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Flp 2,1-4 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli - jakaś moc przekonująca 

Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie –  

dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te 

same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, 

pragnąc tylko jednego, (3) a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego 

współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich 

za wyżej stojących od siebie. (4) Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne 

sprawy, ale też i drugich! 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 Czy zdarzyło ci się kiedyś coś takiego? 

 

Dopingujesz swoją drużynę na meczu piłkarskim, tańczysz z kimś na weselu, 

śpiewasz ulubioną pieśń w czasie spotkania modlitewnego twojej wspólnoty – i nagle 

czujesz głęboką, miłosną więź ze wszystkimi wokół siebie. Nawet obcy ludzie w tym 

momencie stają ci się bliscy. Jest tak, jakbyście przynajmniej na te kilka minut mieli                 

„te same dążenia”, „tę samą miłość” i „wspólnego ducha” (Flp 2,2). 
 

 Czy nie byłoby wspaniale, gdyby te uczucia przetrwały również po 

zakończeniu meczu, wesela czy czuwania? 

 

Słowa Pawła są wskazówką, że jest to dokładnie to, czego Bóg dla nas pragnie. 

Podobnie jak każdy ziemski ojciec, tak nasz Ojciec niebieski cieszy się, widząc, że 

Jego dzieci czują się ze sobą dobrze i mają te same cele. 

 

 Jak to osiągnąć?  



 Lub jak choćby przybliżyć się do tego celu, jakim jest stała, życiodajna 

jedność?  

 

I znowu Paweł wskazuje nam drogę, zalecając byśmy żyli: „niczego nie pragnąc 

dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze 

oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie” (Flp 2,3).  
 

Innymi słowy, mamy służyć sobie nawzajem. Stawiać potrzeby bliskich, sąsiadów, 

a nawet nieznajomych, których spotykamy, przed swoimi własnymi. Naśladować 

Apostołów i pierwszych chrześcijan,  

 których ożywiał „jeden duch i jedno serce” i  

 którzy zabiegali o to, by „nikt z nich nie cierpiał niedostatku” (Dz 

4,32.34). 

 

Wydaje się to trudne, lecz spróbujmy uświadomić sobie dwie rzeczy.  

 

(1) Ten rodzaj życiodajnej jedności jest celem, do którego dążymy i nikt nie 

oczekuje, że osiągniemy go natychmiast. 

(2) Wspólnota ducha jest ostatecznie darem Chrystusa. To właśnie po to posłał 

do nas Ducha Świętego. Nie sądźmy, że mamy osiągnąć jedność własnymi 

siłami. 
 

 Czy jest ktoś, kto w tej chwili ciebie potrzebuje?  

 Czy masz możliwość podniesienia na duchu brata czy siostry w Panu?  

 

Idź i zajmij się tym! Nie musi to być nic wielkiego ani ważnego. Każdy akt miłości 

i służby przybliża cię o krok do jedności ducha, której Bóg dla nas pragnie. 

 

„Jezu, naucz mnie służyć jak Ty służyłeś.  Panie, uczyń nas wspólnotą ducha!” 

 

Ps 131,1-3   Łk 14,12-14 

 

(12) Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, 

nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych 

sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. (13) Lecz kiedy 

urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych.  

(14) A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się 

odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu 

sprawiedliwych. 

 



 

Wszystkich 

Świętych 
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(2) I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga 

żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc 

wyrządzić szkodę ziemi i morzu: (3) Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni 

drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. (4) I usłyszałem liczbę 

opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich 

pokoleń synów Izraela: 
 

(9) Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z 

każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed 

Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. (10) I głosem donośnym tak 

wołają: Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka. (11) A 

wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe 

padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, (12) mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i 

chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki 

wieków! Amen. (13) A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: Ci 

przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli? (14) I powiedziałem do niego: Panie, ty 

wiesz. I rzekł do mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i 

w krwi Baranka je wybielili.  



 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czy jesteś gotów poznać nowego niebieskiego przyjaciela?  

Dziś, w uroczystość Wszystkich Świętych, mamy niezliczone możliwości wyboru! 

Przyjaciele Boga są tak różnorodni, jak On jest kreatywny.  

Mężczyźni i kobiety. Małe dzieci i stuletni starcy. Żyjący samotnie na pustyni i 

ojcowie czy matki dużych rodzin. Utalentowani muzycy, niewykwalifikowani 

robotnicy, dynamiczni przedsiębiorcy i ludzie chorzy, którzy przez całe życie nie 

opuszczali łóżka. Ci, którzy zawsze byli uczciwi i szli prostą drogą i ci, którzy przed 

nawróceniem popełniali wszelkie możliwe grzechy. 

