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  Demas bowiem mię opuścił umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, 

Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Łukasz sam jest ze mną.                     

Weź Marka i przyprowadź ze sobą; jest mi bowiem przydatny do 

posługiwania. Tychika zaś posłałem do Efezu.  Opończę, którą pozostawiłem w 

Troadzie u Karpa, przynieś idąc po drodze, a także księgi, zwłaszcza 

pergaminy.  Aleksander, brązownik, wyrządził mi wiele zła: odda mu Pan według jego 

uczynków.  I ty się go strzeż, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom.                    

 W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili: niech 

im to nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, 

żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie /Ewangelii/. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 Dlaczego Łukasz został z Pawłem?  

Czas uwięzienia Pawła w Rzymie był trudny nie tylko dla niego samego, ale także 

dla jego towarzyszy. Wielu odeszło, aby odwiedzać wspólnoty w Galacji i Dalmacji lub 

zająć się innymi sprawami.  

Jak łatwo byłoby Łukaszowi dyskretnie pójść w ich ślady! Mógł powrócić do 

praktykowania medycyny. Mógł świadczyć konkretne dobro wielu ludziom, zamiast 

trwać przy Pawle, który ocierał się o śmierć. Kto mógłby go za to potępić?  

A jednak pozostał. Dlaczego? Wygląda na to, że zaangażował się bardzo w posługę 

Pawła i chciał dalej go wspierać w głoszeniu słowa Bożego.  



Z pewnością kochał i szanował Pawła za jego mądrość i odwagę. Ale co jeszcze 

ważniejsze, Łukasz wierzył, że głoszona przez niego Ewangelia jest 

prawdziwa, a światu potrzebna jest Dobra Nowina o zbawieniu w 

Chrystusie.  

Paweł już od wielu lat pełnił posługę głoszenia słowa, lecz potrzebował 

współpracowników takich jak Łukasz, którzy pomagaliby ludziom zrozumieć i przyjąć 

pełnię prawdy przemieniającej świat.  

Prawda Ewangelii wciąż przemienia ten świat. 

To prawda, że o naszą uwagę zabiega dziś wiele głosów, ale gdy głoszona jest 

prawda o Jezusie, wszystkie one na chwilę cichną.  

Pokusą jest sądzić, że aby zdobyć uwagę ludzi, musimy być biegli w sztuce 

prezentacji. Choć nigdy nie zaszkodzi być przygotowanym, to jednak  

nic nie jest w stanie zastąpić świadectwa człowieka, którego własne życie 

zostało przemienione mocą Ewangelii.  

To właśnie dostrzegł Łukasz w Pawle i to wywarło na nim trwały ślad.  

Później Łukasz zredagował jedną z Ewangelii oraz Dzieje Apostolskie, ukazując 

swoim czytelnikom fascynujący obraz wiary chrześcijańskiej, którą tak bardzo 

umiłował.  

Dziś na całym świecie misjonarze ryzykują życie dla Ewangelii.  

 Możemy wspomóc ich dzieło modląc się za nich.  

 Możemy stanąć przy nich w duchu, jak Łukasz stanął przy Pawle w jego 

próbach.  

 Co więcej, możemy stać się świadkami Chrystusa w swoim własnym 

otoczeniu, głosząc Ewangelię słowem i czynem.  

 

„Jezu, daj mi siłę, abym okazał się wierny jak Łukasz                                                      

i głosił Dobrą Nowinę o Tobie.” 

 

Ps 145,10-13.17-18     

 

 

 

 



 Łk 10,1-9 

 

 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. 
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Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech 

śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy 

zgrzeszyli...  Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma 

Prawa.  A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli 

przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz 

z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na 

wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar 

Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.  I nie tak 

samo ma się rzecz z tym darem jak i ze [skutkiem grzechu, spowodowanym przez] jednego grzeszącego. 

Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze 

wszystkich grzechów.  

Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego 

jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, 

królować będą w życiu z powodu Jednego - Jezusa Chrystusa. A zatem, jak 

przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak 

czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie 

dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy 

stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się 

sprawiedliwymi. Natomiast Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się 

wzmogło.  

Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się 

łaska,  aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła 

swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa 

Chrystusa, Pana naszego.. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Brzmi to dosyć ponuro – Paweł mówi nam, że wskutek upadku pierwszych rodziców 

na świat wtargnęły grzech i śmierć. Odtąd każdy narodzony na świecie człowiek jest 

zainfekowany grzechem. Jak napisał Paweł wcześniej w tym samym liście: „Wszyscy 

bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (Rz 3,23).  



Nietrudno jest dostrzec w naszym świecie skutki grzechu, skumulowany efekt 

odwrócenia się od Boga tak wielu ludzi. Ale nie jest to jeszcze koniec historii. Ponieważ 

jeśli widzimy aż tyle grzechu, pomyślmy, o ileż obficiej Bóg wylewa swoją łaskę na 

każdego człowieka w Jezusie Chrystusie, nie wyłączając nikogo.  

O ile obficiej? Dość łaski, by przebaczyć nawet najbardziej zatwardziałemu 

przestępcy; by uzdrowić zerwane relacje, które wydają się już nie do naprawienia; by nas 

pociągnąć i zwrócić nasze serca do Boga, gdy od Niego odchodzimy; by pomóc każdemu 

z nas powstać nawet z najbardziej uporczywych grzechów i nałogów.  

O ile obficiej? Bądźmy jeszcze bardziej konkretni. Dość łaski, by opanować 

oburzenie na brata, który próbuje nami manipulować; dość, by zobaczyć cierpienie 

kryjące się za ostrymi słowami współmałżonka; by przezwyciężyć w sobie uprzedzenia, 

z jakimi patrzymy na ludzi postrzeganych jako „inni” czy „obcy”; by odwrócić naszą 

uwagę od ekranu telewizora albo komputera, a zwrócić ją ku bliźniemu, który jest w 

potrzebie.  

Jest prawdą, że nie ma takiego grzechu, który byłby poza zasięgiem Bożej łaski 

przebaczenia. Ale co jeszcze piękniejsze, życie łaski, które Jezus chce w tobie 

pielęgnować, nie ma granic. Jest podobne do Jego życia – ofiarne, pokorne, 

liczące się z innymi, odważne i święte. Oczywiście nie obędzie się tu bez naszej 

współpracy, ale obfitość łaski, jaką On daje nam od początku, zapiera dech w piersiach. 

Jak mówi św. Paweł: „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała 

się łaska” (Rz 5,20).  

Ta łaska daje nam życie wieczne z Jezusem i jest dla nas dostępna także dzisiaj. Kiedy 

więc następnym razem boleśnie uświadomisz sobie grzech świata, przypomnij sobie, że 

Bóg jeszcze obficiej wylewa swoją łaskę – na cały świat i na każdego człowieka. W tym 

także na ciebie!  

„Panie, pomóż mi uwierzyć, że Twoja łaska ma moc przezwyciężyć grzech i dać 

mi nowe życie!” 

 

Ps 40.7-10.17      Łk 12,35-38 

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! (36) A wy [bądźcie] 

podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu 

zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.  Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie 

czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść 

do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał.  Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, 

szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. 
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A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma 

przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu.  Wy też bądźcie gotowi, gdyż 

o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy 

przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy 

też do wszystkich?  Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i 

roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielił jej 

żywność?  Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej 

czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim 

mieniem.  Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z 

powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się,  to 

nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie 

zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna 

wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma 

wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, 

otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się 

będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Na początku dzisiejszej Ewangelii Jezus, podsumowując opowiedzianą przez siebie 

przypowieść, ostrzega nas, abyśmy zawsze byli przygotowani na  Jego przyjście.  

Zwróćmy uwagę na odpowiedź Piotra: „Panie, czy do nas mówisz tę 

przypowieść, czy też do wszystkich?” (Łk 12,41).  

 Dlaczego Piotr o to zapytał?  

Być może myślał sobie, że przygotowanie na przyjście Jezusa jego już nie dotyczy, 

był przecież Apostołem!  



Reakcja Jezusa pokazuje jednak jasno, czego oczekuje od Piotra – i od nas. Na pytanie 

Piotra odpowiada kolejną przypowieścią, która mówi o wiernym i roztropnym rządcy 

oraz o słudze, który wykorzystując zaufanie swego pana dopuszczał się złych rzeczy i 

krzywdził innych podczas jego nieobecności.  

