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Łk 18,35-43 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(35) Kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. (36) 

Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. (37) Powiedzieli mu, 

że Jezus z Nazaretu przechodzi. (38) Wtedy zaczął wołać:  

Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! (39) Ci, co szli na przedzie, 

nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu 

Dawida, ulituj się nade mną! (40) Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. 

A gdy się zbliżył, zapytał go: (41) Co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział: Panie, 

żebym przejrzał. (42) Jezus mu odrzekł: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. 

(43) Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to 

widział, oddał chwałę Bogu. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Chociaż pokrzywdzony przez los ślepotą i ubóstwem, żebrak ten miał w sobie coś, czego 

brakowało wielu innym z tłumu otaczającego Jezusa. Podobnie jak ludzie, którzy czekali na 

przybycie niezwykłego Nauczyciela, on także słyszał wiele opowieści o dokonywanych przez 

Niego cudach i uzdrowieniach, a także o Jego przesłaniu miłosierdzia. 

I podobnie jak w innych, wzbudziło to w nim nadzieję. Kiedy jednak pojawił się Jezus, 

niewidomy żebrak był jedynym, który zawołał:  

„Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną” (Łk 18,38). Ten niewidomy mężczyzna        

„zobaczył”, kim jest Jezus. „Zobaczył” też, jak bardzo potrzebuje Jego miłosierdzia.                    

I tym zwrócił na siebie uwagę Pana. 

My także pokładamy nadzieję w Jezusie. 



Wierzymy w Jego moc i miłosierdzie.  

➢ Ale czy widzimy, że Go potrzebujemy tak mocno, jak tamten człowiek? 

Czasami nasza potrzeba Boga nie wydaje nam się tak paląca, ponieważ nauczyliśmy się 

żyć z duchową ślepotą.  

➢ Może nasze prośby są zbyt ogólnikowe?  

➢ Może na modlitwie zajmujemy się jedynie potrzebami innych?  

➢ Może sądzimy, że radzimy sobie sami w miarę dobrze i Jezus ma na pewno 

ważniejsze sprawy niż zajmowanie się nami?  

Nie mamy jednak racji. 

Jezus zadaje ci dziś jedno pytanie: „Co chcesz, abym ci uczynił?” (Łk 18,41).  

➢ Co zawołasz do Niego? O co Go poprosisz?  

 

❖ „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną… i uzdrów mnie z raka!”  

❖ „Jezu, uzdrów moją relację z synem!”  

❖ „Jezu, ulituj się nade mną i wyzwól mnie z nałogu!” Czy nawet: 

❖ „Jezu, Synu Dawida, przebij się przez moją obojętność, która nie pozwala mi 

dostrzec, jak bardzo Cię potrzebuję”.  

Nie czekaj biernie z boku, zastanawiając się, czy aby na pewno Jezus zechce cię uzdrowić. 

Bądź jak niewidomy z dzisiejszej Ewangelii, który wbrew protestom tłumu wołał do Jezusa, 

odwołując się do Jego mocy i miłosierdzia. 

Jak tamten niewidomy, wyznaj wprost, jak bardzo potrzebujesz Jezusa i co chcesz, aby On 

ci uczynił. Pozwól Mu powiedzieć ci to samo, co powiedział tamtemu biedakowi:  

„Twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 18,42). 

 

„Jezu, Ty jesteś wypełnieniem wszystkich Bożych obietnic. Ulituj się nade mną i 

uzdrów mnie z ……… (tu wypowiedz swoją intencję). Panie, chcę przejrzeć!” 

Ps 1,1-4.6 

 

 



 

Ap 1,1-4; 2,1-5a: 

(1) Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co 

musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za 

pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, że słowem Bożym                      

i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział.  Błogosławiony, który 

odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, 

bo chwila jest bliska. Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam                     

i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi, i od Siedmiu Duchów, 

które są przed Jego tronem, 

(2) Aniołowi Kościoła w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma w prawej ręce 

siedem gwiazd, Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników:  

Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to że złych nie możesz znieść, i że 

próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich 

znalazł kłamcami. Ty masz wytrwałość: i zniosłeś cierpienie dla imienia mego - 

niezmordowany.  Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej 

miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij! 
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Łk 19,1-10 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(1) Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto.  

