
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

25 października 2021 
 

Łk 13,10-17  (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

   Nauczał raz w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od 

osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się 

wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej:  

Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy.  

Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz 

przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: Jest 

sześć dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w 

dzień szabatu! Pan mu odpowiedział: Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w 

szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, 

którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w 

dzień szabatu?  Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały 

cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Kobieta cierpiąca na dokuczliwe bóle reumatyczne z trudem ubrała się i wyszła z 

domu, by dojść punktualnie na spotkanie grupy modlitewnej. Ból nie był dla niej czymś 

nowym – znosiła go od wielu lat – ale bardzo zależało jej na tym, by być na spotkaniu.  

Kiedy tam przybyła, głęboko poruszyły ją fragmenty Pisma Świętego, którymi dzielili 

się uczestnicy. Słuchając ich wypowiedzi poczuła nagle przypływ gorąca w rękach i 

nogach, który po chwili ustąpił. Ze zdziwieniem stwierdziła, że ból całkowicie minął!  

W dzisiejszej Ewangelii spotykamy kogoś podobnego – kobietę, która od 

osiemnastu lat nie mogła się wyprostować.  

Możemy sobie wyobrazić, jak trudno było jej wykonywać najprostsze czynności.  



Prawdopodobnie samo przyszykowanie się do wyjścia do synagogi zabrało jej sporo 

czasu. Zależało jej jednak na tym, by posłuchać słowa Bożego i nauczania rabina. Nawet 

nie przeczuwała, co przyniesie jej ten dzień.  

Wystarczyło, że się tam pojawiła, a  

Jezus przywrócił jej zdrowie i przemienił jej życie. 

I jakże zaskakuje to, że przełożony synagogi zaprotestował przeciwko jej uzdrowieniu, 

ponieważ miało ono miejsce w szabat. Wydaje się absurdem, że ktoś chce ograniczać 

moc Bożą do określonych dni tygodnia.  

Jednak nam także zdarza się w subtelny sposób stawiać ograniczenia co do tego, jak i 

kiedy Bóg może nas uzdrowić.  

 Może zależy ci jedynie na uzdrowieniu fizycznym, podczas gdy Pan chce 

uzdrawiać twoje emocje.  

 Może myślisz, że niektóre problemy są dla Niego zbyt trudne do uzdrowienia 

albo że zostaniesz uzdrowiony jedynie kiedy podejmiesz konkretne kroki.  

 A może nawet myślisz, że Bóg już dzisiaj nie uzdrawia, albo że nie zasługujesz 

na uzdrowienie.  

Niezależnie od twoich obiekcji,  

Jezus chce cię dotknąć i obdarzyć wolnością. 

Prosi tylko, abyś stawał przed Nim, abyś przychodził do Niego z modlitwą i 

zaufaniem. Tak czyniąc, umożliwiasz Jezusowi dokonanie w tobie tego, czego pragnie. 

On wie, jakiego uzdrowienia potrzebujesz.  

Może jest to uzdrowienie fizyczne, może ukojenie lęków albo uciszenie emocji. Może 

większe poczucie Jego bliskości. A może wszystko to naraz! Przypomnij sobie te dwie 

kobiety. One nie prosiły o żadne konkretne uzdrowienie. Po prostu przyszły. I Pan też 

przyszedł.  

 

„Oto jestem, Panie. Ufam, że dasz mi to, czego najbardziej potrzebuję.”  

 

Ps 68,2.4.6-7.20-21 

 

 

 

 

 



Rz 8,12-17 

 

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała.                   

Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha 

uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których 

prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.   

Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale 

otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, 

Ojcze!   

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi 

Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a 

współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie 

mieć udział w chwale. 
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26 października 2021 
 

Łk 13,18-21 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Mówił więc: Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je 

porównać?  Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął    

i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak 

że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach.  I mówił dalej: Z czym mam 

porównać królestwo Boże?  Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła 

i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

„Piętnaście minut dziennie i wzrost 

królestwa Bożego gwarantowany!” 

