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Łk 17,1-6 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Rzekł znowu do swoich uczniów: Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz 

biada temu, przez którego przychodzą. (2) Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień 

młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem 

grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. (3) Jeśli brat twój zawini, 

upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu. (4) I jeśliby siedem razy na dzień zawinił 

przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, przebacz 

mu. (5) Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary. (6) Pan rzekł: 

Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się 

z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

W Ewangeliach Jezus rzadko udziela bezpośredniej odpowiedzi na zadane Mu 

pytanie. Wydaje się, że woli stawiać pytających wobec pewnego wyzwania. Dzięki 

temu rzuca nowe, świeże, a czasami intrygujące światło na to, jak działa Ojciec. 

Tak właśnie dzieje się w dzisiejszej Ewangelii, kiedy Apostołowie proszą Jezusa, 

aby dodał im wiary. Zamiast wyjaśnić im krok po kroku, na czym polega 

wzrost w wierze, Jezus przywołuje obraz ziarnka gorczycy oraz morwy. 

Niewykluczone, że Jego odpowiedź wprawia nas w podobny zamęt, jak niegdyś 

Apostołów! 

Ziarna gorczycy są maleńkie, ale mamy tak wielkiego Boga, że potrzebujemy 

zaledwie odrobiny wiary. Wiemy, że nasz Bóg jest potężny – zbawia, odnawia, 

odkupuje, uzdrawia i czyni o wiele więcej niż sobie to wyobrażamy czy ośmielamy się 

prosić (Ef 3,20). 



Przy takim Bogu nie musimy czekać z prośbami, aż nasza wiara odpowiednio 

urośnie. Wystarczy, że pomodlimy się z tą niewielką wiarą, jaką mamy. Wiemy, że 

Bóg, Stwórca wszechświata, dokonuje rzeczy niemożliwych. Znacznie większych niż 

wyrwanie morwy z korzeniami! 

Kiedy widzimy, jak Pan dokonuje zdumiewających rzeczy w odpowiedzi na 

modlitwę, z pewnością umacnia się nasza wiara. Wiemy jednak również, że niekiedy 

Jego odpowiedź bywa zupełnie inna niż ta, na którą liczyliśmy. Nie znaczy to, że Pan 

nas nie wysłuchał. On jest wielkim Bogiem, a Jego drogi nie są drogami naszymi (Iz 

55,9).  

Pozostawiając wynik modlitwy w Jego dłoniach, dajemy naszej wierze szansę 

wzrostu. Decydujemy się zaufać, że On działa, nawet gdy nie jesteśmy w stanie tego 

zobaczyć. 

Potraktuj więc  

maleńkie gorczyczne ziarenko wiary jako ziarenko zaufania, które będzie w 

tobie wzrastać w miarę twej drogi z Panem.  

Podczas modlitwy staraj się patrzeć na wielkość Boga, a nie na swój brak wiary. 

Złóż w Jego ręce wszystkie potrzeby i pragnienia, a twoja wiara wzrośnie. Może nie 

na tyle, by przenieść morwę do morza, ale wystarczająco, by niejeden raz zadziwić 

ciebie samego. 

„Panie Jezu, Ty widzisz, jak mała jest moja wiara, ale mimo to składam w 

Tobie całą moją ufność.” 

Ps 24,1-6     Tt 1,1-9: 

 (1) Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, [posłany do szerzenia] wśród wybranych 

Bożych wiary i poznania prawdy wiodącej do życia w pobożności, (2) w nadziei życia wiecznego, 

jakie przyobiecał przed wiekami prawdomówny Bóg, (3) a we właściwym czasie objawił swe 

słowo przez nauczanie powierzone mi z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego - (4) do Tytusa, 

dziecka mego prawdziwego we wspólnej nam wierze. Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa 

