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Hbr 9,15.24-28 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla 

odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do 

wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.  

(24) Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem 

prawdziwej /świątyni/, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem 

Boga, (25) nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do 

świątyni z krwią cudzą. (26) Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A 

tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę 

z samego siebie. (27) A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, (28) tak 

Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, 

drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

List do Hebrajczyków, z jego nawiązaniami do ofiar Starego Testamentu i głęboką 

teologią, jest wymagającą lekturą. Jednak jego głównym przesłaniem jest skierowanie 

naszej uwagi na największy akt miłości Jezusa – ofiarowanie samego siebie za grzechy 

całego świata. 

List do Hebrajczyków jest jakby megafonem, z którego dobiega głos:  

„Zobaczcie, jak bardzo Jezus Chrystus was kocha!”. 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy, że posługa i ofiara Jezusa o wiele 

przewyższają ofiary Starego Testamentu. Mówi nam ono, że tylko Jezus, Syn Boży, 

mógł dokonać pełnego zadośćuczynienia za nasze grzechy, czego zapowiedzią były 

poprzednie ofiary.  



Co więcej, Jezus nie złożył swojej ofiary w materialnym sanktuarium, jakim była 

świątynia, lecz wszedł do samego nieba! 

A przede wszystkim w niebie wciąż modli się za nas – „wstawia się za nami przed 

obliczem Boga” (Hbr 9,24). 

Tego dnia, gdy w wielu krajach trwa modlitwa za dzieci nienarodzone, niech ten 

fragment ożywi w nas nadzieję.  

Jezus, nasz miłosierny arcykapłan, ofiarował siebie za każdy grzech, także za 

grzech aborcji. 

❖ Jak bardzo musi On boleć nad każdym utraconym dzieckiem!  

❖ Jak bardzo musi współczuć każdej kobiecie, która czuje się opuszczona i 

sądzi, że nie ma innej opcji niż przerwanie ciąży.  

Po to właśnie przecierpiał hańbę krzyża, by wyjednać nam przebaczenie wszystkich 

grzechów, nawet tych najcięższych. 

Także dziś Jezus stoi przed tronem Ojca niebieskiego, wstawiając się za nami. 

Ofiarowuje miłosierdzie i uzdrowienie wszystkim rodzinom zranionym przez aborcję. 

Wylewa swoją łaskę na wszystkie kobiety i wszystkich mężczyzn rozważających 

przyszłość swoich nienarodzonych dzieci.  

Wstawia się za każdym z nas, abyśmy potrafili wspierać wszystkie dzieci i ich 

rodziców w ich potrzebach. 

Złączmy się z Nim w modlitwie o nadejście królestwa Bożego, gdzie nie będzie już 

aborcji, ubóstwa, głodu ani przemocy. Oby wola Boża dokonywała się na ziemi tak, 

jak w niebie! 

 

„Jezu, Ty gładzisz wszystkie grzechy! Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.” 

Ps 98,1-6 

 

 

 

 

 



Mk 3,22-30 

 (22) Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba     

i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. (23) Wtedy przywołał ich do siebie                  

i mówił im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? (24) Jeśli jakieś 

królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. (25) I jeśli dom 

wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. (26) Jeśli więc szatan 

powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać lecz koniec z 

nim. (27) Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza 

wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi. (28) Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie 

grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone.  

(29) Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, 

nigdy nie otrzyma odpuszczenia, 

lecz winien jest grzechu wiecznego. (30) Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego.  
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(  (31) Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po 

Niego, aby Go przywołać. (32) Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu 

powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o 

Ciebie. (33) Odpowiedział im:  

Któż jest moją matką i /którzy/ są braćmi? (34) I spoglądając na 

siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi bracia. (35) Bo kto pełni wolę 

Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą  i matką. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Kto jest twoją rodziną?  

Gdyby zadano ci to pytanie, pomyślałbyś  z pewnością o swoich rodzicach, 

rodzeństwie, współmałżonku, dzieciach, dziadkach, może jeszcze ulubionych 

kuzynach, ciociach czy wujkach.  

W dzisiejszej Ewangelii Jezus ukazuje nową rodzinę, którą dla nas tworzy, 

a która wykracza poza więzy krwi. Jest to rodzina wierzących, zjednoczonych miłością 

do Niego  i do siebie nawzajem.  

➢ Jak wygląda ta rodzina?  

