach dzieci. Ale opiekują się oni 

wszystkimi ludźmi, niezależnie od wieku. Kościół uczy, że  

każdy człowiek ma swojego anioła stróża.  

Także twój irytujący kolega z pracy i nieuprzejma klientka. Każdy, od najlepszego do 

najgorszego! Nic nie jest w stanie skłonić naszych aniołów stróżów do porzucenia nas.              

Są one doskonałym przykładem miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka.  

Jezus mówi nam dziś, że mamy stać się „jak dzieci” (Mt 18,3).  

Nam, dorosłym, może być trudno przyjąć istnienie aniołów, a zwłaszcza anioła stróża, 

który się nami opiekuje. Natomiast małym dzieciom przychodzi to z łatwością.                             

Dla większości z nich idea niewidzialnej istoty, która modli się za nie i je chroni, jest 

zupełnie naturalna.  

Spróbuj dzisiaj na modlitwie odtworzyć w sobie nieco dziecięcej niewinności i 

zachwytu. Stając w Bożej obecności, uświadom sobie, że jest z tobą twój anioł stróż. 

Wyobraź sobie, jak łączy się z tobą w uwielbieniu i czci, w błaganiach i cichym 

słuchaniu Pana. Niech fakt, że nigdy, ale to nigdy nie jesteś sam, stanie się dla ciebie 

pociechą.  

 

„Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we 

dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i 

zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.” 

 

Wj 23,20-23    Ps 91,1-6.10-11 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

3 października 2021                           
 

Mk 10,2-16 (Biblia Tysiąclecia) 
 Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy 

wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał 

Mojżesz?  Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas 

Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to 

przykazanie.  Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako 

mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze 

swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno 

ciało.  Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!  

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

swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści 

swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo.  Przynosili Mu również 

dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.  

 A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić 

do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo 

Boże.  Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, 

ten nie wejdzie do niego.  I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 „Czy wolno mężowi oddalić żonę?” – zapytali Jezusa faryzeusze, zamierzając 

wpędzić Go w pułapkę.  

Każdy wiedział, że Mojżesz dopuszczał rozwody i w społeczności żydowskiej były 

one na porządku dziennym. Jezus jednak przejrzał ich zamiary i nie dał się wciągnąć w 

czczą polemikę. Zamiast tego przypomniał im rajski ogród, czas przed Mojżeszem, 

zanim jeszcze grzech wszedł na świat.  

Odpowiedział im: „Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i 

kobietę (…) i będą oboje jednym ciałem” (Mk 10,6.8).  

Skupiając się na tym, co wolno, faryzeusze postawili niewłaściwe pytanie.  



Prawdziwe pytanie brzmiało: Jaki był zamysł Boży?  

Wszyscy mamy skłonność do patrzenia na sprawy ze swojego punktu widzenia i do 

koncentrowania się na drobiazgach: co wolno, a czego nie wolno; kto ma rację, a kto jej 

nie ma. Jednak Jezus chciał, by Jego słuchacze spojrzeli szerzej, by zobaczyli wielki, 

wspaniały plan Boga – i tego samego pragnie dla nas.  

Boży zamysł dla małżeństwa jest o wiele większy niż to, żeby czynić dobro, a unikać 

zła.  

 Chodzi w nim o twórczą, wierną, ofiarną miłość.  

 Chodzi o to, że Bóg łączy w jedno mężczyznę i kobietę, którzy oboje 

potrzebują Jego łaski.  

 Chodzi o odbicie obrazu Boga, objawienie Jego doskonałej miłości poprzez 

zwyczajną, niedoskonałą miłość męża i żony.  

Małżeństwo ma być pięknym obrazem relacji miłości i wierności, jaką Bóg 

pragnie nawiązać z każdym ze swoich dzieci.  

Jezus chce, abyśmy podnieśli wzrok i zobaczyli wielkość Bożego planu powziętego od 

początku. Nasze doświadczenia miłości rodzinnej są dalekie od tego ideału, ponieważ 

wszyscy jesteśmy grzesznikami. Jednak mimo to nasze rodziny mogą być piękne i 

oddawać chwałę Bogu.  

Nawet trudne małżeństwa i rozbite rodziny wciąż mogą być 

oknem, przez które prześwituje miłość Boga. 

Ona prześwieca przez nas jak przez witraż i kieruje ku Temu, który nas stworzył. 

Ponieważ „u Boga wszystko jest możliwe” (Mk 10,27).  

 

„Jezu, naucz mnie kochać.” 

 

Rdz 2,18-24     Ps 128,1-6     Hbr 2,9-11 