Choć zdanie to brzmi jak reklama z gazetki w supermarkecie, trafia ono w samo sedno 

obu przypowieści z dzisiejszej Ewangelii.  

Jezus posłużył się tymi dwiema historiami, aby zilustrować, jak wielki potencjał 

wzrostu kryje w sobie królestwo Boże.  

Mówią one o mocy i łasce Boga, a zwłaszcza o tym, że potrafi On dokonać 

nadspodziewanych rzeczy mając do dyspozycji najbardziej niepozorne nasiono lub 

odrobinę zakwasu. To samo odnosi się do nas.  

Bóg potrafi dokonać zadziwiających rzeczy za pośrednictwem naszych drobnych 

wysiłków. Pomyśl, jak  

wielką moc ma kwadrans modlitwy dziennie. 

 

 



Jest to zaledwie jeden procent 24-godzinnej doby, ale w ciągu tych krótkich chwil 

może wydarzyć się bardzo wiele.  

 Możesz doświadczyć obecności Boga.  

 Możesz spotkać się z Jego miłosierdziem, które usuwa poczucie winy z powodu 

dawnych grzechów.  

Twoje serce może napełnić się miłością do bliskich ci ludzi, a możesz nawet usłyszeć 

głos Ducha Świętego, który objawi ci tajemnice Pisma! I pomyśl o owocach, które 

rozciągną się na cały dzień, takich jak pokój, poczucie sensu, nadzieja, ufność.  

Patrząc zaś z innej strony, zobacz jak wielkie znaczenie może mieć godzinne 

spotkanie ze znajomym, na przykład na wspólnym posiłku. Opowiadasz mu o czymś, co 

uderzyło cię podczas modlitwy poprzedniego dnia. Albo wspominasz jakąś łaskę, której 

Bóg ci udzielił. Te kilka zdań zapada w pamięć twojego znajomego jak ziarno. 

Zakorzenia się, rośnie. Może z czasem człowiek ten zacznie się modlić, powróci do 

uczestnictwa we Mszy świętej albo po prostu zacznie stawiać  pytania.  

A to wszystko w wyniku jednego spotkania!  

Bóg może pobłogosławić każdy najdrobniejszy wysiłek wzrastania w wierze, 

przemieniając go w coś zdumiewająco wielkiego i pięknego.   

Już piętnaście minut w ciągu dnia może przynieść widoczne owoce! 

 

„Panie, dziękuję Ci za Twoją obietnicę, że pobłogosławisz moim wysiłkom, aby 

wydały owoc w moim życiu i w życiu moich bliskich.” 

 

Ps 126,1-6   Rz 8,18-25 

Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi                      

z chwałą, która ma się w nas objawić.  Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje 

objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności - nie z 

własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał - w nadziei,  że również i ono 

zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci 

Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach 

rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i 

my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując <przybrania za synów> - 

odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której 

[spełnienie już się] ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, 

co się już ogląda?  Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z 

wytrwałością tego oczekujemy.  
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27 października 2021 
 

Rz 8,26-30 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości.  

Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za 

nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika 

serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą 

Bożą.  Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla 

ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Albowiem tych, 

których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu 

Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.  Tych zaś, których 

przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a 

których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Co za wspaniała nowina! 
Bóg nie oczekuje, że sami będziemy wiedzieli, jak się modlić ani że będziemy pełnić 

Jego wolę o własnych siłach. Dlatego udzielił nam Ducha Świętego, który „przychodzi z 

pomocą naszej słabości”.  

 W jaki sposób to czyni?  

Klasyczny przykład znajdujemy w Dziejach Apostolskich. Zanim uczniowie zostali 

napełnieni Duchem Świętym, siedzieli zamknięci w Wieczerniku z obawy przed ludźmi. 

Owszem, kochali Pana, ale blokował ich lęk i brak poczucia bezpieczeństwa.  

Kiedy jednak Duch Święty napełnił ich swoją mocą, otrzymali odwagę, 

ufność i pokój, by iść i głosić Ewangelię nie zważając na nic.  