(2) A /był tam/ pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo 

bogaty. (3) Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu 

tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. (4) Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby 

móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. (5) Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, 

spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się 

zatrzymać w twoim domu. (6) Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. (7) 

A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. (8) Lecz Zacheusz 

stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym 

skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. (9) Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało 

się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. (10) Albowiem Syn Człowieczy 

przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.  

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

➢ Czy lubisz planować? Czy ustalasz sobie harmonogram albo listę zajęć, a 

następnie się ich trzymasz?  

Jeśli tak, to dzisiejsza Ewangelia jest specjalnie dla ciebie. Na początku Łukasz mówi 

nam, że Jezus postanowił po prostu przejść przez Jerycho (Łk 19,1). Wiemy jednak, że 

tak się nie stało. Jezus zobaczył Zacheusza na sykomorze i był tak poruszony jego 

pokorą, że zmienił swój plany, aby spędzić czas z nim i jego znajomymi. W rezultacie 

życie Zacheusz zmieniło się na zawsze. 

Ta historia uczy nas, że i my, jak Jezus nie musimy kurczowo trzymać si 

swoich planów. Bądźmy gotowi odłoży je na bok zwłaszcza wtedy, gdy trzeba 

zatroszczyć się o kogoś, kogo mamy przed sobą. 



W teorii brzmi to wspaniale – oczywiście należy troszczyć się o innych! 

Jednak w rzeczywistości nie zawsze jest to takie proste. Większość z nas nie lubi, 

gdy niespodziewanie coś staje nam na przeszkodzie lub gdy ktoś w ostatniej chwili żąda 

od nas zmiany planów. Kiedy tak się dzieje, denerwujemy się i narzekamy. 

Spójrzmy jednak na to, jak zareagował Jezus na zaskakujące zachowanie Zacheusza, 

spróbujmy zmienić nasze nastawienie i uznać, że być może różnorakie zakłócenia i 

niewygody są w istocie zaproszeniem do usłużenia komuś, kto potrzebuje naszej 

pomocy, pociechy czy uwagi. 

Takie zaproszenie może przyjść za pośrednictwem telefonu od znajomego, któremu 

zepsuł się samochód i liczy na to, że podwieziesz go do pracy. Albo poczujesz, że Pan 

chce, abyś zatrzymał się na pogawędkę z samotną sąsiadką, chociaż wolałbyś jak 

najszybciej znaleźć się w domu. Pan może też przemówić do ciebie przez twoje własne 

dziecko, które domaga się wspólnej zabawy akurat wtedy, gdy masz dużo pracy. 

Kiedy następnym razem przyjdzie ci zmienić swoje plany, staraj się zobaczyć w tym 

nie tyle kłopot i przykrość, co pełne miłości zaproszenie Jezusa. Nie zawsze jesteśmy w 

stanie odejść od swojego harmonogramu, ale jeśli jest to możliwe, kto wie, co może się 

wydarzyć? 

Możemy mieć większy wpływ na ludzkie serca niż sądzimy. Spójrzmy 

tylko, co stało się z Zacheuszem! 

 

„Panie, pomóż mi usłyszeć i przyjąć Twoje zaproszenie do służby ludziom, których 

stawiasz na mojej drodze.” 

Ps 15,1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ap 3,1-6.14-24: 

(1) Aniołowi Kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, co ma Siedem Duchów 

Boga i siedem gwiazd: Znam twoje czyny: masz imię, [które mówi], że żyjesz, 

a jesteś umarły.  Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo 

nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. Pamiętaj więc, 

jak wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się! Jeśli więc czuwać nie 

będziesz, przyjdę jak złodziej, i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do 

ciebie.  Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły; będą 

chodzić ze Mną w bieli, bo są godni. Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, 

i z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim 

Ojcem i Jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do 

Kościołów. 

(2) Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i 

prawdomówny, Początek stworzenia Bożego: Znam twoje czyny, że ani 

zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś 

letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.  Ty bowiem 

mówisz: Jestem bogaty, i wzbogaciłem się, i niczego mi nie potrzeba, a nie 

wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi.  

Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe 

szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu do 

namaszczenia twych oczu, byś widział.  Ja wszystkich, których kocham, 

karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się!  Oto stoję u drzwi                          

i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do 

niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.  Zwycięzcy dam zasiąść 

ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na 

Jego tronie.  Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. 
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Ap 4,1-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Potem ujrzałem: Oto drzwi otwarte w niebie, a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem, 

jak gdyby trąby mówiącej ze mną, powiedział: Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co 

potem musi się stać. (2) Doznałem natychmiast zachwycenia: A oto w niebie stał 

tron i na tronie [ktoś] zasiadał. (3) A Zasiadający był podobny z wyglądu do 

jaspisu i do krwawnika, a tęcza dokoła tronu - podobna z wyglądu do szmaragdu. 

(4) Dokoła tronu - dwadzieścia cztery trony, a na tronach dwudziestu czterech 

siedzących Starców, odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce. (5) 

A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy, i płonie przed tronem siedem 

lamp ognistych, które są siedmiu Duchami Boga. (6) Przed tronem - niby szklane 

morze podobne do kryształu, a w środku tronu i dokoła tronu cztery Zwierzęta 

pełne oczu z przodu i z tyłu: (7) Zwierzę pierwsze podobne do lwa, Zwierzę drugie 

podobne do wołu, Zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką i Zwierzę 

czwarte podobne do orła w locie. (8) Cztery Zwierzęta - a każde z nich ma po 

sześć skrzydeł - dokoła i wewnątrz są pełne oczu, i spoczynku nie mają, mówiąc 

dniem i nocą:  

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był                        

i Który jest, i Który przychodzi. (9) A ilekroć Zwierzęta oddadzą chwałę i cześć,      

i dziękczynienie Zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, (10) upada 

dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie i oddaje pokłon 

żyjącemu na wieki wieków, i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc: (11) 

Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś 

Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

➢ Czy śpiewałeś kiedyś w chórze?  

➢ A może stałeś na stadionie w rozentuzjazmowanym tłumie kibiców, śpiewając 

pełną piersią hymn narodowy?  



➢ Albo w czasie stanu wojennego dołączałeś swój głos do innych w kościele i 

całą mocą brzmiało wezwanie: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie”?  

Taki wspólny śpiew może być bardzo poruszającym doświadczeniem. Pomyśl więc 

– Bóg zaprasza nas do największego i najwspanialszego chóru 

świata! 

Ten chór rozbrzmiewa za każdym razem, gdy uczestniczysz we Mszy świętej – choć 

nie jesteś w stanie zobaczyć wszystkich chórzystów. Kapłan wspomina nawet o tym 

chórze na początku Liturgii eucharystycznej: „Dlatego z chórami Aniołów i Świętych, 

głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, Święty, Święty…”.  

Razem z nimi! Na każdej Mszy łączą się z nami miliony aniołów i świętych – nie w 

milczącej kontemplacji, ale w radosnym wyśpiewywaniu chwały na cześć Boga 

Zbawcy. 

„Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący…” (Ap 4,8).  

Prawdopodobnie śpiewałeś te słowa na Mszy już kilkaset razy. I choć są one tak 

radosne, łatwo jest prześlizgnąć się po nich, myśląc zupełnie o czymś innym.  

Może, na przykład, wezwania modlitwy wiernych przywiodły ci na myśl twoje 

własne troski i to one pochłonęły twoją uwagę. Następnie, zanim zdążyłeś się ponownie 

skupić, Modlitwa eucharystyczna się skończyła, a ty, zamiast wznieść myśli ku niebu, 

jeszcze bardziej ciążysz ku ziemi. 

Nie musi tak być! Na każdej Mszy świętej otwiera się przed tobą niebo.  

 Jest obecny Jezus, Baranek Boży.  

 Jest Ojciec niebieski, który patrzy na ciebie z miłością i radością.  

 Są twoi przodkowie i krewni, którzy odeszli z tego świata w przyjaźni                      

z Panem.  

 Jest Maryja, Piotr, Jan i wszyscy pozostali święci oraz bohaterowie 

naszej wiary.  

Niech ich modlitwa podnosi cię ku niebu. 

Podczas każdej Mszy świętej twój kościół, choćby był najskromniejszy, zamienia się 

w pełne chwały sanktuarium. 

Zebrani wraz z tobą ludzie (i ty sam), przy wszystkich swoich niedoskonałościach 

skąpani są w chwale nieba. Choć na te kilka chwil odsuń od siebie wszystkie ziemskie 

troski i wznieś serce do Pana! 