 Jak zaprzyjaźnić się ze świętym?  

Zacznij od zapoznania się z jego życiorysem. Dowiedz się, czy nie pozostawił po 

sobie jakichś pism. Poproś Ducha Świętego, aby cię oświecił i pomógł dostrzec, co w 

życiu tego świętego może być ważne i inspirujące dla ciebie. Zastanów się, w jaki 

sposób układał swoje życie według nauki Jezusa, w jaki sposób Go naśladował, i 

pomyśl, czego możesz się od niego nauczyć. 

Następnie otwórz swoje serce na modlitwie i opowiedz temu świętemu o sobie. 

Podziel się swoimi radościami i poproś o pociechę i wstawiennictwo w sprawach, 

które są dla ciebie trudne. 

Za każdym razem, gdy w ciągu dnia pojawi się jakiś problem, wyślij do nieba 

krótkie: „Módl się za mnie”. 

W miarę jak będziesz coraz lepiej poznawać tego świętego, jego życie będzie cię 

coraz bardziej inspirować. Zobaczysz, jakiego wzrostu Bóg pragnie dla ciebie. Tak 

właśnie działają święci – budzą w nas pragnienie większej świętości oraz przynaglają 

do pogłębiania więzi z Panem. 

Bóg wzywa cię do zajęcia konkretnego, przeznaczonego dla ciebie miejsca 

pośród świętych.  

Co więcej, uzdalnia cię do ukazywania Jego miłości w sposób, w jaki nikt inny nie 

jest w stanie tego zrobić. Kibicują ci w tym wszyscy święci, gotowi stać się 

towarzyszami twojej drogi. Znajdujesz się w naprawdę wspaniałym towarzystwie! 

 

„Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami!” 

 

Ps 24,1-6 



1 J 3,1-3:   

(1) Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi 

Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał 

Jego. (2) Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie 

ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, 

bo ujrzymy Go takim, jakim jest. (3) Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę 

nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. 

 

Mt 5,1-12a: 

(1) Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego 

uczniowie. (2) Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: (3) 

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. (4) 

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. (5) Błogosławieni 

cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. (6) Błogosławieni, którzy łakną i 

pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. (7) Błogosławieni 

miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (8) Błogosławieni czystego serca, 

albowiem oni Boga oglądać będą. (9) Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 

albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. (10) Błogosławieni, którzy cierpią 

prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie. (11) Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują 

was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.  

(12) Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. 
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zaduszny 
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1 Kor 15,20-24a.25-28 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

  (20) Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy 

spośród tych, co pomarli. (21) Ponieważ bowiem przez człowieka 

[przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. (22) I jak 

w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, (23) 

lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co 

należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. (24) Wreszcie nastąpi koniec, 

gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, 

Władzę i Moc. (25) Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich 

nieprzyjaciół pod swoje stopy. (26) Jako ostatni wróg, zostanie pokonana 

śmierć. (27) Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że 

wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko 

poddał. (28) A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn 

zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był 

wszystkim we wszystkich. 

 

  



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Do furty pewnego klasztoru zapukało dwóch mocno zdenerwowanych młodych ludzi. „

Chcemy pogadać z jakimś księdzem” – oznajmił łamiącym się głosem jeden z nich. Po 

chwili wahania dodał: „Wczoraj byliśmy na imprezie, trochę wypiliśmy, kolega wracał do 

domu i potrącił go samochód. Dziś dowiedzieliśmy się, że nie żyje. Gdzie on teraz jest? 

Co się z nim dzieje?”.  

„Trafiliście we właściwe miejsce” – odparł zakonnik. – „Chodźcie, porozmawiamy . 

Ludzie od wieków snuli mniej lub bardziej fantastyczne domysły na temat tego, co dzieje 

się po śmierci.  

Paweł mówi nam dzisiaj, że chrześcijanie nie muszą już snuć domysłów, 

ponieważ w centrum naszej wiary stoi Ktoś, kto umarł i powstał z martwych.  

Mamy wiarygodne świadectwa tych, którzy spotkali Go już po wyjściu z grobu. 