 



Choć nie siedzimy zamknięci w pokoju, wszyscy czujemy się czasem jak uwięzieni w 

swoich problemach i nałogach. Jednak w nas także, jak w pierwszych uczniach, mieszka 

Duch Święty. I właśnie wtedy, gdy czujemy się słabi, jest najlepszy moment, by wzywać 

Jego pomocy.  

Oczywiście kluczowe znaczenie ma również to, byśmy starali się być otwarci na 

wszystko, czego Duch pragnie w nas dokonać.  

Aby lepiej zrozumieć, jak mamy otwierać serca na działanie Ducha Świętego, 

przypomnijmy sobie dwa Jego symbole, jakimi są woda i wiatr.  

Mogą one spowodować wielkie zmiany, muszą jednak mieć przestrzeń, w której będą 

się swobodnie poruszać, a my, chcąc wystawić się na ich działanie, musimy znaleźć się 

na ich drodze.  

 Woda płynie swobodnie, o ile nie postawimy jej tamy.  

 Wiatr ma moc, ale nie poczujemy jej, dopóki nie wyjdziemy z domu.  

Podobnie możemy nie doświadczyć mocy Ducha, jeśli zamkniemy drzwi naszych serc 

z powodu lęku czy wątpliwości. Jeśli jednak ufając Bogu postaramy się otworzyć nasze 

serca, Duch Święty będzie mógł poruszać się w nich ze swobodą.  

Otwarcie na Ducha Świętego nie oznacza bierności. Wymaga wiary – po pierwsze w 

to, że Duch przyjdzie nam z pomocą, a po drugie, że może uczynić więcej niż prosimy 

czy się spodziewamy. Jest to wiara aktywna, która nie stawia granic Panu i Jego 

działaniu w nas.  

Znajdź dziś chwilę, aby zapytać Pana:  

 W jaki sposób mogę bardziej poddawać się działaniu Ducha, gdy czuję się 

słaby?  

 Co mogę zrobić, aby On swobodniej poruszał się w moim życiu?  

A potem otwórz serce Duchowi Świętemu i zaproś Go do środka!  

 

„Duchu Święty, rozgość się w moim sercu, w moich myślach i w moim życiu.” 

 

Ps 13,4-6 

 

 

 

 



Łk 13,22-30 

 

Tak nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy.                  

Raz ktoś Go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do 

nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, 

będzie chciało wejść, a nie będą mogli.  

 Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie 

kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam! lecz On wam odpowie: Nie wiem, skąd 

jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach 

naszych nauczałeś.  Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie 

ode Mnie wszyscy opuszczający się niesprawiedliwości! Tam będzie płacz i zgrzytanie 

zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie 

Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i 

południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.  

Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą 

ostatnimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Św. Apostołów                                 

Szymona i Judy Tadeusza 
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Łk 6, 12-16 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

   W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na 

modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i  

wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami:  

 Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja;  

 Jakuba i Jana;  

 Filipa i Bartłomieja;  

 Mateusza i Tomasza;  

 Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy;  

 Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Gdybyś reżyserował film o życiu Jezusa, wiedziałbyś z pewnością, komu przypadłyby 

główne role. Obok aktora grającego Jezusa, na czele listy znaleźliby się odtwórcy ról Piotra, 

Jana i Judasza.  

Nazwiska aktorów grających pozostałych Apostołów, w tym także Szymona i Judy 

Tadeusza, pojawiłyby się na szarym końcu. O obu tych Apostołach wiadomo niewiele, w 

Ewangeliach nie znajdziemy żadnych ich wypowiedzi.  

Wiemy, że Szymon był zelotą, członkiem ugrupowania politycznego mającego na celu 

wyzwolenie Palestyny spod rzymskiej okupacji, mógł więc mieć usposobienie 

rewolucjonisty.  

O Judzie mamy jeszcze mniej informacji, chociaż jego imieniem jest podpisany jeden z 

Listów wchodzących w skład Nowego Testamentu.  



Swoją dzisiejszą popularność zawdzięcza temu, że jest patronem od spraw 

beznadziejnych.  

Jednak Jezus, po spędzeniu całej nocy na modlitwie, z pełną świadomością wybrał 

właśnie tych dwóch mężczyzn do grona swoich Apostołów.  