Obejmuje ona ludzi wszystkich epok, ras, narodowości, kultur i statusów 

majątkowych. Jest to naprawdę wielka rodzina! Chociaż czasami praktykujemy naszą 

wiarę w pojedynkę – na przykład podczas cichej modlitwy czy lektury Biblii – Jezus 

chce, abyśmy żyli  i wielbili Go również we wspólnocie.  

 



Wie On, że potrzebujemy umacniać się nawzajem w wierze swoim świadectwem. 

Wie także, że potrzebujemy pasterzy, którzy nas pouczą i wyjaśnią nam drogi Pańskie. 

Potrzebujemy braci i sióstr, którzy nas zrozumieją, którzy wraz z nami będą się smucić, 

radować, modlić, śpiewać i dzielić życiem.   

I oczywiście Bóg chce, abyśmy w tej wspólnocie nie tylko brali, ale i dawali z siebie 

innym. Jednak przy całej swej wspaniałości, nasza duchowa rodzina, jak każda rodzina, 

nie jest wolna od napięć  i konfliktów.  

Jakże często nie dorastamy do naszego powołania, by kochać Jezusa i siebie 

nawzajem tak, jak On tego pragnie!  

Odczuwamy też smutek, gdy ktoś nam bliski nie podziela naszych poglądów, zagubił 

się w życiu lub zdystansował się od nas.  

Jezus chce jednak, abyśmy byli wierni swej chrześcijańskiej rodzinie, pomimo jej 

niedoskonałości, i pogłębiali nasze wzajemne relacje. Chce, abyśmy mieli wokół siebie 

bliskich duchowych krewnych. Zacznijmy od rzeczy drobnych.  

➢ Czy jest w twojej parafii ktoś, z kim czujesz, że mógłbyś nawiązać bliższą 

znajomość?  

➢ A może funkcjonuje w niej jakaś mała wspólnota modlitewna czy krąg 

biblijny,  do których mógłbyś się dołączyć?  

Cokolwiek zadecydujesz, pamiętaj, że głową tej rodziny jest Jezus, a więc zawsze 

jesteś w dobrych rękach. On uznaje cię za swego brata lub swoją siostrę i daje ci wiele 

rodzeństwa, które pomaga ci na drodze ucznia Chrystusa.  

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że przyjąłeś mnie do swojej rodziny! Mocą Ducha 

Świętego pomóż nam wszystkim budować wspólnotę wiary  i miłości.” 

 

Hbr 10,1-10    Ps 40,2.4.7-8.10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nawrócenie św. Pawła Apostoła 
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(3) Ja jestem Żydem - mówił - urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w 

tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. 

Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. (4) Prześladowałem tę drogę, 

głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, (5) co 

może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do 

braci i udałem się do Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli, i 

przyprowadzenia do Jerozolimy dla wymierzenia kary. (6) W drodze, gdy zbliżałem się do 

Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. (7) Upadłem na 

ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie 

prześladujesz? (8) Kto jesteś, Panie? odpowiedziałem. Rzekł do mnie:  

Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz. (9) 

Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. (10) 

Powiedziałem więc: Co mam czynić, Panie? A Pan powiedział do mnie: Wstań, idź do 

Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić. (11) Ponieważ zaniewidziałem od 

blasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich 

towarzyszy. (12) Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie Prawa, o którym 

wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo, (13) przyszedł, przystąpił do mnie i 

powiedział: Szawle, bracie, przejrzyj! W tejże chwili spojrzałem na niego, (14) on zaś 

powiedział: Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego i 

Jego własny głos usłyszał. (15) Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co 

widziałeś i słyszałeś. (16) Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, 

wzywając Jego imienia!. 

                                        Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 



➢ Co takiego wywołało radykalną zmianę w Szawle, gorliwym faryzeuszu?  

W chwili oślepiającej jasności człowiek doskonale obznajomiony  z Prawem i 

przekonany o słuszności prześladowania chrześcijan staje się pokorny, bezradny, 

gotowy dać się prowadzić za rękę – w sensie fizycznym i duchowym.  

Ta zmiana dokonała się w wyniku spotkania ze zmartwychwstałym 

Jezusem na drodze do Damaszku. Było to niezwykłe spotkanie! Blask chwały Jezusa 

oślepił Szawła, a Jego głos zabrzmiał wyrzutem: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie 

prześladujesz?” (Dz 22,7).  