Jezusa, Zbawiciela naszego! (5) W tym celu zostawiłem cię na Krecie, byś zaległe sprawy 

należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów. Jak ci zarządziłem, [może nim 

zostać], (6) jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierzące, nie obwiniane 

o rozpustę lub niekarność. (7) Biskup bowiem winien być, jako włodarz Boży, człowiekiem 

nienagannym, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, 

nie chciwym brudnego zysku, (8) lecz gościnnym, miłującym dobro, rozsądnym, 

sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym, (9) przestrzegającym niezawodnej wykładni 

nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych. 
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Łk 17,7-10 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(7) Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź                        

i siądź do stołu? (8) Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się                           

i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? (9) Czy dziękuje słudze 

za to, że wykonał to, co mu polecono? (10) Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co 

wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy;  

                wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.  

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Słowo „Ewangelia” znaczy tyle co „dobra nowina”, przyznajmy jednak, że 

czasami ta nowina – jak w dzisiejszym fragmencie Ewangelii wg św. Łukasza – może 

wprawić nas w pewne zakłopotanie. 

Jezus mówi, że mamy służyć Bogu i troszczyć się o to, czego On pragnie bardziej niż 

o zaspokojenie swoich własnych potrzeb. Że mamy wykonywać wszystko, co nam 

polecono, traktując to jako swój zwyczajny obowiązek i nie oczekując żadnej 

wdzięczności. 

Przestrzeganie przykazań nie czyni nas nikim szczególnym, a jedynie posłusznymi 

sługami. Powiedzmy sobie szczerze: nie jest to najwygodniejsze przesłanie! 

➢ Ale co naprawdę mówi nam tutaj Jezus? 

➢ Czy nasza relacja z Nim ma przypominać relację pana i niewolnika? 

Oczywiście Bóg wymaga od nas posłuszeństwa, ale wiemy również, że Jezus umarł 

i zmartwychwstał, abyśmy mogli stać się umiłowanymi dziećmi Bożymi. 

Prawdziwą niewolą, z jakiej On nas wyzwolił, jest niewola naszych światowych 

namiętności i pragnień.  



Teraz zaprasza nas do relacji ze sobą, opartej na miłości i miłosierdziu, polegającej 

na przedziwnej wymianie naszych serc na Jego serce. My dajemy Mu miłość naszych 

serc, a On daje nam … siebie samego. 

Gdy dokonuje się ta wymiana, nasze akty posłuszeństwa w coraz mniejszym stopniu 

wynikają z poczucia obowiązku, a w coraz większym z miłości Boga. I nie chodzi tu 

tylko o miłość, jaką my mamy do Boga, ale także o miłość, jaką On ma do nas.                    

Nawet jeśli tego nie odczuwamy, Bóg rozlewa swoją miłość w naszych sercach przez 

Ducha Świętego (Rz 5,5).  

A to znaczy, że jesteś w stanie służyć innym także wtedy, gdy czujesz zmęczenie, 

głód czy zdenerwowanie, gdy dziecko grymasi, szef stawia nieracjonalne wymagania, a 

przyjaciel narzeka. Na tym polega Boska wymiana miłości. 

Kiedy następnym razem trudno będzie ci odpowiedzieć na czyjąś potrzebę, zatrzymaj 

się na chwilę i zawołaj do Pana: „Przymnóż mi miłości!”. Zaufaj, że Duch Święty 

pomoże ci przyjąć tę miłość i wydać jej owoce. A wtedy powiesz: 

„Robię po prostu to, co jest moim obowiązkiem” i miłość złagodzi ostrość 

tego zdania. 

„Jezu, pomóż mi zaufać Tobie i przyjąć Twoją miłość, abym mógł stać 

się Twoim posłusznym sługą”. 