Ocena Jezusa jest jednoznaczna: „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się 

będzie” (Łk 12,48).  

Pomyślmy, czy przypadkiem nie jesteśmy tymi sługami, którzy powinni wiedzieć 

lepiej i od których więcej się wymaga? Jak osądziłby nas Jezus, gdyby dziś powrócił?  

Może uspokajamy siebie mówiąc, że nie jesteśmy tacy źli, jak sługa z przypowieści, 

jednak Jezus nie chce, żebyśmy popadali w samozadowolenie. Bardzo łatwo jest wpaść 

w tę samą pułapkę, która usidliła tamtego sługę.  

Pan był daleko, jego powrót się opóźniał, więc sługa nie zawracał sobie nim głowy. 

Nikt nie wiedział, kiedy przybędzie, łatwo więc było w ogóle zapomnieć o jego 

powrocie.  

Ponieważ nie widzimy Boga, łatwo o Nim zapominamy. 

Praca, rodzina, codzienne sprawy – wszystko, co dzieje się wokół nas, pochłania naszą 

uwagę, odciągając ją od Boga. Wydaje się nam, że mamy przed sobą jeszcze mnóstwo 

czasu, toteż odkładamy na później walkę ze złymi nawykami czy wprowadzenie 

konkretnych zmian w naszym życiu, które przybliżyłyby nas do Boga.  

Nie wiemy jednak, co przyniesie jutro. Może okazać się, że staniemy twarzą w twarz z 

Jezusem o wiele wcześniej, niż sądzimy!  

Czasami jak Piotr mamy wątpliwości, czy ta przypowieść rzeczywiście odnosi się do 

nas – wierzących i praktykujących. Ale odpowiedź brzmi: tak! Powierzono nam wiele, 

jak słudze z przypowieści. Jezus polecił nam troszczyć się o Jego Kościół i o całe 

stworzenie. Znamy wolę naszego Pana, toteż uczyńmy wszystko, aby ją wypełnić.  

 

„Jezu, pomóż mi przygotować się na Twoje powtórne przyjście.” 

 

Ps 124,1-8 

 

 

 

 

 

 



Rz 6,12-18 

Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim 

pożądliwościom.  Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę 

grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i 

członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu.   

Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście 

poddani Prawu, lecz łasce.  

 Jaki stąd wniosek? Czy mamy dalej grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy już poddani 

Prawu, lecz łasce? żadną miarą!  Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie samych siebie jako 

niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu dajecie posłuch: 

bądź [niewolnikami] grzechu, [co wiedzie] do śmierci, bądź posłuszeństwa, [co wiedzie] 

do sprawiedliwości? Dzięki jednak niech będą Bogu za to, że gdy byliście niewolnikami 

grzechu, daliście z serca posłuch nakazom tej nauki, której was oddano  a uwolnieni od 

grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości. 
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  Ze względu na przyrodzoną waszą słabość posługuję się porównaniem 

wziętym z ludzkich stosunków: jak oddawaliście członki wasze na służbę 

nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie 

członki wasze na służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia.  Kiedy bowiem 

byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby 

sprawiedliwości. Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas z tych czynów, których 

się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć. Teraz zaś, po wyzwoleniu z 

grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem 

tego - życie wieczne. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez 

Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Niewola. 

Słowo to budzi nieprzyjemne skojarzenia. Przywodzi na myśl najgorsze zbrodnie 

ludzkości, jest pogwałceniem przyrodzonej godności każdej osoby ludzkiej.  

Dlaczego Paweł mówiąc o grzechu, odwołał się do tak mocnego i konkretnego określenia 

jak niewola?  

Rzymianie, do których pisał Paweł, uważali niewolnictwo za rzecz normalną. W I wieku 

jeden na trzech mieszkańców Rzymu był niewolnikiem! Dlatego Paweł zaznaczył, że 

posługuje się „porównaniem wziętym z ludzkich stosunków” (Rz 6,19).  

Posługując się znaną im terminologią stwierdza, że byli „niewolnikami grzechu”.  

Rozumieli, że oznacza to pozbawienie własnej woli i poddanie władzy kogoś 

mocniejszego. Mieli przed oczyma żywe przykłady ludzi zmuszanych do posłuszeństwa 

wbrew ich woli. Dlatego Paweł posłużył się obrazem niewolnictwa, aby wyjaśnić im siłę 

grzechu.  