W jednej chwili pewny siebie do tej pory faryzeusz pojął, jak bardzo się mylił. Jezus 

nie był fałszywym prorokiem zasługującym na śmierć, a Jego uczniowie nie ulegli 

złudzeniu. Jezus Mesjasz  żył naprawdę, a Szaweł dowiedział się właśnie, że 

prześladując Jego wyznawców, prześladuje Jego samego.  

Pierwszym zdaniem, jakie Szaweł skierował do Jezusa, było: „Co mam czynić, 

Panie?” (Dz 22,10). W odpowiedzi Jezus polecił mu udać się do Damaszku, gdzie 

spotka Jego ucznia, Ananiasza, i przyjmie chrzest (Dz 22,12-21).  

Szaweł wykonał, co polecił mu Pan, a po pewnym czasie, już jako Paweł, zaczął 

podróżować po całym rzymskim imperium, głosząc Dobrą Nowinę. Z tym samym 

oddaniem,  z jakim niegdyś próbował zniszczyć wspólnotę wierzących, teraz będzie ją 

budował. Czynił to zakładając niewielkie wspólnoty wszędzie, gdzie się pojawił.  

➢  Co mam czynić Panie?  

Dziś,  w święto nawrócenia św. Pawła Apostoła, to pytanie powinniśmy zadać także 

i my. Może już wiesz, jaka jest twoja misja – małżeństwo albo życie zakonne, 

wychowywanie dzieci, ewangelizacja, troska o ubogich, a może jakieś połączenie tych  

i innych zaangażowań?  

W każdym razie łaska do wypełniania tej misji zawsze płynie z twoich własnych 

spotkań ze zmartwychwstałym Jezusem. A jeśli nie jesteś jeszcze pewien, jaka jest twoja 

misja lub czujesz, że Bóg wzywa cię do czegoś nowego, być może jest to okazja do 

kolejnego spotkania z Jezusem.  

Szukaj Go więc na modlitwie, w Piśmie Świętym  i w sakramentach. On da ci się 

poznać i pokaże, czego od ciebie pragnie, jak to kiedyś objawił św. Pawłowi.  

 



„Jezu, pragnę przyczynić się do budowania wspólnoty wierzących. Pokaż mi, 

czego ode mnie oczekujesz.” 

 

 lub  Dz 9,1-22 Ps 117,1-2  

Mk 16,15-18: 

(15) I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 

stworzeniu! (16) Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie 

uwierzy, będzie potępiony. (17) Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć 

będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; (18) 

węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić.                        

Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Św. Tymoteusza i Tytusa 
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(1) Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, /posłany/ dla /głoszenia/ życia 

obiecanego w Chrystusie Jezusie, (2) do Tymoteusza, swego umiłowanego 

dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego 

Pana! (3) Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym 

sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o tobie w moich modlitwach. 

W nocy i we dnie pragnę cię zobaczyć - (4) pomny na twoje łzy - by napełniła 

mnie radość (5) na wspomnienie bezobłudnej wiary, jaka jest w tobie; ona to 

zamieszkała pierwej w twojej babce Lois i w twej matce Eunice, a pewien jestem, 

że /mieszka/ i w tobie. (6) Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił 

na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk. (7) 

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego 

myślenia. (8) Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego 

więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach 

znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Tymoteusz i Tytus, których dziś wspominamy, to dwaj najbardziej lojalni i zaufani 

współpracownicy św. Pawła.  

Widząc głębię ich wiary  i relacji z Panem, Paweł postawił ich na czele Kościołów w 

dwóch dużych  i sławnych miejscach.  

 Tymoteusz został biskupem Kościoła w Efezie,  a  

 Tytus pasterzem wspólnoty na Krecie.  



Jednak czytając listy Pawła  do tych dwóch mężczyzn, odnosimy wrażenie, że pomimo 

ich apostolskiej gorliwości i mocnej wiary, wciąż potrzebowali rady i umocnienia. 

Tymoteusz i Tytus mieli trudne zadanie, ponieważ żaden lokalny Kościół nie jest 

całkowicie wolny  od podziałów, skandali i kontrowersji, jakie widzimy na świecie.  

Paweł zdawał sobie sprawę, jak trudno jest wierzącym wyzbyć się tych postaw  i 

sposobów odnoszenia się do innych, jakie mieli przed nawróceniem. Być może dlatego 

napisał  

❖ do Tymoteusza: „Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla 

Ewangelii”  (2 Tm 1,8), a  

❖ do Tytusa „Niechaj cię nikt nie lekceważy” (Tt 2,15).  