Musiało być w nich coś, co przykuło Jego uwagę. Być może była to ich lojalność 

względem Niego, może otwartość na Jego słowa, może troska o pozostałych uczniów.  

W każdym razie były jakieś powody, dla których Jezus im zaufał. Oni też okazali się 

godni tego zaufania – obaj ponieśli męczeńską śmierć w służbie Ewangelii.  

Większość z nas również nie jest aktorami pierwszego planu.  

Jednak Bóg z pełną świadomością wybrał nas na swoich uczniów                

i chce, abyśmy szli za Jezusem. 

 Każdy z nas, jak Szymon i Juda Tadeusz, został we właściwy sobie sposób 

posłany, aby głosić Ewangelię.  

 Każdy z nas otrzymał powołanie – do życia małżeńskiego i rodzinnego, do 

kapłaństwa, do życia w pojedynkę lub w zakonie.  

 Każdy z nas jest też wezwany do konkretnej służby Bogu i ludziom.  

Jeśli więc pełnisz cichą i niezauważalną służbę, wiedz, że twoja rola w królestwie Bożym 

także jest ważna. Może czasami czujesz się niedoceniony czy lekceważony. Może masz 

poczucie, że nic ci się nie udaje.  

Ale Bóg widzi to inaczej. 

On wybrał cię ze znanych sobie powodów i jest przekonany, że przy wsparciu Jego łaski 

będziesz w stanie wypełnić to, do czego cię powołał.  

 

„Panie, pomóż mi wypełnić powołanie, jakie od Ciebie otrzymałem.” 

 

Ef 2,19-22     Ps 19,2-5 
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29 października 2021                     
 

Łk 14,1-6 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat 

spożyć posiłek, oni Go śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory 

na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów:                  

Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie? Lecz oni milczeli.  

On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. 

A do nich rzekł: Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie 

wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu?  I nie mogli mu na to odpowiedzieć. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Człowiek, którego Jezus uzdrowił, cierpiał na „wodną puchlinę”. Mówiąc bardziej 

współczesnym językiem, cierpiał na obrzęk limfatyczny, czyli zatrzymywanie płynów w 

organizmie, które powoduje puchnięcie kończyn i sztywnienie stawów, a tym samym 

ogranicza ich ruchomość.  

Faryzeusze będący świadkami tego cudu, znali poglądy Jezusa na temat uzdrawiania w 

szabat, ponieważ pytali Go już o to i otrzymali niewygodną dla siebie odpowiedź (Łk 13,10-

17). Można było się spodziewać, że kolejne uzdrowienie nie pójdzie im w smak.  

Mimo to jednak Jezus skierował do nich zaproszenie – tym razem, aby zabiegali także o 

swoje własne uzdrowienie.  

Jest to zaproszenie do nas wszystkich – abyśmy dali się uzdrowić z duchowego 

nadęcia i sztywności, które utrudniają nam wejście w głębszą relację z Panem. 

Łatwo jest poprzestać na powierzchownym, schematycznym rozumieniu tego, kim jest 

Bóg i czego od nas oczekuje. On jednak najbardziej pragnie wejść z nami w bliską, 

dynamiczną relację, która codziennie rozwija się, dojrzewa i wzrasta.  

Dlatego Jezus chce uzdrawiać nas ze wszystkiego, co utrudnia nam przybliżanie się ku 

Niemu i jednoczenie z Nim.  

 



Dziś Jezus zaprasza cię do zbadania stanu 

twojego zdrowia duchowego. 

Duch Święty, jeśli Go o to poprosisz, pokaże ci, gdzie doskwiera ci „opuchnięcie” czy 

„sztywność”.  

Może gdzieś nosisz w sobie faryzejskie: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni 

ludzie” (Łk 18,11).  

Może pospieszna nawet lektura Biblii czy bezmyślny udział we Mszy świętej wprawia 

cię w samozadowolenie, które usztywnia twoje kroki za Panem.  

Nie musisz żyć w ten sposób! 