Bycie sługą (w oryginalnym tekście greckim: „niewolnikiem”) Boga, to obraz jeszcze 

trudniejszy do zrozumienia.  

Paweł podkreśla tu, że  

Bóg pragnie od swoich dzieci pełnego i dobrowolnego posłuszeństwa.  

Jak niewolnicy mają tylko jednego pana, tak my, wierzący, powinniśmy miłować Boga i 

służyć jedynie Jemu, nie oddając się w „niewolę” grzechu czy czegokolwiek innego.  

Wiemy, że Bóg szanuje naszą wolną wolę i pragnie, abyśmy okazywali Mu 

posłuszeństwo z miłości, a nie z lęku przed karą.  

Paweł starał się o to, by Rzymianie zrozumieli różnicę pomiędzy życiem w niewoli 

własnych grzesznych skłonności, a życiem dzieci Boga, które całkowicie do Niego należą. 

Chciał, by zrozumieli – i my także – że „zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez 

Boga dana – to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 6,23).  

Mówiąc, że zostaliśmy powołani, by być „niewolnikami” Boga, który nas miłuje i który 

nas odkupił, Paweł w pewnym sensie zmienia definicję słowa „niewolnik”.  

Zmienia też definicję słowa „pan”, mówiąc, że Bóg jest Panem, który pragnie naszej 

wolności! Jest to przepiękny paradoks – osiągamy największą wolność, gdy powierzamy się 

Bogu. Im bardziej poddajemy się pod Jego panowanie, tym bardziej jesteśmy wolni.  

Obyśmy nigdy już nie powrócili do życia w niewoli grzechu!  

 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że dajesz mi wolność! Pragnę należeć do Ciebie 

całkowicie i okazywać Ci pełne miłości posłuszeństwo.” 

 

Ps 1,1-4.6 

Łk 12,49-53 

  

Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on 

już zapłonął.  Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.                                

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam.                  

Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, 

a dwoje przeciw trojgu;  ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a 

córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. 
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Łk 12,54-59 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Mówił także do tłumów: Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, 

zaraz mówicie: Deszcze idzie. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: 

Będzie upał. I bywa.  Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a 

jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?  I dlaczego sami z siebie 

nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do urzędu ze swym 

przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do 

sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do 

więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego 

pieniążka. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Carpe diem – chwytaj dzień! W literaturze, filmie, a nawet reklamie, ta 

znana sentencja z Pieśni Horacego jest zachętą do życia z pasją.  

Wykorzystaj jak najlepiej dzień dzisiejszy, bo jutro nie jest pewne. Często słowa te 

kojarzą się z pogonią za przyjemnościami i życiem egoistycznym, jednak nam, 

chrześcijanom, przypominają o potrzebie naśladowania Jezusa dzisiaj, aby nie stracić łaski, 

którą Bóg dla nas przeznaczył.  

Echo tej postawy pobrzmiewa także w dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus zamyka 

długie nauczanie skierowane do uczniów i zgromadzonych wokół tłumów.  

Wcześniej napomniał zebranych, aby wystrzegali się obłudy faryzeuszy, troszczyli się o 

to, co naprawdę ważne w oczach Boga oraz byli przygotowani na dzień Jego przyjścia (Łk 

12,1.20-21.40).  

Na koniec w ostrych słowach uświadamia im, że zupełnie nie potrafią zrozumieć tego, co 

dzieje się na ich oczach. Potrafią odczytać znaki zwiastujące pogodę i odpowiednio 

reagować.  

 



Dlaczego więc nie rozpoznają duchowego znaczenia obecnej chwili?  

Stoi przed nimi sam Mesjasz. Mają okazję odwrócić się od grzechu i przyjąć Go.  

 Czy są zaślepieni, że tego nie widzą?  

 A może tak jest im wygodniej?  

 Może i my odkrywamy w sobie coś z tych dwóch postaw?  

Tamci ludzie szli za Jezusem i słuchali Jego nauki, ale nie mieli ochoty zmieniać swojego 

życia. Nawet najbliżsi uczniowie Jezusa mieli problem z wezwaniem, by „sprzedać swoje 

mienie” i gromadzić sobie „skarb niewyczerpany w niebie” (Łk 12,33).  