 

 



 

„Panie, Ty zawsze byłeś i zawsze będziesz przedwiecznym Bogiem i moim 

Ojcem niebieskim. Tobie chwała na wieki!” 

 

Ps 150,1-6 

Łk 19,11-28: 

(11) Gdy słuchali tych rzeczy, dodał jeszcze przypowieść, dlatego że był blisko 

Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. (12) Mówił więc: 

Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie 

godność królewską i wrócić. (13) Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im 

dziesięć min i rzekł do nich: Zarabiajcie nimi, aż wrócę. (14) Ale jego 

współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: Nie 

chcemy, żeby ten królował nad nami. (15) Gdy po otrzymaniu godności królewskiej 

wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, 

co każdy zyskał. (16) Stawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, twoja mina 

przysporzyła dziesięć min. (17) Odpowiedział mu: Dobrze, sługo dobry; ponieważ 

w dobrej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. (18) 

Także drugi przyszedł i rzekł: Panie, twoja mina przyniosła pięć min. (19) Temu 

też powiedział: I ty miej władzę nad pięciu miastami. (20) Następny przyszedł i 

rzekł: Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. (21) 

Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: chcesz brać, czegoś nie 

położył, i żąć, czegoś nie posiał. (22) Odpowiedział mu: Według słów twoich sądzę 

cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: chcę brać, gdzie nie 

położyłem, i żąć, gdziem nie posiał. (23) Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do 

banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał. (24) Do obecnych zaś rzekł: 

Odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min. (25) Odpowiedzieli mu: 

Panie, ma już dziesięć min. (26) Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie 

dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. (27) Tych zaś 

przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie 

tu i pościnajcie w moich oczach. (28) Po tych słowach ruszył na przedzie, zdążając 

do Jerozolimy. 
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Łk 19,41-44 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(41) Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim (42) i rzekł: 

O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to 

zakryte przed twoimi oczami. (43) Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi 

nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. (44) Powalą na 

ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za 

to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Z Góry Oliwnej rozciąga się wspaniały widok na całą Jerozolimę. Z miejsca, gdzie stał, 

Jezus widział górującą nad resztą miasta wspaniałą świątynię na Górze Syjon.  

Jednak nie był w stanie cieszyć się jej widokiem. Wiedział, że nadejdzie dzień, w którym 

ta świątynia, wraz z całą Jerozolimą, zostanie powalona i zniszczona. Nie pozostanie z niej 

nawet „kamień na kamieniu” (Łk 19,44). Dlatego zapłakał. 

Nie były to jednak łzy rozgoryczenia ani gniewu, lecz łzy współczucia. Jezus wszedł do 

Jerozolimy po raz ostatni, już niedługo miał zawisnąć na krzyżu. Wiedział, że wielu 

mieszkańców świętego miasta nie przyjmie zbawienia, które im przyniósł. Mimo to kochał 

ich i pragnął, by dostrzegli to, co Bóg czyni pośród nich. Cierpiał z powodu konsekwencji, 

które spadną na nich pewnego dnia, dlatego że nie rozpoznali w Nim Mesjasza. 

Reakcja Jezusa odsłania przed nami nie tylko Jego serce, ale również serce Ojca. 

Czasami pojawia się w nas pokusa, by sądzić, że grzech świata budzi w Bogu tak wielki 

gniew, że ma On ochotę uderzyć w całą ludzkość w jednym akcie zemsty.  

Nie tak jednak reaguje Bóg! 



On już z góry widział, że wielu odrzuci Jego Syna, i ta świadomość musiała Go 

zasmucać. Jednak w swojej miłosiernej, współczującej miłości nigdy nie tracił nadziei, że 

każdy członek umiłowanego ludu z czasem zwróci się do Niego. 

Czasem i my także smucimy się jak Jezus nad Jerozolimą.  

❖ Smucimy się, widzą tylu ludzi, którzy się do Niego nie przyznają.  

❖ Smucimy się, myśląc o dorosłych dzieciach czy wnukach, które porzuciły wiarę.  

❖ Smucimy się, przewidując konsekwencje, jakie to w nieunikniony sposób 

powoduje.  

❖ Smucimy się, wspominając chwile, kiedy my sami odchodziliśmy od Boga.  