Wiemy, że – jak sam przekonywał – nie był duchem, ale miał ciało i kości (Łk 24,39). Jadł 

z nimi (Łk 24,42-43), pozwalał im się dotykać (Łk 42,39), przygotował im posiłek (J 

21,9). Ciało to miało jednak nowe właściwości – nie było poddane ograniczeniom czasu i 

przestrzeni, było ciałem uwielbionym (J 20,19; Łk 24,31), które mogło wstąpić do nieba 

(Dz 1,9-11). Jezus żył naprawdę i to pełnią życia, a nie w jakiejś efemerycznej, niejasnej 

postaci. 

Paweł twierdzi, że zmartwychwstanie Jezusa to dopiero początek, „

pierwociny” zbawionej ludzkości. Na podobne zmartwychwstanie przy powtórnym 

przyjściu Jezusa możemy liczyć my wszyscy, którzy do Niego należymy. 

Przypominamy sobie tę prawdę w każdą niedzielę, wyznając w Credo  wiarę w                        

„ciała zmartwychwstanie”. 

Czytamy ten tekst w Dzień Zaduszny, w którym otaczamy miłością i modlitwą 

naszych bliskich zmarłych, być może niepokojąc się – podobnie jak młodzi mężczyźni, o 

których była mowa na początku – gdzie są i co się z nimi dzieje.  

To samo Pismo Święte, które poucza nas o zmartwychwstaniu, mówi również, że 

potęga miłości nie ustępuje potędze śmierci (Pnp 8,6). Nasze modlitwy i ofiary, które są 

znakiem miłości, mają moc przed Bogiem, a przede wszystkim ma ją złożona z miłości 

ofiara Jezusa. Dlatego nie jest prawdą, że jeśli ktoś umarł, nic już nie da się dla niego 

zrobić.                   Wciąż możemy go kochać i wstawiać się za nim. 

Wierzymy, że śmierć zostanie pokonana „jako ostatni wróg” (1 Kor 15,26).                     

W międzyczasie otaczajmy miłością naszych zmarłych i ufajmy, że ostateczne zwycięstwo 



Jezusa otworzy przed nimi bramy zbawienia, dając nam wszystkim radość, która jest 

udziałem świętych. 

„Panie Jezu, otwórz niebo naszym bliskim zmarłym i wszystkim  oczekującym 

zmartwychwstania.” 
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(1) Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. (2) Na to 

szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. 

(3) Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: (4) Któż z was, gdy ma sto 

owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na 

pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? (5) A gdy ją znajdzie, bierze z 

radością na ramiona (6) i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi 

im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła.                         

(7) Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego 

grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu 

sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. (8) Albo jeśli jakaś kobieta, 

mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie 

wymiata z domu i nie szuka staranne, aż ją znajdzie. (9) A znalazłszy ją, sprasza 

przyjaciółki i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą 

zgubiłam. (10) Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z 

jednego grzesznika, który się nawraca. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Jeśli chcesz zobaczyć odblask tego, co promieniuje z serca Boga – Jego 

miłości, dobroci, cierpliwości – wystarczy, że zastanowisz się chwilę nad 

dzisiejszą Ewangelią.  

Dwie odczytywane dziś przypowieści Jezusa ukazują nam Boga, który wychodzi na 

pustkowie i przetrząsa wszystko, aby sprowadzić do domu tych, którzy się zagubili. 

Wiemy, że jest to prawda, ponieważ każdy z nas słyszał opowieści o ludziach, których 

życie zmieniło się radykalnie, gdy nawrócili się do Pana.  



Chociaż ich historie różnią się szczegółami, wszystkie mają wspólny wątek – ukazują 

Boga, który ukochał zagubionych i błądzących tak mocno, że szukał ich bez zważania na 

życiowe okoliczności. 

Mówią nam również, że Bogu zależy nie tylko na tych, którzy prowadzą 

uporządkowane życie. On idzie także do tych, którzy są daleko, do zbuntowanych i 

porzuconych. 

Weźmy na przykład  

 człowieka, który dorastał w środowisku pełnym przemocy, sam należał do 

gangu i popełnił straszliwe przestępstwa. Bóg odnalazł go za kratami. Albo  

 narkomankę żyjącą na ulicy. Bóg odnalazł ją w schronisku dla bezdomnych, 

uzdrowił jej zranienia emocjonalne i wydobył z nałogu. Czy wreszcie  

 milionera ateistę, który na pozór miał wszystko, ale nie mógł zapełnić swej 

wewnętrznej pustki. Bóg znalazł go, gdy siedział samotny w biurze, i nadał 

nowy kierunek jego życiu. 