Ps 37,3-4.18.23.27.29      Tt 2,1-8.11-14: 

 (1) Ty zaś głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką: (2) że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, 

statecznymi, roztropnymi odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. (3) 

Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, winny 

unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. (4) Niech pouczają 

młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, (5) jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, 

dobre, poddane swym mężom - aby nie bluźniono słowu Bożemu. (6) Młodzieńców również 

upominaj, aby byli umiarkowani; (7) we wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym 

postępowaniem w nauczaniu okazuj prawość, powagę, (8) mowę zdrową, wolną od zarzutu, 

ażeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć. (9) Niewolnicy niech 

będą poddani swoim panom we wszystkim, niech się starają im przypodobać, niech się im nie 

sprzeciwiają, (10) niczego sobie nie przywłaszczają, lecz niech okazują zawsze doskonałą 

wierność, ażeby pod każdym względem stali się chlubą dla nauki naszego Zbawiciela, Boga. (11) 

Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom (12) i poucza nas, 

abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli 

na tym świecie, (13) oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i 

Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, (14) który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas 

od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu 

dobrych uczynków. 

 



 

 

 

Rocznica Poświęcenia 

Bazyliki Laterańskiej 
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(13) Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. (14) W 

świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali 

woły, baranki i gołębie. (15) Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, 

powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety 

bankierów, a stoły powywracał. (16) Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, 

rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! (17) Uczniowie 

Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. 

(18) W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się 

wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? (19) Jezus dał im taką odpowiedź:  

Zburzcie tę świątynię, a Ja                                                                    

w trzech dniach wzniosę ją na nowo. 

(20) Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a 

Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? (21) On zaś mówił o świątyni swego 

ciała. (22) Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to 

powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



„Stworzone, by trwać” – tym sloganem przez długie lata firma Ford Motor 

Company reklamowała swoje ciężarówki1. 

Była to bardzo skuteczna kampania reklamowa. Dlaczego? Ponieważ, jak dobrze 

wiemy, wiele rzeczy jest po prostu nietrwałych. Ulegają zniszczeniu o wiele szybciej, 

niż byśmy sobie tego życzyli – nie tylko samochody, ale także urządzenia elektroniczne, 

meble, a nawet nasze domy.  

Wspaniale jest więc znaleźć coś, co jest dobrze wykonane, mocne, trwałe i 

niezawodne. 

W święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej radujemy się czymś, co również zostało 

„stworzone, aby trwać” – Kościołem!  

 

 

Ale w każdym kościele znajduje się tabernakulum, w którym mieszka Jezus.  

 On jest naszym wiecznym domem.  

 On jest Tym, który gromadzi w jedno Boga i Jego lud – czego 

przypomnieniem jest każde nasze wejście do kościoła. 

 
1 Ford. It’s built to last! 
February 25th, 2016 by Groove Ford 
Share this Post:  If you have ever seen a Ford commercial, you are probably familiar with the phrase, “Built Ford 
Tough.” In 2013, that slogan turned 35 years old, and for over three decades now, American drivers and critics 
have asserted that Ford trucks are definitely built Ford tough and built to last. 
 

Bazylika św. Jana na Lateranie, 

poświęcona w 324 roku, jest najstarszym 

kościołem świata, katedrą biskupa Rzymu, 

papieża, czyli kościołem – matką wszystkich 

katolików świata. Jednak choć już to samo jest 

zadziwiające, nie jest to jeszcze główny powód 

naszego świętowania. Radujemy się dziś przede 

wszystkim z tego, że ten konkretny kościół 

kieruje nasze myśli ku domowi, który nigdy się 

nie rozpadnie. 

Oczywiście bazylika kiedyś także ulegnie 

zniszczeniu, podobnie jak wszystkie nasze 

kościoły. To nie gmach kościoła jest naszym 

wiecznym domem. 

 
Pielgrzymka nauczycieli 2014 rok 

https://www.grooveford.com/author/grooveford_author/


Każdy kościół uświadamia nam, że nasz wieczny dom jest w Chrystusie, w 

obecności Boga. 

Kiedy więc następnym razem zatęsknisz za czymś, co jest trwałe, zajrzyj do kościoła! 