Także i nam czasem niełatwo jest podjąć skierowane do nas Boże wezwanie.  

Św. Paweł zdobywa się na osobiste wyznanie: „Nie czynię bowiem dobra, którego 

chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę” (Rz 7,19).  

Podobnie jak uczniowie, i jak Paweł, w jednej chwili jesteśmy gotowi przyjąć wszelką 

łaskę, jaką daje nam Jezus, by już w następnej nawet Go nie zauważać. Mimo to Jezus staje 

przed nami, jak kiedyś przed tłumem, z łaskami potrzebnymi nam dzisiaj.  

Gdziekolwiek jesteś, dziś jest czas twojego nawiedzenia (Łk 19,44).  

Jezus mówi: „Jestem tu. Pozwól, że ci pomogę. Przyjmij moją łaskę, która 

otworzy ci oczy, przemieni serce i pomoże postawić następny krok na drodze ku 

niebu”. Teraz jest właściwy czas.  

Carpe diem. Chwytaj dzień.  

 

„Panie, pomóż mi przyjąć łaskę, którą dziś mi dajesz.” 

 

Ps 119,66.68.76-77.93-94    Rz 7,18-25a 

Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo 

przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać - nie.  Nie czynię bowiem dobra, 

którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już 

nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka.  A zatem stwierdzam w sobie to prawo, 

że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek [we mnie] 

ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, 

które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu 

mieszkającego w moich członkach.  Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, 

[co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana 

naszego! Tak więc umysłem służę Prawu Bożemu,  
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Rz 8,1-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już 

potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło 

cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ 

ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele 

podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok 

potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy 

nie według ciała, ale według Ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, 

dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha - do 

tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś 

Ducha - do życia i pokoju.  A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie 

podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. (8) A 

ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według 

ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma 

Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.  Jeżeli natomiast Chrystus w was 

mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak 

posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który 

Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa <Jezusa> z martwych, 

[Bóg] przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą 

mieszkającego w was swego Ducha. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Życie w sposób miły Bogu wydaje się czasem tak nieosiągalne, jak paczka krakersów 

na najwyższej półce w supermarkecie. Możesz wysilać się, ile chcesz, a i tak nie 

sięgniesz.  

Jednak nie taki jest zamysł Boga. 

On posłał swego Syna, aby uporał się z naszym grzechem, a teraz posyła Ducha 

Świętego, który w nas żyje i nas podnosi, uzdalniając do prowadzenia życia, jakie 

podoba się Bogu.  



Św. Paweł stwierdza jasno: jeśli Chrystus jest w tobie, twój duch „ma życie”, nawet 

jeśli twoje ciało „podlega śmierci ze względu na skutki grzechu” (Rz 8,10).  

Bóg, który wskrzesił z martwych Jezusa, przez Ducha Świętego obdarza cię swoim 

własnym życiem, abyś mógł żyć tak, jak się Jemu podoba. Masz do dyspozycji moc 

większą niż ta, którą mógłbyś sam z siebie wykrzesać. Święte życie nie jest poza twoim 

zasięgiem. 

 Codziennie, jeszcze przed wstaniem z łóżka, możesz postanowić, że będziesz żył tego 

dnia mocą Ducha Świętego. A gdy już wstaniesz, poproś Go, aby cię wspierał.  

Nie działa to w sposób magiczny – życie mocą Ducha wymaga naszej 

współpracy. Polega ona na przykład na znalezieniu czasu na modlitwę, czy 

przeciwstawieniu się pewnym grzesznym nawykom.  

Jednak Duch Święty czyni o wiele więcej niż tylko pomaganie w przezwyciężeniu 

grzechu.  

 Jego moc uzdalnia cię do nowego życia, życia pełnego pokoju, cierpliwości, 

dobroci i wszystkich pozostałych owoców Ducha Świętego.  

 Pomaga ci modlić się i rozpoznawać głos Boga w Piśmie Świętym i w 

wydarzeniach dnia.  

 Pomaga ci zwracać się do Boga w chwilach pokus czy stresu i napełnia cię 

mocą większą niż twoja własna.  

