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1 Kor 5,1-8 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i to o takiej rozpuście, jaka 

się nie zdarza nawet wśród pogan; mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. (2) 

A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was 

tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. (3) Ja zaś nieobecny wprawdzie 

ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakby był wśród was, sprawcę owego 

przestępstwa. (4) Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w 

łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, (5) wydajcie takiego 

szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. 

(6) Wcale nie macie się czym chlubić! Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe 

ciasto zakwasza? (7) Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali 

nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w 

ofierze jako nasza Pascha. (8) Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy 

użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz - przaśnego chleba 

czystości i prawdy.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Zakwas jest jednym z podstawowych składników przy pieczeniu chleba, ale nie 

potrzeba go dużo, wystarczy jedna czy dwie łyżki do przyrządzenia porcji ciasta. 

Dzieje się tak ze względu na działanie mikroorganizmów, które rozmnażają się 

szybko, wydzielając przy tym dwutlenek węgla, który spulchnia chleb. 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu św. Paweł posługuje się analogią 

zakwasu, by pokazać, czym jest grzech.  

Ostrzega Koryntian, że jeśli będą tolerować grzech wśród swoich członków – jak 

na przykład kazirodztwo, do którego odnosi się Paweł w tym fragmencie – ryzykują, 

że zarazi się nim cała wspólnota.  

Poleca im więc wyrzucić „stary kwas” grzechu, aby stali się „nowym ciastem” 

świętości (1 Kor 5,7.8). 



Św. Paweł zwracał się do wspólnoty wierzących jako całości, ale ta sama zasada 

dotyczy każdego z nas indywidualnie. 

Tolerowany przez nas grzech, nawet na pozór niewielki, ma ten sam potencjał co 

zakwas. Jeśli dopuścimy do tego, by zapuścił w nas korzenie i wszedł nam w nawyk, 

bardzo trudno będzie się go wyzbyć. Jest też prawdą, że jeśli zlekceważymy jeden 

rodzaj grzechu w naszym życiu, łatwiej nam będzie machnąć ręką na kolejny.                 

A potem na jeszcze kolejny. 

W takich sytuacjach mamy skłonność do mówienia sobie:  

 „No cóż, próbowałem, ale nie potrafię się tego wyzbyć”. Albo:  

 „To już taka moja słabość”. Albo też:  

 „To nic takiego, przecież wszyscy tak robią”.  

Jednak osłabiając w ten sposób swoją czujność, stajemy się podatni na kolejne 

pokusy i grzechy.   

 Jaka jest na to rada?  

Św. Paweł mówi nam:  

„Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha” (1 Kor 5,7).  

Na krzyżu Jezus pokonał grzech i śmierć. Chce, abyśmy żyli w wolności, dlatego 

przebacza nam za każdym razem, gdy do Niego przychodzimy, nawet jeśli 

wyznajemy w kółko te same grzechy. Udziela nam też wszystkich potrzebnych łask 

do walki z nimi. Wystarczy, że o nie poprosimy. 

Wszyscy wiemy, jak trudno jest zerwać z grzechem. Czasami potrzeba na to wielu 

lat, a niekiedy i całego życia. Nie poddawajmy się jednak! Pracujmy nad usuwaniem 

starego kwasu, abyśmy stali się nowym ciastem, jakie Bóg chce w nas widzieć. 

 

„Jezu, chcę być dla Ciebie czystym, przaśnym chlebem. Pomóż mi 

wykorzenić grzech z mojego życia.” 

Ps 5,5-7.12    

  

 

 

 

 

 



Łk 6,6-11 

 

W inny szabat wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał 

uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat 

uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go. On wszakże znał ich myśli i rzekł 

do człowieka, który miał uschłą rękę: Podnieś się i stań na środku! Podniósł się i 

stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: Pytam was:  

Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle, życie ocalić czy 

zniszczyć?  

I spojrzawszy wkoło po wszystkich, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Uczynił 

to i jego ręka stała się znów zdrowa.  Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między 

sobą, co by uczynić Jezusowi. 
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Łk 6,12-19 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

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

całą noc spędził na modlitwie do Boga. 
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, 

których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, 

Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja;  Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna 

Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, 

który stał się zdrajcą.  

Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego 

uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i 

Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i 

ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go 

dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Ten dzień był dla Jezusa bardzo pracowity. Wybrał dwunastu Apostołów. Następnie 

nauczał wielki tłum. Uzdrowił wszystkich chorych i wyrzucał złe duchy.  

A czynił to mając za sobą całonocną modlitwę. 

Nie jest to oczywiście zbieg okoliczności. Jezus odczuwał potrzebę modlitwy przed 

dokonaniem tych wszystkich dzieł.  

 Ale czy zastanawiałeś się, jak wyglądała Jego modlitwa?  

 Czy sądzisz, że musiał pytać Ojca: Kogo mam jutro wybrać na 

Apostoła?  

 czym mam mówić tłumom?  

 W jaki sposób mam uzdrowić tych wszystkich ludzi?  

 

Prawdopodobnie podczas modlitwy szukał odpowiedzi również na te pytania.  



Ale przede wszystkim pragnął trwać w jedności ze swoim Ojcem. Modlił się, 

ponieważ był jedno z Ojcem i chciał cieszyć się Jego bliskością. Chciał powtarzać: 

Kocham Cię, Ojcze! i słyszeć, jak Ojciec mówi: Kocham Cię, Synu!  

Wszystkie te zdumiewające dzieła, których dokonał nazajutrz, wypływały z tego 

pełnego miłości zjednoczenia.  

Na tym właśnie polega najgłębsza istota modlitwy – na budowaniu więzi z 

Bogiem.  

Oczywiście możemy przedstawiać Bogu nasze potrzeby, a On z uwagą ich słucha. 

Jednak naszą najgłębszą potrzebą jest trwanie w komunii z Bogiem, Źródłem naszego 

życia.  

Modlitwa ma być dialogiem miłości, w którym wyrażamy naszą 

miłość do Boga, a On wyraża swoją miłość do nas. 

Spróbuj dziś pomodlić się w taki właśnie sposób.  

 Potraktuj modlitwę jako szansę spotkania z twoim miłującym Ojcem 

niebieskim.  

 Zacznij od oddania Mu chwały za Jego dobroć, wierność i miłosierdzie.  

 Podziękuj Mu za wszystkie łaski, jakimi cię obdarza. Wyznaj Mu, jak 

bardzo Go kochasz.  

 A potem wsłuchaj się w Jego odpowiedź.  

On może zapewnić cię o swojej miłości na bardzo różne sposoby. Może 

powiedzieć: Kocham cię! w ciszy twego serca lub przez twój ulubiony fragment 

biblijny. Może przypomnieć ci jakąś dawną sytuację, w której doświadczyłeś Jego 

błogosławieństwa.  

Ale przede wszystkim napełni cię swoim Duchem, abyś mógł żyć jako Jego 

umiłowane dziecko.  

 

„Ojcze, kocham Cię ponad wszystko! Dziękuję Ci za to, że mnie kochasz 

i czynisz mnie swoim dzieckiem.” 

 

Ps 145,1-2.8-11 

 

 

 

 



1 Kor 6,1-11 

  

(1) Czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać 

sprawiedliwości u niesprawiedliwych, zamiast u świętych? (2) Czy nie wiecie, że 

święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat będzie przez was sądzony, to czyż nie 

jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach? (3) Czyż nie wiecie, że będziemy 

sądzili także aniołów? O ileż przeto więcej sprawy doczesne! (4) Wy zaś, gdy macie 

sprawy doczesne do rozstrzygnięcia, sędziami waszymi czynicie ludzi za nic 

uważanych w Kościele! (5) Mówię to, aby was zawstydzić. Bo czyż nie znajdzie się 

wśród was ktoś na tyle mądry, by mógł rozstrzygać spory między swymi braćmi? (6) 

A tymczasem brat oskarża brata, i to przed niewierzącymi. (7) Już samo to jest 

godne potępienia, że w ogóle zdarzają się wśród was sądowe 

sprawy. Czemuż nie znosicie raczej niesprawiedliwości? Czemuż nie ponosicie 

raczej szkody? (8) Tymczasem wy dopuszczacie się niesprawiedliwości i szkody 

wyrządzacie, i to właśnie braciom. (9) Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą 

królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani 

cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, (10) ani złodzieje, ani 

chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. (11) 

A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni 

w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.. 