Zapisz sobie miejsce „duchowego obrzęku” i powiedz Jezusowi: Uzdrów mnie, 

abym mógł swobodnie iść za Tobą.  

Zaproszenie Pana nie ogranicza się do szczególnych dni ani do wybranych osób. 

Przeznaczone jest dla wszystkich Jego dzieci i na każdy dzień. Obejmuje także ciebie.  

Faryzeusze na zaproszenie Jezusa odpowiedzieli milczeniem (Łk 14,4). Ty masz szansę 

je przyjąć. Niech twoją odpowiedzią będzie radosna, pełna wdzięczności modlitwa do Tego, 

który Cię uzdrawia i uzdalnia do swobodnego kroczenia za Nim.  

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że chcesz, abym lepiej Cię poznał.                                            

Uzdrów mnie ze wszystkiego, co opóźnia moją wędrówkę za Tobą.” 

 

Ps 147B,12-15.19-20 

Rz 9,1-5 

 

Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu 

Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. Wolałbym 

bowiem sam być pod klątwą [odłączony] od Chrystusa dla [zbawienia] braci moich, którzy 

według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i 

chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą 

praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg 

błogosławiony na wieki. Amen. 
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Łk 14, 1.7-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat 

spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy 

zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: Jeśli cię kto zaprosi 

na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był 

zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: Ustąp 

temu miejsca; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.  Lecz gdy będziesz 

zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i 

powie ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich 

współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a 

kto się poniża, będzie wywyższony. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Dlaczego Jezus powiedział swoim współbiesiadnikom, aby 

nie wybierali sobie zaszczytnych miejsc?  

Poszukajmy odpowiedzi patrząc na to, jakim gościem był On sam przy innych 

okazjach. Jezus nie szukał prestiżowych zaproszeń. Owszem, jadał z przywódcami 

religijnymi, jak czytamy o tym w dzisiejszej Ewangelii. Ale równie chętnie siadał do 

stołu z ówczesnymi wyrzutkami społeczeństwa, z celnikami i „grzesznikami”.  

 Dzielił posiłek z Zacheuszem, pogardzanym celnikiem, chociaż nie podobało 

się to tłumom.  

 Przyjmował wszystkich, którzy do Niego przychodzili.  

 W domu Szymona faryzeusza przyjął grzeszną kobietę, która skropiła Mu stopy 

łzami. Przebaczył jej grzechy, pochwalił wiarę i na jej przykładzie dał lekcję 

zamożnemu gospodarzowi.  

I oczywiście najbardziej poruszającym przykładem jest to, jak zachował się Jezus 

podczas ostatniego posiłku, który spożył ze swoimi przyjaciółmi.  



Będąc w pełni świadomy, że powraca do Ojca, który przekazał Mu wszelką władzę, 

przyjął rolę sługi – „wstał od wieczerzy (…). I zaczął obmywać uczniom nogi”              

(J 13,4.5).  

Jezus wiedział, że jest umiłowanym Synem Ojca. Dawało Mu to takie poczucie 

bezpieczeństwa, że nie musiał zabiegać o żadne zaszczyty. Mógł z własnej woli stać się 

ostatnim ze wszystkich i ich sługą. I jako Cierpiący Sługa dobrowolnie przelał za nas 

swoją krew na krzyżu.  

My także możemy czerpać poczucie bezpieczeństwa z faktu, że jesteśmy 

umiłowanymi dziećmi Boga. Ta pewność pozwala nam ze spokojem zajmować ostatnie 

miejsca, zamiast zabiegać o uznanie i honory.  

W praktyce oznacza to na przykład, że wchodząc do sali pełnej ludzi jesteśmy gotowi 

zająć się kimś, kto wydaje się osamotniony i niepewny; albo pozwalamy, by ktoś inny 

zebrał pochwały za dobrze wykonaną pracę, zamiast podkreślać własne zasługi; lub też 

pokornie słuchamy kogoś, kto nie budzi naszej sympatii, wiedząc, że od każdego z dzieci 

Bożych możemy się czegoś nauczyć.  

