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Łk 5,1-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (1) Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, 

a On stał nad jeziorem Genezaret - (2) zobaczył dwie łodzie, stojące przy 

brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. (3) Wszedłszy do jednej łodzi, 

która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem 

usiadł i z łodzi nauczał tłumy. (4) Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: 

Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów! (5) A Szymon odpowiedział: 

Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo 

zarzucę sieci. (6) Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci 

ich zaczynały się rwać. (7) Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, 

żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się 

prawie zanurzały. (8) Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i 

rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. (9) I jego bowiem, i 

wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; 

(10) jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami 

Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz 

łowił. (11) I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za 

Nim. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Czego zląkł się Piotr? Dopiero co słuchał Jezusa głoszącego Dobrą Nowinę o 

zbawieniu, a następnie był świadkiem dokonanego przez Niego wspaniałego cudu. 

Można by się spodziewać, że ogarnie go radość, a nie przestrach!  

Piotr jednak zdawał sobie sprawę, że jest grzesznikiem, a stojący przed nim Człowiek 

właśnie objawił moc  i chwałę Bożą. Od dzieciństwa wpajano mu, że chwała Boża 

wypala wszelki grzech, a z nim i grzesznika.  

Zląkł się więc, że jest zgubiony, dlatego chciał przekonać Jezusa, aby „wyszedł od 

niego”, zanim cokolwiek zacznie się z nim dziać (Łk 5,8).  



Jezus miał jednak inny ogląd sytuacji. Zapewnił Piotra, że nie ma się czego bać i nikt 

nie musi nigdzie odchodzić.  

Nie bój się .  

 Niech słowa wypowiedziane przez Jezusa do Piotra zapadną także w twoje 

serce.  

 Niech przekonają cię, że stając w obecności Boga, jesteś absolutnie bezpieczny.  

 Co więcej, jest to najcenniejsze, najbardziej radosne, najbardziej zbawcze ze 

wszystkich możliwych doświadczeń – i jest ono możliwe codziennie!  

Nie bój się, że Pan cię potępi z powodu twoich błędnych wyborów.  

„Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, 

by świat został przez Niego zbawiony”  (J 3,17).  

Odnosi się to także do ciebie! 

Nie bój się , że On zażąda od ciebie rzeczy niemożliwych.  

Powtarzaj za  św. Pawłem: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 

4,13).  

Jezus doda ci siły!  

Nie bój się, że jesteś niegodny stanąć w Jego obecności. Przyjdź do Niego,  a On 

uczyni cię godnym:  

„Mamy więc, bracia, pewność, że wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew 

Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową  i żywą” (Hbr 10,19-20).  

On cię przyjmie i przygarnie do serca! Jezus za bardzo cię kocha, by cię odrzucić czy 

potępić. Przyjdź więc do Niego. Daj się obmyć Jego miłosierdziu, pozwól Mu napełnić 

twe serce Jego miłością, niech Jego łaska uzdolni cię do pójścia za Nim.  

Nie bój się.  

 

„Oto jestem, Panie! Pozwól mi doświadczyć Twojej obecności.” 

 

1 Kor 3,18-23     Ps 24,1-6 
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1 Kor 4,1-5 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. 
(2) A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. (3) Mnie zaś najmniej 
zależy na tym, czy będąc osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki Co 
więcej, nawet sam siebie nie sądzę. (4) Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale 
to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. (5) Przeto nie sądźcie 
przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i 

ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Czy to zdanie nie wydaje ci się trochę dziwne?  

Przed chwilą św. Paweł mówił o tym, że Pan przyjdzie w dniu sądu i „rozjaśni to, co 

w ciemnościach ukryte” (1 Kor 4,5).  

Słysząc to sformułowanie, wielu z nas widzi w wyobraźni samych siebie drżących ze 

wstydu przed obliczem Boga, który odczytuje listę wszystkich naszych ukrytych 

grzechów.  

 Dlaczego więc Paweł kończy tę myśl stwierdzeniem, że „każdy otrzyma od 

Boga pochwałę”?  

Wyobraź sobie, że Bóg zagląda teraz w twoje serce.  

 Jak myślisz, co w nim zobaczy? Zazdrość, gniew, egoizm?  

Być może tak, ale dostrzeże również miłość, wiarę, oddanie. On widzi przecież 

wszystko. Jest więc całkiem możliwe, że tym, co w nas „ukryte”, jest nie tylko zło, ale 

również wiele dobra.   

I za to otrzymamy od Boga pochwałę. 