 

 

Wiemy dobrze, co to znaczy mieć z kimś na pieńku. Wszyscy przeżywamy 

nieporozumienia, konflikty, czy nawet doświadczamy wzajemnej wrogości. Można 

więc powiedzieć, że nie różnimy się zbytnio od wierzących w Koryncie, których 

upomina Paweł w dzisiejszym czytaniu. Nie potrafili oni rozstrzygać konfliktów we 

własnym gronie, lecz pozywali jeden drugiego do sądu i to prawdopodobnie w 

błahych sprawach. Apostoł mówi jasno, że należy położyć temu kres. 

Paweł nie potępiał systemu prawnego, lecz zachęcał korynckich chrześcijan, aby 

bardziej ufali sobie nawzajem. Chciał, aby nie szczędząc trudu, próbowali szukać dróg 

porozumienia i żyć ze sobą w zgodzie. Ta rada przydałaby się i nam. Czy dążysz do 

porozumienia z innymi ludźmi? Tak wiele konfliktów pomiędzy nami wynika z 

naszego egoizmu i uporu, które umacniają podziały. I jest to coś, co możesz zmienić. 

W jaki sposób? Wróć jeszcze raz do słów skierowanych przez Pawła do Koryntian i 

zastanów się, jaka jest twoja rola w danym konflikcie.  



 Czy dostrzegasz w sobie „stary kwas złości i przewrotności” (1 Kor 

5,8)? Jeśli tak, przyjmij za to odpowiedzialność i proś o łaskę przebaczenia i 

pojednania. 

Oczywiście mogą zaistnieć także okoliczności, w których naprawdę wina nie leży 

po twojej stronie i kiedy naprawdę potrzebujesz pomocy prawnej. Jednak w wielu 

codziennych konfliktach najlepszym sposobem budowania pokoju i zgody jest 

uporządkowanie własnego życia. Wtedy łatwiej będzie ci traktować braci i siostry w 

Chrystusie z szacunkiem, na jaki zasługują. Będziesz nawet gotowy znosić pewne 

niedogodności.  

Cierpliwość, ofiarność i wyrozumiałość dokonują cudów w pokonywaniu trudnych 

sytuacji międzyludzkich.  

 Czujmy się więc odpowiedzialni.  

 Uczmy się świadomie rezygnować z własnej wygody, aby wybaczać i 

okazywać zrozumienie innym.  

 Nie przekreślajmy nikogo.  

Kiedy wprowadzimy Jezusowy pokój w nasze relacje, skutki mogą zaskoczyć nas 

samych. 

„Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju.” 

Ps 149,1-6.9 
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Łk 6, 20-26 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (20) A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście 

wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. (21) Błogosławieni wy, 

którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy 

teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. (22) Błogosławieni będziecie, 

gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i 

z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: (23) 

cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda 

w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. (24) Natomiast 

biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. (25) Biada wam, 

którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, 

którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. (26) Biada 

wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich 

czynili fałszywym prorokom. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Kiedy ostatni raz organizowałeś przyjęcie? Może z okazji chrztu czy Pierwszej 

Komunii twojego dziecka, a może świąt czy imienin kogoś bliskiego? Wszystko to są 

dobre okazje do radosnego świętowania. 

Kiedy Jezus poleca swoim uczniom cieszyć się i radować z prześladowań, zaprasza 

ich – a także i nas – do spojrzenia z nowej perspektywy zarówno na pozytywne, jak i na 

negatywne rzeczy, które się nam przydarzają. Proponuje nam strategię, która daje się 

zastosować do wszelkiego rodzaju nieszczęść i cierpienia, ponieważ radość zmienia 

naszą optykę i daje nadzieję. Sprawia, że zaczynamy patrzeć na wszystko w nowy 

sposób. 

Jak to możliwe?  

 



Zobaczmy, co przydarzyło się sześcioletniemu Tymkowi. Chłopiec był niepocieszony, 

gdy zorientował się, że jego nowy rower został ukradziony z garażu. Wściekły wrócił do 

domu powiedzieć, co się stało.  

Mama pomogła mu wyrazić swoje uczucia przed Bogiem, ale przeczytała 

mu również dzisiejszą Ewangelię i zachęciła do pójścia za radą Jezusa 

o radości wśród prześladowań.  

Postanowili więc wyprawić małe przyjęcie – zjedli ulubione przekąski Tymka i 

podziękowali Bogu za to, że ma kontrolę nad wszystkim. Poprosili o błogosławieństwo 

dla osoby, która zabrała rower, nawet gdyby Tymek nie miał nigdy go odzyskać.                    