Skieruj swój wzrok na tabernakulum, gdzie przebywa Chrystus pod pokorną postacią 

chleba. Wycisz swoje serce przed Panem i zaufaj, że On nigdy cię nie opuści. Niech 

świadomość, że w Chrystusie masz trwały dom na wieki, umocni cię i da ci poczucie 

bezpieczeństwa. 

 

„Panie, wychwalam Cię za Twoją niewzruszoną wierność. Obym nauczył się 

ufać Tobie w każdej sytuacji. Ty jesteś skałą, na której stoję!” 

 

Ez 47,1-2.8-9.12   lub 1 Kor 3,9b-11.16-17   Ps 46,2-3.5-6.8-9 
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(7) Bracie, doznałem wielkiej radości i pociechy z powodu twojej miłości, że 

/mianowicie/ serca świętych otrzymały od ciebie pokrzepienie. (8) A przeto, choć 

z całą swobodą mogę w Chrystusie nakładać na ciebie obowiązek, (9) to jednak 

raczej proszę w imię miłości, skoro już jestem taki. Jako stary Paweł, a teraz 

jeszcze więzień Chrystusa Jezusa - (10) proszę cię za moim dzieckiem - za tym, 

którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. (11) Niegdyś dla ciebie 

nieużyteczny, teraz właśnie i dla ciebie, i dla mnie stał się on bardzo użyteczny. 

(12) Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu! (13) 

Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w 

kajdanach /noszonych dla/ Ewangelii. (14) Jednakże postanowiłem nie uczynić 

niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej 

woli. (15) Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas,  

abyś go odebrał na zawsze, (16) już nie jako niewolnika, lecz więcej niż 

niewolnika, jako brata umiłowanego. /Takim jest on/ zwłaszcza dla mnie, ileż 

więcej dla ciebie zarówno w doczesności, jak w Panu. (17) Jeśli więc się 

poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie! (18) Jeśli zaś wyrządził ci 

jaką szkodę lub winien cokolwiek, policz to na mój rachunek! (19) Ja, Paweł, 

piszę to moją ręką, ja uiszczę odszkodowanie - by już nie mówić o tym, że ty w 

większym stopniu winien mi jesteś samego siebie. (20) Tak, bracie, niech ja przez 

ciebie doznam radości w Panu: pokrzep moje serce w Chrystusie! 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

„Gdyby tylko zechciał posłuchać mojej rady!” Brzmi znajomo? To bardzo frustrujące, 

gdy ktoś nie ma ochoty brać pod uwagę naszego zdania. Na czym więc polega sztuka 

udzielania rad w taki sposób, by słuchali ich inni? 



W dzisiejszym pierwszym czytaniu św. Paweł udziela śmiałej rady swemu 

przyjacielowi, Filemonowi. Prosi go, by przyjął z powrotem swego zbiegłego niewolnika, 

Onezyma, już nie jako sługę, ale jako brata w Panu. 

➢ Czego możesz się nauczyć od Pawła na temat udzielania rad?  

 

✓ Po pierwsze tego, by spojrzeć na sytuację z perspektywy nieba. Paweł nigdy nie tracił 

z oczu faktu, że wszyscy trzej – on sam, Filemon i Onezym – są umiłowani przez 

Chrystusa. Ta perspektywa pomagała mu traktować wszystkich zainteresowanych z 

szacunkiem i czcią, na jakie zasługiwali jako bracia w Panu. 

✓ Po drugie tego, by zastanawiać się nad tym, czy twoja rada jest oparta na prawdzie. 

Czy wziąłeś pod uwagę całą prawdę i wszystkie okoliczności? Paweł przyznał, że 

Onezym złamał prawo i powinien zadośćuczynić swemu panu (Flm 18).  

Jednocześnie jednak odwołał się do wiary Filemona i jego przyjaźni – czyli tego, co 

powinno zrównoważyć wymagania sprawiedliwości (Flm 7-10). 