Powiedz dziś Duchowi Świętemu, że chcesz współpracować z Jego działaniem w 

tobie. Módl się często wezwaniem: „Przyjdź, Duchu Święty!”.  

On będzie dodawał ci odwagi przypominając o tym, jak bardzo Bóg cię kocha i co 

Jezus uczynił dla ciebie. Dziękuj Mu za to. Duch Święty, który żyje w tobie, będzie 

podtrzymywał cię, gdy poczujesz się znużony czy słaby, abyś mógł prowadzić życie w 

wolności, które podoba się Bogu.  

 

„Duchu Święty, pomóż mi tak żyć, żeby podobać się Bogu.” 

 

Ps 24,1-6    

 

 

 



 

 Łk 13,1-9 

 

 W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew 

Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.  Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci 

Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to 

ucierpieli?  Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie 

zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i 

zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy?  Bynajmniej, 

powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie.  

 I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe 

zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł.  Rzekł 

więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie 

figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu 

odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę 

nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. 
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Jr 31,7-9 (Biblia Tysiąclecia) 
To bowiem mówi Pan: Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się 

pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój 

lud, Resztę Izraela! Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z 

krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, 

kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają wielką gromadą. Oto wyszli z 

płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia 

wody równą drogą - nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a 

Efraim jest moim synem pierworodnym.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czy wiesz, że w starożytnym Izraelu dolegliwości, takie jak 

ślepota czy paraliż, uważane były za przekleństwo od Pana?  

Chorzy i niepełnosprawni uznawani byli za niezdolnych do uczestniczenia w kulcie 

Bożym, nie wolno im było nawet wchodzić na teren świątyni. Dlatego właśnie uczniowie 

Jezusa na widok niewidomego żebraka zapytali: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził 

niewidomy – on czy jego rodzice?” (J 9,2).  

Właśnie z tego względu proroctwo Jeremiasza jest tak wstrząsające. Opisując powrót 

wygnańców do Jerozolimy, zauważa w szeregach ocalonych „niewidomych i 

dotkniętych kalectwem” (Jr 31,8).  

Zapowiada, że przyjdzie dzień, w którym nikt nie będzie wykluczony, nawet ci 

uważani dotąd za niegodnych.  

 

Przejdźmy teraz do historii Bartymeusza, niewidomego żebraka siedzącego  przy 

drodze, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia.  

 

 



 

Mk 10,46b-52 

Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, 

Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z 

Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Wielu nastawało 

na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade 

mną! Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go! I przywołali niewidomego, mówiąc 

mu: Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię.  On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i 

przyszedł do Jezusa.  A Jezus przemówił do niego: Co chcesz, abym ci uczynił? 

Powiedział Mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: Idź, twoja 

wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. 

 

Słysząc, że Jezus przechodzi obok, zaczął głośno wołać o pomoc, ale tłum usiłował go 

uciszyć. Pewnie ludzie uważali, że tak święty człowiek jak Jezus ma coś lepszego do 

roboty niż zajmowanie się takim „grzesznikiem”!  

Jednak Bartymeusz ufał, że Jezus, syn Dawida, na pewno go nie odrzuci. Dlatego 

„jeszcze głośniej wołał” (Mk 10,48), aż wreszcie jego głos przebił się przez niechętny 

mu tłum. I miał rację!  

Jezus pochwalił jego wiarę i uzdrowił go (Mk 10,52). Pokazał jasno, że Bóg nie 

odrzucił Bartymeusza. Był on tak samo godzien Bożej miłości i uzdrowienia jak wszyscy 

inni.  

Na tym właśnie polega piękno Ewangelii. Jezus obalił wszelki mur oddzielający nas 

od Ojca niebieskiego.  

Przyjmuje każdego, niezależnie od jego sytuacji duchowej – w tym także i ciebie. 

Może czujesz się dziś tak, jak codziennie czuł się Bartymeusz, odrzucany i pogardzany. 

W świecie, który tak często wyklucza „niegodnych” czy po prostu słabszych, Pan staje 

przed tobą z otwartymi ramionami i mówi: „Twoja wiara cię uzdrowiła” (Mk 

10,52).  

 

„Jezu, naucz mnie patrzeć na świat oczyma miłości.” 

 

Ps 126,1-6     Hbr 5,1-6 