W takich sytuacjach płacz jest całkowicie na miejscu. 

Ale nie pozwólmy, by ten smutek przesłonił nam radość, do której jesteśmy wezwani 

jako uczniowie Chrystusa. A zwłaszcza nie popadajmy w złość ani rozgoryczenie. Niech 

nasz smutek każe nam raczej paść na kolana i wstawiać się za tymi wszystkimi, którzy 

jeszcze nie znają Pana. Taka modlitwa zjednoczy nasze serca z sercem Ojca, który niczego 

bardziej nie pragnie niż tego, by każdy rozpoznał „czas nawiedzenia” przez Jego Syna. 

 

„Jezu, dzisiaj płaczę nad tymi wszystkimi, którzy od Ciebie odeszli albo Cię nie 

znają. Otwórz im oczy na Twoją zbawczą miłość.”  Ps 149,1-6.9 

Ap 5,1-10: 

 I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na 

odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci.  I ujrzałem potężnego anioła, 

obwieszczającego głosem donośnym: Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej 

pieczęcie? A nie mógł nikt - na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią - otworzyć księgi 

ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę 

otworzyć ani na nią patrzeć. I mówi do mnie jeden ze Starców: Przestań płakać: Oto 

zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej 

pieczęci.  I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców 

stojącego Baranka, jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi 

jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię.  On poszedł, i z prawicy 

Zasiadającego na tronie wziął księgę.  A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i 

dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote 

czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych.  I taką nową pieśń śpiewają:  

Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity                             

i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,  

i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na 

ziemi. 
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Łk 19,45-48 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(45) Potem wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. 

(46) Mówił do nich: Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy 

uczyniliście z niego jaskinię zbójców. (47) I nauczał codziennie w świątyni. Lecz 

arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. (48) 

Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym 

tchem. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Ewangelia Łukasza zmierza ku swej kulminacji – Jezus wjeżdża do 

Jerozolimy jako prawdziwy Król Izraela, który zajmuje należne                            

Mu miejsce. 

Jak wiemy, korona i tron, które otrzyma ten Król, będą wykonane nie ze złota, ale z 

cierni, gwoździ i drewna. Przychodzi On władać nieskończoną mocą miłości, a nie 

skończoną siłą armii. Staje się to jasne natychmiast po Jego triumfalnym wjeździe do 

Jerozolimy – Jezus nie udaje się do siedziby władzy militarnej, ale do duchowego serca 

swego królestwa – do świątyni (Łk 19,45). 

Łukasz mówi nam, że po wejściu do świątyni Jezus uczynił dwie rzeczy. 

Po pierwsze, oczyścił świątynię, przywracając jej właściwą funkcję domu Bożego. 

Następnie zaczął nauczać lud, który chłonął każde Jego słowo. Czyniąc wjazd Jezusa 

do Jerozolimy punktem kulminacyjnym spisanej przez siebie Ewangelii,  

 



Łukasz ukazuje, w jaki sposób Jezus wypełnia wspaniałe obietnice ogłoszone przez 

kapłana Zachariasza na jej początku – Bóg „nawiedził lud swój i odkupił”, abyśmy 

mogli służyć Mu „bez lęku (…) w pobożności i sprawiedliwości przed Nim”                        

(Łk 1,68.74-75). 

Za dwa dni będziemy obchodzić uroczystość Chrystusa Króla.  

To, co Łukasz mówi o pierwszym przyjściu Chrystusa – zarówno o Jego narodzeniu, 

jak i o Jego przybyciu do świątyni – może okazać się pomocne w naszym spotkaniu z 

Jezusem na modlitwie.  

Nasz Pan chce wejść do naszych serc tak samo, jak przyszedł na świat jako słabe 

dziecko i jak wszedł do królewskiego miasta Jerozolimy jako prorok przemiany – 

pokornie niosąc obietnicę nowego życia. 

Dziś na modlitwie  

przekaż duchowo Jezusowi klucze do „miasta”, jakim jest twoje życie. 

Pozwól Mu wejść prosto do świątyni twego serca i ją oczyścić. 