➢ I wreszcie, czy twojej radzie towarzyszy nadzieja?  

Pomimo skomplikowanych okoliczności, do jakich należał pobyt w więzieniu oraz 

konieczność udzielenia przyjacielowi rady, która mogła mu się nie spodobać, list Pawła 

jest przepojony ufnością. Apostoł jest przekonany, że Filemon uczyni to, co słuszne i 

przebaczy Onezymowi, a nawet że Filemon i Onezym staną się braćmi w Chrystusie, 

współpracującymi ze sobą dla dobra królestwa Bożego. 

Czy za twoją radą kryje się lęk, czy nadzieja? Jeśli lęk, to weź głęboki oddech i poproś 

Pana, by dał ci poznać, że to On ma kontrolę nad sytuacją. Na koniec Paweł pozostawia 

wszystko w rękach Boga.  

On powiedział swoje, a reszta należy do Pana, który poprowadzi jego przyjaciela. I ty 

możesz postępować podobnie, ufając, że Duch Święty przeprowadzi do końca doskonały 

plan Boga. 

 

„Panie, naucz mnie śmiało wypowiadać swoje zdanie, ufając, że Ty zajmiesz się 

resztą.” 

 

Ps 146,6-10 

 

 

 

 



 

Łk 17,20-25: 

(20) Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: 

Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; (21) i nie powiedzą: Oto tu jest albo: 

Tam. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest. (22) Do uczniów zaś rzekł: 

Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie 

zobaczycie. (23) Powiedzą wam: Oto tam lub: Oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie 

za nimi. (24) Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca 

widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. (25) 

Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. 
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Łk 17,26-37 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(26) Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: 

(27) jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; 

nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. (28) Podobnie jak działo 

się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, (29) lecz 

w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił 

wszystkich; (30) tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. (31) W 

owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, 

by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. (32) Przypomnijcie 

sobie żonę Lota. (33) Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je 

straci, zachowa je. (34) Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym 

posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (35) Dwie będą mleć razem: 

jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (36) Pytali Go: Gdzie, Panie? (37) On im 

odpowiedział: Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

W życiu bywają wydarzenia, po których wydaje się, że nic już nie będzie taki samo.  

❖ Katastrofa smoleńska z 10 kwietnia 2010 roku.  

❖ Trwająca od 2020 roku pandemia.  

❖ Wybuch wojny na Ukrainie.  



Także osobiste tragedie, na które nie byliśmy przygotowani, jak nagła śmierć bliskiej 

osoby czy nieoczekiwana wieść o rozwodzie przyjaciół, każą nam zatrzymać się i 

zastanowić nad własnym życiem. 

Zbliżamy się do końca roku liturgicznego, w którym to czasie Kościół proponuje nam 

teksty biblijne skłaniające – jak wspomniane wyżej wydarzenia – do zatrzymania się                  

i refleksji. Dlatego właśnie czytamy teraz fragmenty takie jak opis „dni Noego”                       

(Łk 17,26), mówiący o Sądzie Ostatecznym i końcu świata.  

➢ Czytania te mogą wydać nam się niepokojące i kłopotliwe, ale zachęcają nas 

do postawienia sobie pewnych zasadniczych pytań: Jaki jest ostateczny cel 

mojego życia?  

➢ Czy w dążeniu do tego celu wykorzystuję wszystkie zasoby, które mam do 

dyspozycji? 

Naszym ostatecznym celem jest wieczność w bliskości Boga, warto więc 

przygotowywać się do niej każdego dnia – poprzez gromadzenie się wraz z ludem 

Bożym na liturgii, szukanie Boga w osobistej modlitwie, zanurzanie się w Jego słowie.  

Przygotowujesz się też poprzez pełną miłości troskę o innych, zarówno najbliższych, 

jak i o tych, do których wolałbyś się zanadto nie zbliżać. Czy inni mogą liczyć na to, że 

także dziś będziesz wiernie wypełniać wszystko, co do ciebie należy, czyniąc to jak 

najlepiej, a nie byle zbyć? 