Na koniec poprosili, żeby Bóg pozwolił im zobaczyć przynajmniej jedną dobrą rzecz, 

którą wyprowadzi z kradzieży roweru Tymka. Następnego dnia chłopiec musiał iść 

pieszo do szkoły i dzięki temu zaprzyjaźnił się ze spotkanym po drodze chłopcem, 

którego być może nigdy by nie poznał, gdyby jechał na rowerze. 

Nasze wyzwania są zwykle o wiele poważniejsze niż utrata roweru przez siedmiolatka. 

Mimo to jednak, gdy znajdujemy w sobie siłę, by wielbić Boga także wtedy, gdy 

napotykamy na trudności, zmienia się nasza perspektywa. 

Wznoszenie do Pana serca otwiera nas na nowe łaski, które inaczej mogłyby ujść 

niezauważone.  

Starajmy się więc wyrobić w sobie nawyk wielbienia Boga nawet wtedy, gdy 

sytuacja życiowa nie nastraja nas do świętowania.  

I zobaczmy, jakie będą tego owoce. 

 

„Jezu, pomóż mi radować się w Tobie nawet wtedy, gdy spotykają mnie 

nieszczęścia i prześladowania.” 

 

1 Kor 7,25-31   Ps 45,11-12.14-17 

 

 

 

 

 

 

 



 

Narodzenie                                

Najświętszej Maryi Panny 
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Mt 1,1-16.18-23 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.  Abraham był 

ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci;  Juda zaś był 

ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron 

ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson 

ojcem Salmona;  Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem 

Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego,  a Jesse ojcem króla 

Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była /dawna/ żona 

Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem 

Asy;  Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz 

ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza;  Ezechiasz 

ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza;  Jozjasz 

ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.  Po 

przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem 

Zorobabela;  Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem 

Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud 

ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba;  

Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się 

Jezus, zwany Chrystusem. 

Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do 

przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do 

Chrystusa czternaście pokoleń.  

 



 

 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, 

Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za 

sprawą Ducha Świętego.  Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i 

nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.  

 Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, 

synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z 

Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.  Porodzi Syna, któremu nadasz 

imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów .   

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie 

powiedziane przez Proroka:  Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, 

któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

28 listopada 1981 roku szesnastoletnia Rwandyjka Alphonsine Mumureke miała 

dyżur w stołówce szkolnej. Kiedy usługiwała koleżankom przy stole, usłyszała, że 

ktoś ją woła. Po wyjściu na korytarz zobaczyła piękną kobietę, ubraną w białą tunikę i 

welon. „Pani, kim jesteś?” – zapytała.  

„Jestem Matką Słowa” – odpowiedziała Maryja. 

 

 

Był to początek objawień w 

Kibeho, jedynych jak dotąd 

uznanych przez Kościół 

objawień maryjnych na 

kontynencie afrykańskim.  

Maryja jest Matką Słowa – 

przede wszystkim tego słowa, 

którym jest sam Jezus Chrystus, 

żywe Słowo Ojca. Ale Jej 

macierzyństwo było również 

wypełnieniem słowa Bożego 

zwiastowanego przez proroków, 

a zapowiadającego przyjście 

Mesjasza narodzonego z 

Dziewicy.  

 



 

 

 Maryja pozwoliła, by wypełniło się w Niej słowo Pańskie, i Słowo 

stało się Ciałem w Jej łonie.  

Dzisiejsze czytania pokazują nam, jak pieczołowicie Bóg przygotowywał to 

wydarzenie, wybierając na swoje narzędzia zwyczajnych ludzi i niewyróżniające się 

niczym miejsca.  

„A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich!” – 

głosi prorok Micheasz zapowiadając przyjście Mesjasza (Mi 5,1).  

 

Ewangelista Mateusz przytacza rodowód Jezusa, w którym wiele imion jest dla nas 

zupełnie obcych. Patrzymy na małą, niepozorną Dziewczynkę urodzoną w zapadłym 

kącie Galilei i zdumiewamy się, że to właśnie Jej pojawienie się na świecie przybliża 

ten błogosławiony moment, kiedy „porodzi mająca porodzić” (Mi 5,2).  