Często, a już zwłaszcza wtedy, gdy myślimy o sądzie Bożym, skupiamy się bardziej 

na naszych upadkach niż na tym, co w nas dobre.  



Jednak Bóg widzi całość obrazu. Znaczy to oczywiście, że zna całą twoją ciemność. 

Ale zna także  i światło – nawet kiedy dla ciebie nie jest ono wcale oczywiste.  

Na przykład, gdy ty widzisz tylko swoją urazę do kogoś z rodziny, Pan dostrzega także 

twoje wysiłki w kierunku przebaczenia. Nie znaczy to, że Bóg patrzy pobłażliwie na 

twoje grzechy i chce, żebyś koncentrował się tylko na swoich dobrych stronach.  

Znaczy natomiast, że chce, abyś patrzył na siebie w sposób obiektywny, dostrzegając 

otrzymane od Niego dary i dobre cechy, które już  w tobie uformował. Przypomina to 

relację pomiędzy rodzicem a dzieckiem.  

Dobry ojciec nie krytykuje nieustannie dziecka, próbując zmienić jego zachowanie. 

Widzi jego potencjał. Dodaje mu odwagi i mówi, co zrobiło dobrze. Upomina je, gdy 

schodzi na złą drogę, ale także chwali za czynione postępy.  

 Czy myśl o sądzie Bożym napełnia cię niepokojem?  

Zapamiętaj sobie dzisiejszy fragment.  

Bóg jest twoim Ojcem niebieskim.  

 Pozwól Mu oświetlić to, co jest w tobie dobre, jak i to, co wymaga poprawy.  

 I proś Go, aby objawił Ci miłość i współczucie, które wypełniają Jego serce, 

gdy zagląda  w twoje. 

 

„Przyjdź, Panie, i zbadaj moje serce!” 

 

Ps 37,3-6.27-28.39-40 Łk 5,33-39 

 

Wówczas oni rzekli do Niego: Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak 

samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją.  Jezus rzekł do nich: Czy możecie 

gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z nimi?   

Lecz przyjdzie czas kiedy zabiorą im pana młodego,                                                   

i wtedy, w owe dni, będą pościli. 

Opowiedział im też przypowieść: Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty 

tego, co oderwie od nowego; w przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie 

nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków; w 

przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się 

zepsują. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków.  Kto się napił starego 

wina, nie chce potem młodego - mówi bowiem: Stare jest lepsze. 
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Łk 6,1-5  (Biblia Tysiąclecia) 
 

W pewien szabat przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i, wykruszając je 

rękami, jedli. Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: Czemu czynicie to, czego nie wolno 

czynić w szabat? 

Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi:  

Nawet tegoście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego 

ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim 

ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: 

     Syn Człowieczy jest panem szabatu. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Pewien człowiek opowiedział, że jako nastolatek ukradł trochę żywności, ponieważ 

był biedny i głodny, a kiedy poszedł do spowiedzi, ksiądz okazał mu wiele 

współczucia. Po udzieleniu rozgrzeszenia spowiednik stwierdził, że to on, kapłan, 

powinien pokutować za to, że nie wspomógł go w potrzebie.  

Wręcz przeciwną postawę przyjęli faryzeusze w dzisiejszej Ewangelii.  

Uczniowie byli głodni, ale ci religijni przywódcy dostrzegli jedynie to, że łamią 

szabat. Nie było w nich współczucia. Jezus chciał skierować ich myślenie na właściwy 

tor, przypominając, że nakazy Prawa zostały złamane już w przeszłości, aby zapewnić 

posiłek Dawidowi i jego towarzyszom (Łk 6,3-4; 1 Sm 21,2-7).  

Konieczność zaspokojenia głodu ma pierwszeństwo przed wezwaniem do 

powstrzymania się od wszelkiej pracy w siódmy dzień tygodnia, tak samo jak miała 

pierwszeństwo przed nakazem, by chleby pokładne były spożywane wyłącznie przez 

kapłanów.  



Nam także zdarza się, jak faryzeuszom, reagować niepokojem czy oburzeniem, gdy 

widzimy, że ktoś postępuje nie tak, jak uważamy za stosowne.  

 Może ktoś zachowuje się niewłaściwie podczas Mszy świętej lub jest 

nieodpowiednio ubrany?  

 A może wygłasza poglądy, z którymi absolutnie się nie zgadzasz?  

Kiedy dzieje się coś takiego, łatwo ulegamy pokusie osądzania. Spróbujmy w takiej 

sytuacji przestawić swoje myślenie na właściwy tor, jak to Jezus starał się uczynić z 

faryzeuszami.  