„Jezu, dziękuję Ci za to, że dajesz mi przykład zajmowania ostatnich miejsc.” 

Ps 94,12-15.17-18    Rz 11,1-2a.11-12.25-29 

 

Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił lud swój? żadną miarą! I ja przecież jestem Izraelitą, 

potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał 

przed wiekami.  

Pytam jednak: Czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? żadną miarą! Ale przez ich 

przestępstwo zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do 

współzawodnictwa. Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie - 

wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości!   

Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy - byście o 

sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania - że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do 

czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest 

napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. I to będzie moje z 

nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy.  Co prawda - gdy chodzi o Ewangelię - są oni 

nieprzyjaciółmi [Boga] ze względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wybranie, są oni - ze 

względu na praojców - przedmiotem miłości.  

Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

31 października 2021                           
 

Mk 12,28b-34 (Biblia Tysiąclecia) 
Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy 

rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: Które 

jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział:  

Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.  

 Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, 

całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.  

Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie 

samego.  

Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł Mu uczony w Piśmie: 

Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo  

Jeden jest i nie ma innego prócz Niego.  Miłować Go całym sercem, 

całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego 

daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary.   

Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od 

królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.   

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Co to znaczy miłować Boga i bliźniego?  

 Jak mamy wypełniać te dwa przykazania zwłaszcza wtedy, gdy nie 

czujemy miłości?  

Spójrzmy na Tego, który jest największym Miłującym wszechczasów – na Jezusa – i u 

Niego szukajmy odpowiedzi.  

 

 



 W jaki sposób Jezus miłował Boga? 
 

 Jego relacja z Ojcem niebieskim stała w centrum Jego życia.  

 Jezus spędzał całe godziny – a bywało, że i całe noce – na modlitwie, 

ponieważ pragnął kontaktu z Ojcem.  

 Każde Jego działanie, każda decyzja, były odzwierciedleniem woli Ojca.  

 

Z tej pełnej bliskości relacji wypływała miłość Jezusa do bliźnich. Niezależnie od 

tego, co czuł w danym momencie, czynił to, o co Ojciec Go prosił. Nauczał i uzdrawiał 

lud. Przebaczał swoim prześladowcom. Na koniec oddał życie w akcie miłującego 

posłuszeństwa Ojcu i głębokiej miłości do każdego z nas.  

Są – i będą – w naszym życiu sytuacje, w których zupełnie nie odczuwamy miłości. 

Jednak, jak pokazał nam Jezus, miłość to coś więcej niż uczucie. Jest to ciąg działań i 

decyzji, które odzwierciedlają wolę Boga.  

Kiedy relacja z Bogiem znajduje się w centrum naszego życia, On udziela nam łaski 

miłowania innych, nawet jeśli nie do końca znajduje to odbicie w naszych emocjach.  

 W jaki więc sposób masz miłować Ojca niebieskiego?  
 

 Spotykaj się z Nim codziennie na modlitwie.  

 Rozważaj Jego słowo zawarte w Piśmie Świętym.  

 Przyjmuj Jego łaskę i miłosierdzie w sakramentach.  

 Staraj się wypełnić to niepowtarzalne powołanie, które – jak to odczytujesz – 

Bóg ci wyznaczył.  
 

 A w jaki sposób masz miłować swego bliźniego?  
 

 Troszcz się tych, których Bóg postawił na twojej drodze.  

 Buduj, a nie rozwalaj.  

 Przebaczaj tym, którzy cię zranili. Mów innym o Jezusie. Wychodź z miłością 

do potrzebujących.  

Zastanów się, jakie będziesz mieć dziś okazje do miłowania Boga i bliźniego. A potem 

idź i zrób z nich użytek. Nie martw się, jeśli „nie czujesz” miłości. Ważne jest to, że 

wypełniasz dwa najważniejsze przykazania – i stajesz się odbiciem Bożej miłości w 

swoim zakątku świata.  

 

„Jezu, pokaż mi, jak mam dziś miłować Boga i bliźniego.” 

 

Pwt 6,2-6 Ps 18,2-4.47.51    Hbr 7,23-28 