Bóg Ojciec posłał na świat Jezusa, aby wyzwolił nas spod władzy ciemności i 

przeniósł do królestwa światła (Kol 1,13). To oznacza, że Bóg nigdy nie przestanie 

nas szukać.  

On chce, aby wszystkie Jego dzieci cieszyły się Jego miłością oraz doświadczały 

uzdrowienia i wolności, jakie On im daje.  

 Odnosi się to do nas, a także do naszych rodzin, przyjaciół, sąsiadów i 

współpracowników.  

 Odnosi się to nawet do tych, których nawrócenia nigdy byśmy się nie 

spodziewali! 

Złóżmy dziś całą ufność w Bogu, który kocha nas bardziej niż jesteśmy to w stanie 

pojąć. On idzie na poszukiwanie jednej owcy, gdy dziewięćdziesiąt dziewięć jest 

bezpiecznych i cieszy się wraz ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, gdy ją 

odnajdzie (Łk 15,7). 

Skoro uczynił to już tyle razy wcześniej, z pewnością będzie tak czynił aż do końca 

czasów. 

 

„Panie, przyprowadź do domu wszystkich, którzy się zagubili, a zwłaszcza tych 

moich bliskich, za których się modlę.” 

 

Flp 3,3-8a  Ps 105,2-7 

 



 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

4 listopada 2022                     
 

Flp 3,17--4,1 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(17) Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i 

wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. (18) Wielu 

bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam 

mówiłem, a teraz mówię z płaczem. (19) Ich losem - zagłada, ich bogiem - brzuch, 

a chwała - w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. 

(20) Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy 

wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, (21) który przekształci nasze 

ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może 

On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. 

(1) Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię - radości i chwało moja! - tak 

stójcie mocno w Panu, umiłowani! 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Czy w dzisiejszym pierwszym czytaniu Paweł nie posuwa się zbyt daleko? 

 Czy zamiast podawać czytelnikom jako wzór do naśladowania samego 

siebie, nie powinien raczej zachęcać ich do naśladowania Jezusa? 

To prawda, że Jezus jest dla nas najdoskonalszym wzorem tego, jak żyć 

miłością Boga i dzielić się nią z innymi.  

 Zawsze powinniśmy starać się Go naśladować. 

Ale Paweł jest dla nas przykładem innego rodzaju. Podczas gdy Jezus był czysty, 

bezgrzeszny i święty, Paweł był podobnym do nas grzesznikiem. Miał swoje lepsze i 

gorsze momenty. Przeżywał czasy wielkiej radości i pokoju, ale niekiedy tracił nerwy 

lub pozwalał sobie na odruchy złości czy sarkazm (Ga 5,10-12; 2 Kor 11,16-21). 



Jednak przy wszystkich swoich wzlotach i upadkach, Paweł nigdy nie tracił z oczu 

miłości, jaką Bóg miał do niego. Nigdy też nie tracił z oczu miłosierdzia, jakie okazał 

mu Jezus – miłosierdzia, które zakryło wszystkie jego słabości i grzechy. 

Oczywiście, próbujmy naśladować Jezusa w Jego doskonałości. Wiedzmy jednak, 

że nigdy nie osiągniemy bezgrzeszności, jaką On cieszył się od początku. 

I właśnie dlatego potrzebujemy świętych w rodzaju Pawła – grzeszników jak 

my, którzy pomimo swoich potknięć nie przestają iść za Panem.  

 To ich pokorę mamy naśladować.  

 To ich skruszone serca i pragnienie pojednania się ze wszystkimi, których 

skrzywdzili, są dla nas wzorem.  

 To ich determinacja miłowania wszystkich dzieci Bożych – nawet jeśli nie 

zawsze to im się udawało – ma być dla nas inspiracją. 

Pisząc do wierzących w Efezie, Paweł głosił, że wszyscy, którzy uwierzyliśmy                         

w Jezusa, „przez wiarę w Niego” mamy „śmiały przystęp do Ojca z ufnością”               

(Ef 3,12). Sam Paweł, tak boleśnie świadom własnych grzechów i słabości, wierzył, że 

ma prawo stawać przed Panem. 

I przekonywał o tym także nas, wskazując na miłosierną miłość Boga. 

Tak więc starajmy się ze wszystkich sił naśladować Jezusa.  

Starajmy się być „doskonali, jak doskonały jest Ojciec (…) niebieski” (Mt 

5,48). Ale nie poddawajmy się, gdy nam to nie wychodzi. Wtedy naśladujmy św. 