Pan zachęca nas, abyśmy zamiast skupiać się na tym, co ktoś powiedział czy zrobił, 

pomyśleli o tym, co dzieje się  w jego sercu. Może zmaga się właśnie  z trudnymi 

pytaniami dotyczącymi wiary, a może znajduje się w ciężkiej sytuacji życiowej?  

Bez względu na powody,  

Jezus chce, abyśmy przyjmowali wszystkich i traktowali ich tak,                      

jak On by ich potraktował. 

 Czy jest ktoś, czyje zachowanie czy komentarze irytują cię lub wprawiają  w 

zły nastrój?  

Poproś dziś Pana o łaskę współczucia oraz spojrzenia na tego człowieka Jego 

oczami. Być może Jezus posyła cię do niego, abyś towarzyszył mu na drodze wiary. 

Jeśli pozwolisz Panu zmienić twoje myślenie, może posłuży się tobą, by pociągnąć tę 

osobę ku Niemu.  

 

„Panie, pomóż mi patrzeć na innych tak, jak Ty na nich patrzysz.” 

 

1 Kor 4,6-15     Ps 145,17-21 
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Łk 14,25-33 (Biblia Tysiąclecia) 
  (25) A szły z Nim wielkie tłumy. On zwrócił się i rzekł do nich: (26) Jeśli kto 

przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci 
i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. (27) Kto nie nosi 
swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.  

(28) Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie 
wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie?  

(29) Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, 
patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: (30) Ten człowiek zaczął budować, a nie 
zdołał wykończyć. (31) Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z 
drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi 
może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw 
niemu? (32) Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi 

o warunki pokoju. (33) Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się 
wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czy słyszałeś o Narodowym Pomniku Szkocji?  

Jeśli nie, to nie ma  w tym nic dziwnego, ponieważ nigdy go nie ukończono. 

Według projektu miała to być replika Partenonu  w Atenach, jednak z powodu 

wyczerpania funduszy, budowę zarzucono wkrótce po umieszczeniu sześciotonowego 

kamienia węgielnego.  

Pomnik zwany jest dziś popularnie „Hańbą Edynburga”, a jego niewykończone 

kolumny stanowią smętną pamiątkę kiepskiego planowania.  

Przypomina to sytuację budowniczych, o których mówi Jezus w dzisiejszej 

Ewangelii. Zanim przystąpi się do budowy, najpierw należy obliczyć koszty i 

sprawdzić, czy starczy pieniędzy na wykończenie.  

Wydaje się to oczywiste.  

 



Jednak Jezus mówi tu nie tylko o kosztach budowy.  

Mówi  o kosztach bycia Jego uczniem.  

Jezus chciał, by Jego słuchacze zrozumieli, co oznacza pójście za Nim.  

 Ten, kto decyduje się zostać Jego uczniem, musi być przygotowany na 

zmianę życia, sposobu modlitwy, miejsca zamieszkania, planów na 

przyszłość.  

 Pójście za Nim będzie wymagało wzięcia krzyża i Jezus chciał, aby Jego 

potencjalni uczniowie byli tego świadomi.  

Kochał ich i nie chciał, aby znaleźli się w sytuacji budowniczych niezdolnych 

dokończyć to, co zaczęli.  

Każdy z nas trochę przypomina ten niedokończony pomnik – wciąż jesteśmy w 

trakcie budowy. Na szczęście jednak mamy szansę tę budowę dokończyć. Wystarczy, 

że będziemy wierni naszej decyzji pójścia za Jezusem.  

Pan mówi nam, że ta droga wykracza poza nasze zdolności naturalne, jednak mówi 

to nam nie po to, by nas zniechęcić, ale by skierować nas ku Niemu, „który nam                 

w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (Hbr 12,2).  

Jezus do każdego, także do ciebie, kieruje swoje: „Pójdź za Mną”.  

Wie, jakie wyzwania staną przed tobą  i nie chce, abyś poddał się, widząc, że koszt 

jest większy niż tego oczekiwałeś. Udzieli ci wszelkich łask,  jakich potrzebujesz, by 

oprzeć się pokusom.  

Jego miłość będzie cię umacniać na drodze do nieba. A Jego niewyczerpane zasoby 

miłosierdzia pomogą ci dzień za dniem wybierać Go na nowo.  

 

„Panie, udziel mi Twojej łaski, abym mógł wiernie iść za Tobą.” 

 

Mdr 9.13-18     Ps 90,3-6.12-14.17     Flm 9b-10.12-17 

 

 