I może to zdumienie nad działaniem Boga, który w tak zwyczajny sposób 

przeprowadza rzeczy wielkie, pozwoli nam uwierzyć w to, co mówi św. Paweł w 

Liście do Rzymian o naszym przeznaczeniu – że mamy się stać „na wzór obrazu 

Jego Syna, aby On był Pierworodnym między wielu braćmi” (Rz 8,29).  

Wybrani, powołani, usprawiedliwieni, obdarzeni chwałą – czy to na pewno o nas?  

To słowo Pańskie tak bardzo nas przerasta, a przecież może się w nas wypełnić, 

podobnie jak zapowiedzi proroków wypełniły się w Maryi.  

 

„Maryjo, Matko Słowa, pomóż mi uwierzyć, że słowo Pańskie może 

wypełnić się także w moim życiu.” 

 

Mi 5,1-4a     lub     Rz 8,28-30     Ps 13,6 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki 

Czy zdarzyło ci się kiedyś, że ktoś po cichu – lub nawet nie po cichu – odsunął się 

od ciebie z powodu twojej wiary? Może twoje dorosłe dziecko uznało, że jesteś „zbyt 

radykalny”, sąsiad oskarżył cię o hipokryzję, a ktoś bliski stwierdził, że działasz na 

szkodę rodziny, wspierając ubogich. Wzgarda i niezrozumienie, czy to ze strony 

najbliższych, czy przyjaciół i znajomych, bywają bardzo bolesne. 

Najświętsza Panna, której narodzenie dziś świętujemy, ze względu na swoje „tak” 

dane Bogu, omal nie została opuszczona przez męża i odtrącona przez swą 

społeczność. Także Józef zdawał sobie sprawę z ryzyka, jakie poniósł, przyjmując 

Maryję pomimo Jej niespodziewanej ciąży. Ich decyzja jest jeszcze bardziej 

znamienna z tego powodu, że Maryja i Józef znali teksty Starego Testamentu mówiące 

o ludziach, którzy narazili się na wrogość innych z powodu swojej zgody na Boży plan 

wobec siebie. 

Wiedzieli o tym, że Mojżeszowi grożono buntem, gdy próbował wprowadzić lud do 

Ziemi Obiecanej i o tym, że Dawid musiał uciekać przed królem Saulem, który z 

zazdrości usiłował go zabić. 

Maryja i Józef dobrze wiedzieli, że posłuszeństwo Bogu nie gwarantuje 

bezproblemowego życia. Wręcz przeciwnie, może narazić na odrzucenie i wyśmianie. 

Mimo to byli gotowi pójść za Panem, ponieważ wartość tego, co otrzymali, 

przekraczała wszelkie ryzyko. Obietnica zbawienia ludzkości była warta wszelkich 

niedogodności, jakie mieli znosić. Dlatego przyjęli Jego wolę ze wszystkim, co ona w 

sobie zawierała, łatwym i trudnym; przylgnęli do niej całym sercem. 

Kiedy spotykasz się z nierozumieniem czy nawet wrogością z powodu twojej wiary, 

przypomnij sobie Maryję i Józefa oraz odwagę, z jaką przyjęli Boży plan. Pamiętaj, że 

twoja nagroda będzie większa niż wszelkie przeciwności, a jej zwiastunem będzie 

pokój płynący z wypełniania woli Boga i Jego planu. 

 

„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, módl się za mnie, abym miał odwagę przyjąć 

Boży plan.” 

 

Mi 5,1-4a lub Rz 8,28-30 Ps 13,6 
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Łk 6,39-42 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Opowiedział im też przypowieść: Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? 

Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, 

dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.  

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we 

własnym oku nie dostrzegasz? 

Jak możesz mówić swemu bratu: Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w 

twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw 

belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Czy po przeczytaniu tego wersetu nie masz ochoty spojrzeć w lustro i 

poszukać tej swojej „belki”?  

Każdy z nas ma jakąś, może nawet więcej niż jedną. Może to być zgorzknienie, 

niechęć, uraza. Może lęk lub skłonność do narzekania. W każdym razie ma to swój 

ciężar.  