Pawła znajdując umocnienie w miłosierdziu i łasce Jezusa. 

 

„Jezu, pomóż mi naśladować świętych, którzy szli za Tobą przez wszystkie wieki 

Kościoła.” 

 

Ps 122,1-2.4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 



Łk 16,1-8: 
 

(1) Powiedział też do uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego 

oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. (2) Przywołał go do siebie i rzekł 

mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł 

być rządcą. (3) Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan 

pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. (4) Wiem, co 

uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. 

(5) Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał 

pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? (6) Ten odpowiedział: Sto beczek 

oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt. 

(7) Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy 

pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt. (8)  

Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. 

Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie 

niż synowie światłości. 
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Flp 4,10-19 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(10) Także bardzo się ucieszyłem w Panu, że wreszcie rozkwitło wasze staranie o mnie, 

bo istotnie staraliście się, lecz nie mieliście do tego sposobności. (11) Nie mówię tego 

bynajmniej z powodu niedostatku: ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w 

warunkach, w jakich jestem. (12) Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do 

wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować 

i doznawać niedostatku. (13) Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. (14) W 

każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku.  

(15) Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku [głoszenia] Ewangelii, gdy 

opuściłem Macedonię, żaden z Kościołów poza wami jednymi nie prowadził ze mną 

otwartego rachunku przychodu i rozchodu, (16) bo do Tesaloniki nawet raz i drugi 

przysłaliście na moje potrzeby. (17) Mówię zaś to bynajmniej nie dlatego, że pragnę 

daru, lecz pragnę owocu, który wzrasta na wasze dobro. (18) Stwierdzam, że wszystko 

mam, i to w obfitości: jestem w całej pełni zaopatrzony, otrzymawszy przez Epafrodyta 

od was wdzięczną woń, ofiarę przyjemną, miłą Bogu. (19) A Bóg mój według swego 

bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę..  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Kiedy Paweł został aresztowany, ewangelizowani przez niego chrześcijanie z 

Filippi posyłali dary na jego utrzymanie w więzieniu. W odpowiedzi Paweł 

podziękował im za to, że „wzięli udział w jego ucisku”.  

Ta prosta fraza  ukazuje nam jedną z charakterystycznych cech życia 

chrześcijańskiego – cnotę współczucia. Jak sama nazwa wskazuje, „współczuć” to 

wczuć się w sytuację drugiej osoby. Takie współodczuwanie z kimś zwykle budzi 

pragnienie przyjścia mu z pomocą. 



Tak właśnie miłuje nas Bóg – z wielkim współczuciem. Nie kocha nas na 

odległość. W osobie Jezusa zechciał przyjąć na siebie naszą ludzką kondycję, cierpieć 

razem z nami i ostatecznie ponieść śmierć na krzyżu po to, aby nas zbawić. 

Ale nie na tym był koniec Jezusowego współczucia. Przez swoją śmierć i 

zmartwychwstanie Chrystus wszedł w życie każdego z nas i „współczuje z nami”, 

ilekroć przeżywamy jakąkolwiek próbę czy cierpienie. Jest z nami zawsze, nawet 

jeśli tego nie odczuwamy. Słyszy nasze wołanie o pomoc, dzieli nasz ból i smutek, 

udziela nam łaski wytrwania i pójścia dalej pomimo napotykanych trudności. 

My także, jako chrześcijanie, jesteśmy wezwani do współczucia. Tak właśnie 

postąpili Filipianie, którzy z miłości do Pawła wzięli udział w jego ucisku, domyślając 

się, czego potrzebuje i posyłając mu wsparcie. To samo czyniło wielu świętych.  

Wystarczy wspomnieć  

 św. Damiana z Molokai troszczącego się o trędowatych,  

 św. Matkę Teresę opiekującą się umierającymi na ulicach Kalkuty, czy  

 św. Jana Vianneya posługującego grzesznikom w konfesjonale. 

 

 Czy znasz kogoś, kto dźwiga ciężar ponad siły? Jeśli tak, zapytaj Pana: „Jak 

mogę okazać mu współczucie?”.  

Życzliwe wysłuchanie, obietnica modlitwy, wsparcie materialne – wszystko to są 

sposoby, na jakie możemy „wziąć  udział w czyimś ucisku”. Taki był styl życia 

Chrystusa, a ponieważ jesteśmy Jego uczniami, jest to także nasz styl życia. 