Takie oczyszczenie bywa nieprzyjemne, a nawet bolesne, ale pamiętaj, że Bóg czyni 

to dlatego, abyś mógł wielbić Go w wolności. Uwalnia cię od tego wszystkiego, co 

uzurpuje sobie w twoim życiu Jego miejsce. Wyzwala cię, byś usłyszał Jego słowo i 

doświadczył Jego miłującej obecności. 

Nie bój się więc. Jezus, twój Król, umiłował cię do końca. Przyjmij Go dziś z 

wdzięcznością. 

„Panie Jezu, przyjdź do mego serca. Oczyść mnie i daj mi wolność.” 

Ps 119,14.24.72.103.111.131   Ap 10,8-11:  

A głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie w 

słowach: Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi!  

Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę. I rzecze mi: Weź                         

i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka 

jak miód.  I wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją, a w ustach moich stała 

się słodka jak miód, a gdy ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności.                      

I mówią mi: Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu 

królach. 
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Ap 11,4-12 (Biblia Tysiąclecia) 
Dwom moim Świadkom dam władzę 

(4) Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi. 

(5) A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśliby 

zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. (6) Mają oni władzę 

zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, 

by w krew je przemienić, i wszelką plagą uderzyć ziemię, ilekroć zechcą. (7) A gdy 

dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, 

zwycięży ich i zabije. (8) A zwłoki ich /leżeć/ będą na placu wielkiego miasta, które 

duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. (9) I [wielu] 

spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez trzy i pół dnia oglądają ich zwłoki, a 

zwłok ich nie zezwalają złożyć do grobu. (10) Wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się i 

radują; i dary sobie nawzajem będą przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi 

zadali katuszy. (11) A po trzech i pół dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na 

nogi. A wielki strach padł na tych, co ich oglądali. (12) Posłyszeli oni donośny głos z nieba 

do nich mówiący: Wstąpcie tutaj! I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich 

zobaczyli. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Księga Apokalipsy została napisana dla chrześcijan żyjących wśród prześladowań, 

aby dodać im otuchy. Mimo to, ta pełna dramaturgii i przemocy księga bywa chwilami 

przerażająca. Lektura tekstu Apokalipsy nie daje też jednoznacznej odpowiedzi, kim są 

wspomniani w dzisiejszym czytaniu dwaj Świadkowie.  

Niektórzy komentatorzy uważają, że są nimi Piotr i Paweł, inni, że Mojżesz i Eliasz. 

Jeszcze inni sądzą, że chodzi tu o pierwszych męczenników chrześcijańskich.  



Najważniejsze jest jednak to, że są oni Świadkami – składają zeznania, ponieważ 

mają wiedzę z pierwszej ręki. Już sam fakt, że jest ich dwóch, nie jest bez znaczenia. W 

judaizmie dla ustalenia prawdy wystarczyły zgodne zeznania dwóch świadków (J 8,17). 

Tych dwóch zaświadcza więc o prawdzie wspaniałego Bożego planu zbawienia. 

Pojawiają się oni na scenie wydarzeń w kluczowym momencie, gdy „święte miasto” 

– czyli Kościół – przeżywa wielkie prześladowania (Ap 11,2). Obraz ognia 

wychodzącego z ich ust ukazuje potęgę ich świadectwa. 

Jakkolwiek interpretować symbolikę postaci tych Świadków, jedna prawda jawi się 

w sposób jasny – ci dwaj czynią to, do czego jesteśmy wezwani wszyscy – 

świadczą o Panu Jezusie. Jeśli sądzisz, że nie nadajesz się do tego zadania, spróbuj 

uświadomić sobie, że przecież znasz z pierwszej ręki miłość i miłosierdzie Boga. 

 Przypomnij sobie całe dobro, jakie stało się twoim udziałem. Możesz wobec innych 

zaświadczyć o tym, jak Pan działa w twoim życiu i w życiu innych. Pamiętaj również, 

że nie tylko to, co mówisz, ale także to, co robisz i jak żyjesz jest świadectwem 

dawanym Panu. Najpełniej świadczysz o Bogu, gdy miłość Jezusa żyjącego w twoim 

sercu rozlewa się na tych, których masz wokół siebie. 

Nie pozwól więc, by lęk przed przemocą, której tyle w dzisiejszym czytaniu z Księgi 

Apokalipsy, powstrzymał cię przed dawaniem świadectwa. Nie musisz czynić nic tak 

dramatycznego ani niebezpiecznego jak dwaj płomienni Świadkowie.  