A Jezus mówi, że jeśli nie widzimy tej „belki” we własnym oku, nie mamy nawet co 

próbować wyjmować „drzazg” z oczu innych. Dlaczego? Ponieważ Jezus chce, abyśmy 

byli błogosławieństwem dla siebie nawzajem, a jest to bardzo trudne, jeśli nasze 

widzenie jest zaburzone przez grzech – lub przez brak świadomości grzechu. Dlatego 

poleca nam usunąć to wszystko, co mogłoby nam przeszkodzić. Niekiedy może to 

wydawać się niemożliwe.  

Jednak Duch Święty, który zna cię do głębi, pomoże ci usunąć „belki”, zwłaszcza te 

wyjątkowo ciężkie. Czasami niespodziewanie którąś z nich wyjmie jednym ruchem, 

przynosząc natychmiastową ulgę. Kiedy indziej pomoże ci rozpoznać w sobie jakąś 

negatywną tendencję w sposobie odnoszenia się do innych i pokaże, jak możesz ją 

pokonać.  



Kiedy więc zauważasz, że stajesz się nadmiernie krytyczny czy niecierpliwy, oddaj to 

Panu. Trwając w ciszy na modlitwie proś Ducha Świętego, aby usunął tę „belkę”.  

Wsłuchaj się w swoje myśli, a może zrozumiesz, dlaczego myślisz czy postępujesz w 

ten sposób. Zapisz sobie to, co odkryłeś, i poproś Ducha Świętego, aby to skorygował. 

Możesz też skonsultować się z zaufanym przyjacielem czy spowiednikiem.  

Nie wahaj się przed niczym, co może ci pomóc w usunięciu tej „belki”. Skoro Bóg 

pokazuje ci „belkę”, znajdzie też sposób na to, by ją usunąć możliwie jak najdelikatniej.  

Oczekuje też, że i ty zareagujesz podobnie, widząc „drzazgę” w oku bliźniego.  

Serce pragnące nieść pomoc innym jest darem od Pana, ale dar ten pociąga za 

sobą zobowiązanie, by uczyć się patrzeć, jak On patrzy, i kochać, jak On kocha.  

 

„Duchu Święty, usuń dziś belkę z mego oka, abym mógł budować Ciało 

Chrystusa.” 

 

1 Kor 9,16-19.22-27 

(16) Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem 

ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! (17) Gdybym to 

czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko 

spełniam obowiązki szafarza. (18) Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc 

Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. (19) Tak 

więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli 

ci, których pozyskam 

(22) Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla 

wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. (23) Wszystko zaś czynię dla 

Ewangelii, by mieć w niej swój udział. (24) Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na 

stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? 

Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. (25) Każdy, który staje do zapasów, 

wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś 

nieprzemijającą. (26) Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakbym 

zadawał ciosy w próżnię, (27) lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym 

innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. 

 

Na gwizdek sędziego biegacze ruszają jak wystrzeleni z procy. Jeden z nich od razu 

wychodzi na prowadzenie. Jest niezwykle skoncentrowany i widać, że dobrze się 

przygotował. Widzowie jeszcze nigdy nie oglądali czegoś podobnego na tym biegu 

ulicznym. W dodatku wiadomo, że w tym roku nagrody są naprawdę duże. 



Ale patrzmy, co się dzieje! Zawodni schodzi na pobocze i zaczyna targować się z 

policjantami, którzy właśnie wypisują mu mandat za parkowanie. Co za absurd! Który z 

biegaczy przerwałby ważny wyścig, żeby wykłócać się z policją? To nie jest czas na 

zajmowanie się takimi rzeczami! 

Św. Paweł posługuje się analogią wyścigu, żeby zachęcić Koryntian do 

skoncentrowania się na tym, co naprawdę istotne.  

Spierali się o to, czy można spożywać pokarmy, które zostały ofiarowane bożkom. 

Paweł posługuje się więc obrazem biegacza, aby pomóc im postawić sobie właściwe 

pytanie. Mówi: „Tak biegnijcie, abyście ją [nagrodę] otrzymali” (1 Kor 9,24).  

Innymi słowy, skupcie się na swoim głównym celu. Postanówcie sobie ze wszystkich 

sił dążyć do tego, by zwycięsko ukończyć bieg ucznia Jezusa wraz ze wszystkimi braćmi 

i siostrami w Panu i nie dać się uwikłać w mało istotne detale. Poświęcając wiele energii 

na roztrząsanie sprawy pokarmów, 

Koryntianie stracili z oczu samą istotę Ewangelii. Jako uczestnicy „wyścigu” za 

Panem, zachowali się jak ten zawodnik, który przerwał bieg, aby wykłócać się o mandat. 