 

„Jezu, dziękuję Ci, że bierzesz udział w moim ucisku.” 

 

Ps 112,1-2.5-6.8-9 

 

 

 

 

 



Łk 16,9-15: 

 

 (9) Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby 

gdy /wszystko/ się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. (10) Kto w 

drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy 

jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. (11) Jeśli więc w zarządzie 

niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam 

powierzy? (12) Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto 

wam da wasze? (13) żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo 

jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a 

tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. (14) Słuchali tego wszystkiego 

chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego. (15) Powiedział więc do 

nich: To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze 

serca.                      

To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest                   

w oczach Bożych. 
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Łk 20,27-38 (Biblia Tysiąclecia) 

(27) Wówczas podeszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma 

zmartwychwstania, i zagadnęli Go (28) w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam 

przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat 

weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. (29) Otóż było siedmiu braci. 

Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. (30) Wziął ją drugi, (31) a potem trzeci, i tak 

wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. (32) W końcu umarła ta kobieta. (33) Przy 

zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za 

żonę. (34) Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. (35) 

Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z 

martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. (36) Już bowiem umrzeć nie 

mogą, gdyż są równi aniołom i  

 
 

(38) Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla 

niego żyją. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

są dziećmi Bożymi, będąc 

uczestnikami 

zmartwychwstania.  

(37) A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz 

zaznaczył tam, gdzie jest mowa "O krzaku", 

gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem 

Izaaka i Bogiem Jakuba. 



 Czy nie byłoby wspaniale zajrzeć na chwilę do nieba jeszcze za 

życia? Doświadczenie, choćby przez kilka chwil, łaski pełnego 

zjednoczenia z Ojcem niebieskim zmieniłoby nas radykalnie. 

Nasze ziemskie przywiązania straciłyby swój czar; nasza determinacja, by żyć w 

sposób miły Panu, stałaby się niewzruszona. 

Ponieważ nie możemy odbyć krótkiej wycieczki do nieba, nie dowiemy się, jak ono 

wygląda, dopóki się tam nie znajdziemy. Możemy jednak zaufać temu, co powiedział 

Jezus do saduceuszy w dzisiejszej Ewangelii.  

Chociaż ukazuje On nam zaledwie mały przebłysk życia zbawionych, nie 

pozostawia jednak wątpliwości, że „umarli zmartwychwstają” (Łk 20,37-38). 

Nawet nie wiedząc niczego więcej, możemy zaufać, że zmartwychwstanie jest faktem 

i wzbudzić w sobie głęboką tęsknotę za życiem, które Jezus nam obiecał. 

 Jak zmienia nas tęsknota za niebem? 

Spójrzmy na dzisiejsze pierwsze czytanie o matce i jej siedmiu synach, 

torturowanych i zabitych za odmowę złamania Bożych praw (2 Mch 7). Wszyscy oni 

dzielnie stawili czoła katom, ponieważ wierzyli niezłomnie, że Bóg przywróci ich do 

życia. Śmierć nie była dla nich końcem. 

Ty także zdobędziesz się na odwagę, jeśli utkwisz wzrok w twoim wiecznym 

przeznaczeniu – niebieskim Jeruzalem. 

Kiedy złożysz nadzieję w życiu przyszłym, twoje teraźniejsze problemy zbledną, a 

trudy życia staną się łatwiejsze do zniesienia. Co więcej, wszystkie twoje czyny                            

i decyzje będą nakierowane na najważniejszy cel – zjednoczenie z Bogiem na wieki. 

Dziś na Mszy świętej spróbuj powierzyć Panu swe ziemskie troski, 

skupiając się na obiecanym ci przez Niego życiu wiecznym.  

Proś Go, aby wzbudził w tobie głęboką tęsknotę za niebem, która usuwa lęk, 

przynosząc trwałą nadzieję i pokój. 

 

„Jezu, pomóż mi utkwić wzrok w Tobie i Twoich obietnicach.” 

 

2 Mch 7,1-2.9-14   Ps 17,1.5-6.8.15 

 

 

2 Tes 2,16-3.5: 



 

(16) Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i 

przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, (17) 

niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej 

mowie! (1) Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało 

się i rozsławiło, podobnie jak jest pośród was, (2) abyśmy byli wybawieni od 

ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. (3) Wierny jest 

Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. (4) Co do was, ufamy w Panu, że to, 

co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. (5) Niechaj Pan skieruje serca wasze 

ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej! 

 