Wystarczy, że żyjąc wiarą na co dzień, będziesz gotów dzielić się z innymi 

miłością Pana. 

Wówczas, jak ci dwaj apokaliptyczni Świadkowie, będziesz objawiać innym łaskę i 

moc Boga, który pragnie zbawić każdego człowieka. 

 

„Panie, daj mi odwagę uczynienia choćby jednej drobnej rzeczy, by 

zaświadczyć przed światem o Twojej miłości i prawdzie.” 

 

Ps 144,1-2.9-10 

 

 



Łk 20,27-40: 

(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 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. (38) Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz 

żywych; wszyscy bowiem dla niego żyją. (39) Na to rzekli niektórzy z uczonych w 

Piśmie: Nauczycielu, dobrześ powiedział, (40) bo już o nic nie śmieli Go pytać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jezusa Chrystusa  

Króla  Wszechświata 
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Łk 23,35-43 (Biblia Tysiąclecia) 

(35) A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, 

niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. (36) Szydzili z 

Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, (37) mówiąc: Jeśli Ty jesteś 

królem żydowskim, wybaw sam siebie. (38) Był także nad Nim napis w języku greckim, 

łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski. (39) Jeden ze złoczyńców, których 

[tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. (40) 

Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? 

(41) My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale 

On nic złego nie uczynił. (42) I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 

królestwa. (43) Jezus mu odpowiedział:  

Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.  

 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



Co kojarzy ci się ze słowem „król”?  

➢ Człowiek siedzący na tronie w otoczeniu sług gotowych na każde skinienie 

pełnić jego wolę?  

➢ Ktoś, kto ma władzę rozkazywać wojskom, unicestwiać nieprzyjaciół, 

stanowić prawa, nakładać podatki i budować miasta i pałace? 

 

Spójrzmy teraz na Jezusa, naszego Króla, takiego, jakim przedstawia Go 

dzisiejsza Ewangelia.  

Wisi na krzyżu, znieważany i wyśmiewany przez dostojników żydowskich, 

rzymskich żołnierzy, zwykłą gawiedź, a nawet przez współskazańca. Wydaje się tak 

daleki od popularnych wizji króla, jak tylko można to sobie wyobrazić. 

➢ Dlaczego więc Kościół wybrał tę właśnie Ewangelię na dzisiejszą 

uroczystość Chrystusa Króla?  

Dlaczego nie wybrał innego fragmentu, ukazującego Jezusa w sposób bardziej 

zbliżony do tego, co kojarzy nam się z królowaniem? 

Ponieważ w Biblii brak takich fragmentów.  

Ponieważ Jezus nie tak sprawuje władzę królewską. 

Nie jest ona dla niego sposobem na podporządkowanie sobie innych ani na 

zapewnienie sobie bogactwa i wygody. 

On króluje, służąc innym, a nie sobie. 

Wizję samolubnego i despotycznego władcy miał prawdopodobnie niewierzący łotr 

z dzisiejszej Ewangelii. To może wyjaśniać, dlaczego wyszydzał rzekomą bezradność 

Jezusa. Jednak drugi ze skazańców zrozumiał, na czym polega władza Jezusa.                           

W sponiewieranym Człowieku ujrzał Mesjasza, a to skłoniło go do przyznania się ze 

skruchą do grzechów i do wyrażenia pokornej prośby: „wspomnij na mnie…”.                            

W odpowiedzi na jego wiarę, Jezus obiecał mu raj (Łk 23,42-43). 

Tak właśnie nasz Pan sprawuje władzę 

– nie przy pomocy brutalnej siły, ale zmieniając ludzkie serca i umysły. 

Chociaż na krzyżu wydawał się najmniej królewski i najbardziej bezradny, to 

przecież właśnie wtedy dokonał największego dzieła – zmienił bieg ludzkiej historii.  

Dziś kontynuuje to dzieło, krok za krokiem zmieniając nasze serca. 



Oddaj więc dziś cześć Jezusowi, twojemu Królowi. Przyjdź, oddaj Mu pokłon i 

pozwól Mu panować z miłością w twoim sercu. 

 

„Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa.” 

 

2 Sm 5,1-3 

Ps 122,1-2.4-5 

Kol 1,12-20 