Zupełnie inna była postawa Pawła. Pragnął on stać się „wszystkim dla wszystkich, żeby 

uratować choć niektórych” (1 Kor 9,22). 

Był gotów zrezygnować z własnych upodobań czy nawet praw, ponieważ jego 

nadrzędnym celem było utrzymanie Koryntian w jedności, aby mogli być świadkami 

Ewangelii. 

Głównym przesłaniem Pawła jest tu więc odsuwanie spraw pobocznych, aby skupić 

się na głównym celu – głoszeniu Ewangelii poprzez świadectwo wzajemnej miłości. Jest 

to także i nasz cel. 

Prawdopodobnie nawet krótki rachunek sumienia wystarczy, by zobaczyć, gdzie 

oddaliliśmy się od tego celu i zastanowić się, w jaki sposób możemy powrócić na trasę 

naszego biegu. Biegnijmy więc tak, aby otrzymać nagrodę! 

  

„Panie, spraw, aby moim głównym celem stało się miłowanie Ciebie i ludzi, 

których stawiasz na mojej drodze.” 

 

Ps 84,3-6.12 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

10 września 2022                     
 

Łk 6,43-49 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które 
wydaje dobry owoc.  

Po [własnym] owocu bowiem poznaje się każde drzewo; 

nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek 
z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca 
wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta.   

Czemu to wzywacie Mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? 

Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów 
moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i 
fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, 
ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie 
wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. 
[Gdy] potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki.. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus opisuje, co to znaczy być Jego uczniem  

przy pomocy dwóch obrazów – najpierw drzewa owocowego, a następnie domu 

zbudowanego na skale.  

Podobnie jak drzewo wydaje owoc zgodny ze swoją naturą, tak i uczniowie wydają 

owoc uczynków odsłaniający stan ich serc.  

A uczniowie, którzy wprowadzają słowo Boże w czyn, ostaną się w obliczu 

życiowych burz, jak dom zbudowany na skale. Mocny fundament pozwoli im 

przetrwać nawet w czasie prób. 

 W jaki sposób mamy więc budować na skale? Jak wydawać dobry 

owoc? 



Jezus ujmuje to w sposób zwięzły i treściwy:  

Przyjdź do Mnie,   słuchaj Mnie i  wcielaj w życie to, co usłyszysz (Łk 6,47). 

 

Przyjdź do Jezusa. Przychodzisz do Niego na Mszy świętej. Przychodzisz do 

Niego, gdy czytasz Pismo Święte. Przychodzisz do Niego, gdy po prostu siedzisz w 

Jego obecności – przed ołtarzem w kościele czy w domu na tapczanie. Przychodzisz 

do Niego, gdy starasz się na chwilę zwrócić ku Niemu myśli podczas codziennych 

zajęć, na przykład podczas zmywania naczyń czy grabienia liści. 

Następnie słuchaj Go. Idea „słuchania Pana” może wydawać się trudna do 

zrozumienia, ponieważ jest to inne słuchanie niż to, którym posługujemy się w 

zwyczajnych sytuacjach, gdy na przykład słyszymy odgłosy ruchliwej ulicy czy 

choćby miauczenie kota, który chce, by go wpuścić do domu. Spróbuj w trakcie 

modlitwy zamilknąć i nastaw się cały na nasłuchiwanie. Może poczujesz, jak ogarnia 

cię pokój – to 

Jezus mówi ci: „Dobrze być z tobą”. Jego głos może dotrzeć do ciebie w postaci 

nowego pomysłu, gdy zmagasz się z trudnym problemem. A może po prostu 

nieoczekiwanie przypomnisz sobie sytuację, w której doświadczyłeś Jego miłości lub 

trafi ci do serca czytany właśnie fragment Pisma Świętego. 

I wreszcie działaj. Jezus mówi jasno: gdy już przyjdziemy do Niego i zaczniemy 

Go słuchać, ważne jest, by wcielić to w czyn. W ten właśnie sposób rodzi się owoc. 

Niektóre wskazania Jezusa są ogólne i dotyczą spraw wielkich – miłuj Boga, miłuj 

bliźniego. Inne są konkretne i dotyczą spraw drobnych – pomódl się za bliską osobę, 

zagadaj do kogoś, kogo spotykasz w kościele. Możliwości są niezliczone! 