Bo prawda jest taka, że nikt nie ma zagwarantowanego jutra. 

Weźmy sobie do serca dzisiejszą Ewangelię i starajmy się trwać przy Panu w ciągu 

dnia. Wielu ludzi nastawia sobie alarm w telefonie czy budziku, aby nie zapomnieć 

wziąć leków czy zadzwonić do kogoś w ważnej sprawie.  

Może i ty potrzebujesz podobnego przypomnienia, by zatrzymać się i wznieść serce 

do Pana.  

❖ Spróbuj nastawić sobie taki alarm przynajmniej raz dziennie, a kiedy go 

usłyszysz, ofiaruj to, co robisz Jezusowi i poproś Go, aby dał ci doświadczyć 

Jego obecności przy tobie.  

❖ Proś Go też, aby pokazał ci, co czyni właśnie w twoim życiu oraz do czego 

zaprasza cię i uzdalnia w tej błogosławionej chwili. 

„Panie, naucz mnie żyć dla wieczności”. 

2 J 4-9     Ps 119,1-2.10-11.17-18 
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Łk 18,1-8 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Powiedział im też przypowieść o tym, że                                  

zawsze powinni modlić się i nie ustawać: 

(2) W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. (3) W 

tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed 

moim przeciwnikiem. (4) Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: 

Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, (5) to jednak, ponieważ naprzykrza 

mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała 

mnie. (6) I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. (7) A Bóg, czyż nie 

weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie 

zwlekał w ich sprawie? (8) Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak 

Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Michał wiedział, że syn Tomasz zmaga się z nałogiem narkomanii. Kiedy więc                        

w sobotni poranek spotkali się na śniadaniu, Michał zastanawiał się, jak jego przyjaciel 

radzi sobie z tą sytuacją. Nie wiedział jednak, w jaki sposób poruszyć tak drażliwy 

temat. Nie musiał. Kiedy usiedli do stołu, Michał zaskoczył Tomasza, proponując: „Czy 

możemy zmówić Ojcze nasz za mojego syna? Mam teraz zwyczaj modlić się o jego 

uzdrowienie przed każdym posiłkiem”. 

Podobną uporczywą wytrwałością wykazała się wdowa z dzisiejszej przypowieści.  

Wyobraźmy sobie, jak w tamtych czasach, w społeczeństwie, w którym liczyli się 

mężczyźni, wyglądało życie niemłodej już, samotnej kobiety, którą w dodatku ktoś 

prześladował.  



Dostanie się do sędziego i przedstawienie mu swej prośby musiało być dla niej 

trudne. Może z wysiłkiem przemierzała codziennie pieszo długą drogę, aby się z nim 

spotkać, a będąc już na miejscu, znosiła ciekawskie spojrzenia innych interesantów 

zastanawiających się, czego ona tu szuka. W końcu jednak postawiła na swoim. 

Jezus pragnie, abyśmy wykazywali się taką samą wytrwałością, modląc się we 

własnych intencjach oraz w intencjach bliskich nam osób. Nie musi to być jakaś 

szczególnie rozbudowana modlitwa. 

❖ Możemy po prostu modlić się w konkretnej intencji przed posiłkiem. 

❖ Możemy modlić się myjąc zęby, czekając aż zagotuje się woda na kawę czy 

stojąc w kolejce do kasy.  

❖ Możemy powtarzać nasze błaganie jadąc do pracy czy wykonując ćwiczenia 

fizyczne. 

Ważna jest przede wszystkim wytrwałość i konsekwencja. W końcu doczekamy się 

rezultatu. Pamiętajmy, że  

            Bóg jest o wiele bardziej życzliwy niż niesprawiedliwy sędzia! 

Stukajmy więc wytrwale do Jego drzwi. Przedstawiajmy Mu nasze potrzeby.                