Nie zawsze wszystko ci się uda, ale Pan potrafi wykorzystać także twoje porażki. 

Pragnie jedynie serca gotowego przynosić Mu owoc. 

 

„Jezu, pomóż mi dziś wydać dobry  owoc dla Ciebie.” 

 

1 Kor 10,14-22    Ps 116B,12-13.17-18 
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Łk 15,1-32 (Biblia Tysiąclecia) 
(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. (11)  

Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. (12) Młodszy z nich 

rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc 

majątek między nich. (13) Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, 

odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. (14) A 

gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć 

niedostatek. (15) Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten 

posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. (16) Pragnął on napełnić swój żołądek 

strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. (17) Wtedy 

zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, 

a ja tu z głodu ginę. (18) Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, 

zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; (19) już nie jestem godzien nazywać 

się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. (20) Wybrał się więc i 

poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i 

wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i 

ucałował go. (21) A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i 

względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem.  



 

(22) Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i 

ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. (23) 

Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, (24) 

ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się 

bawić. (25) Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był 

blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. (26) Przywołał jednego ze sług i pytał go, co 

to ma znaczyć. (27) Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić 

utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. (28) Na to rozgniewał się i nie 

chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. (29) Lecz on odpowiedzał 

ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie 

dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. (30) Skoro jednak wrócił 

ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla 

niego utuczone cielę. (31) Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze 

jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. (32) A trzeba się weselić i 

cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Co za wspaniały widok! 

Możemy sobie wyobrazić słuchaczy Jezusa biorących gwałtowny wdech na myśl o 

bogatym właścicielu ziemskim, w dodatku już niemłodym, który podkasuje szaty i 

wybiega na spotkanie krnąbrnego synalka!  

W patriarchalnej kulturze starożytnego Izraela takie zachowanie ojca uznano by za 

upokarzające. To dziecko powinno przyjść do ojca z pokorą i skruchą, a on mógłby co 

najwyżej stanąć z założonymi rękami i wysłuchać tego, co ma ono do powiedzenia na 

swoje usprawiedliwienie. Gdyby jakiś ojciec postąpił tak, jak ojciec z tej 

przypowieści, wywołałby powszechne zgorszenie. Jednak „zgorszenie” jest 

nadzwyczaj właściwym słowem, jakim można skomentować przypowieść Jezusa. 

Opowiedział On bowiem tę przypowieść grupie faryzeuszy, którzy czuli się 

zgorszeni Jego zwyczajem jawnego „przyjmowania grzeszników” (Łk 15,2). 

Powiedział im więc mniej więcej tyle, co:  

Uważacie, że to Ja powoduję zgorszenie? Pozwólcie, że opowiem wam 

przypowieść o moim Ojcu niebieskim i głębinach Jego miłosierdzia! 

 

Boże miłosierdzie wykracza poza naszą ograniczoną ludzką logikę.  

 

 



 Kto słyszał o Bogu, który wybiega na powitanie grzesznika, zanim 

jeszcze ten zdąży wyrazić skruchę?  

 Bogu, który przebacza grzechy uważane przez nas za niewybaczalne?  

 Bogu, który cieszy się nami nawet wtedy, gdy dajemy Mu niewiele 

powodów do radości?  

Ale taki właśnie jest Bóg! 

Jego miłość jest niepojęta i ogarnia wszystko. W świecie rządzonym pychą i 

egoizmem, w świecie wzywającym do odwetu za każdą najmniejszą obrazę jest to 

absolutnym zgorszeniem. 

To miłosierdzie jest dla ciebie. 

 Ojciec niebieski miłuje cię nieskończenie i żaden twój grzech nie jest w 

stanie tej miłości przekreślić.  

 On nigdy nie zrezygnuje z ciebie ani też z żadnego z twoich bliskich. 

 

Przyjmij dziś miłość Boga. Pozwól Mu wybiec ci naprzeciw, przytulić cię i ogarnąć 

swoim miłosierdziem. Nawet jeśli cię to gorszy, pozwól, by to miłosierdzie wypełniło 

twoje serce i przelało się na tych, których masz wokół siebie. 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za Twoją wspaniałą, szokującą miłość!” 

 

Wj 32,7-11.13-14   Ps 51,3-4.12-13.17.19    1 Tm 1,12-17 