A potem patrzmy, jak Pan zmienia życie ludzi – a przy okazji także nasze serca. 

 

„Oto jestem, Panie. Jeszcze raz przedstawiam Ci moje potrzeby. Usłysz je i mnie 

wysłuchaj.” 

 

3 J 5-8    Ps 112,1-6 
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Łk 21,5-19 (Biblia Tysiąclecia) 

(5) Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, 

powiedział: (6) Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na 

kamieniu, który by nie był zwalony. (7) Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki 

będzie znak, gdy się to dziać zacznie? (8) Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie 

zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: 

Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. (9) I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i 

przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. (10) Wtedy mówił do 

nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. (11) Będą silne 

trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na 

niebie. (12) Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. 

Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do 

królów i namiestników. (13) Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. (14) 

Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. (15) Ja bowiem dam wam 

wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć 

ani się sprzeciwić. (16) A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i 

niektórych z was o śmierć przyprawią.  

 
 

 

 (17) I z powodu mojego imienia będziecie w 

nienawiści u wszystkich. (18) Ale włos z głowy wam 

nie zginie. 

Przez swoją wytrwałość                       

ocalicie wasze życie. 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Fragmenty Pisma Świętego dotyczące końca świata bywają przerażające, ale 

dzisiejsza Ewangelia daje także dużo nadziei. Czytamy dziś o Jezusie, który naucza w 

świątyni, otoczony całym jej splendorem. Dla Żydów było to miejsce święte, znak, że 

Bóg wybrał sobie Izraela na swoją szczególną własność. Kiedy więc Jezus oznajmił 

słuchaczom, że z tego, na co patrzą „nie zostanie kamień na kamieniu” (Łk 21,6), był 

to dla nich wstrząs. 

Jednak Jezus nie zapowiadał jedynie fizycznego zniszczenia świątyni, które 

rzeczywiście nastąpiło w roku 70, ale mówił również o rzeczywistości duchowej. 

Podobnie jak czynił to prorok Jeremiasz wieki wcześniej, Jezus ostrzegał ludzi, by 

nie pokładali ufności jedynie w murowanej świątyni (Jr 7,1-7), ale by kierowali swój 

wzrok ku Bogu, który zamieszkuje świątynię. 

I nie chodziło tylko o świątynię. Jezus przepowiedział również trzęsienia ziemi, 

klęski głodu, wojny i prześladowania. Narody upadną, dobre zdrowie, spokój i 

stabilizacja mogą runąć w każdej chwili. Wszystko, na czym ludzie opierają swoje 

poczucie bezpieczeństwa – na czym ty opierasz swoje poczucie bezpieczeństwa – 

pewnego dnia obróci się wniwecz.  

Jedynie Bóg trwa na wieki. 

Gdzie więc jest tu nadzieja? Obnażając kłamstwo, które każe nam wierzyć, że 

bezpieczeństwo jest kwestią pieniędzy, statusu czy ogólnego dobrobytu, Jezus wskazuje 

na to, co trwa – na niebo. 

Ponieważ nas kocha, ostrzega, abyśmy nie polegali na tym, co ulotne, i co tylko nas 

rozczaruje. Nawet najwspanialsze przyjemności i błogosławieństwa ziemskiego życia 

nie wytrzymują porównania z niebem! 

I tu właśnie jest miejsce na nadzieję.  

 Jezus ukazuje nam wielkość Boga i chwałę przyszłego życia.  

 Otwiera nam oczy na Tego, który trwa wiecznie – na naszego Stwórcę i Ojca.  

 W Nim znajdziemy życie, które się nie kończy.  

 Trwając przy Nim i lgnąc do Niego, „ocalimy nasze życie” (por. Łk 21,19). 

„Panie, w Tobie jest moja nadzieja!” 

 

Ml 3,19-20a   Ps 98,5-9   2 Tes 3,7-12 