Gdybyśmy zapytali o to różnych biskupów Kościoła, prawdopodobnie powiedzieliby 

nam, że sami również zmagają się z problemami, jakim musieli stawiać czoła Tymoteusz  

i Tytus.  

Prośmy więc Ducha Świętego, aby zesłał na nich błogosławieństwo pocieszenia i 

pokoju. Pomódl się też za swojego biskupa, a jeśli będziesz miał ku temu okazję, 

podziękuj mu za jego posługę i oddanie Panu.  

Powiedz, że chcesz współpracować w dziele głoszenia Ewangelii, a przede wszystkim 

zapewnij o modlitwie. I dotrzymuj tego zobowiązania.  

 

„Jezu, daj dziś każdemu biskupowi doświadczyć Twojej obecności  i miłości.”  

 

lub Tt 1,1-5     Ps 96,1-3.7-8.10    

 Łk 10,1-9 

(1) Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po 

dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. 

(2) Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście 

więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. (3) Idźcie, oto was 

posyłam jak owce między wilki. (4) Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; 

i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! (5) Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw 

mówcie: Pokój temu domowi! (6) Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz 

pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. (7) W tym samym domu zostańcie, 

jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z 

domu do domu. (8) Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam 

podadzą; (9) uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do 

was królestwo Boże. 
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Hbr 10,32-39 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(32) Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedyście to po oświeceniu wytrzymali wielką 

nawałę cierpień, (33) już to będąc wystawieni publicznie na szyderstwa i 

prześladowania, już to stawszy się uczestnikami tych, którzy takie udręki znosili. (34) 

Albowiem współcierpieliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek waszego 

mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwającą. (35)  

Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. (36) 

Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy. 

(37) Jeszcze bowiem za krótką, za bardzo krótką chwilę przyjdzie Ten, który ma 

nadejść, i nie spóźni się. (38) A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, jeśli się cofnie, nie 

upodoba sobie dusza moja w nim. (39) My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą 

na zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiają swą duszę. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wszyscy wiemy, czym jest zniechęcenie. Może stojące przed nami zadanie wydaje 

się nam zbyt ciężkie. Przeszkody zbyt wielkie. Albo przebrnęliśmy już przez wiele 

trudności, ale ta obecna wydaje nam się naprawdę niemożliwa do pokonania. 

Podobne problemy przeżywali adresaci Listu do Hebrajczyków. Odkąd przyjęli 

Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, wielu z nich było wyszydzanych przez rodzinę i 

znajomych. Niektórzy zostali wyrzuceni z domu i stracili swój ziemski majątek. Nic nie 

wskazywało na to, aby te udręki miały się szybko zakończyć. Autor Listu ostrzegał ich 

więc, żeby nie wyzbywali się ufności. 

➢ Jaki jest klucz do zachowania ufności?  

„Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedy…” (Hbr 10,32). 

Hebrajczycy mają przypomnieć sobie wszystkie trudne sytuacje, przez które Bóg ich 

już przeprowadził i w których wspierali ich bracia i siostry. Mają przypomnieć sobie 



radość, jakiej zaznali, wspierając innych lub widząc „majątek lepszy i trwały”                        

(Hbr 10,34), jaki mają w Chrystusie, nawet gdyby ich ziemski majątek doznał 

uszczerbku. 

Pamięć o Bożym działaniu jest ważna również dla nas, ponieważ patrząc wstecz na 

przeżyte trudności, przekonujemy się, że nie był to koniec historii. Bóg posłużył się 

nimi, aby nas umocnić i pogłębić naszą wiarę. Czyni to także dzisiaj. 

Kiedy patrzymy na to, co Bóg już uczynił w naszym życiu, łatwiej jest nam znosić 

obecne udręki i z nadzieją patrzeć w przyszłość. Uczymy się ufać, że także teraz Bóg 

jest wierny i nas nie opuści. Zaczynamy rozumieć, że On da nam siłę do wypełnienia 

Jego woli. Stajemy się podobni „do wiernych, którzy zbawiają duszę” (Hbr 10,39). 

Praktycznym sposobem na pamięć o dziełach Bożych w naszym życiu jest 

prowadzenie dziennika duchowego. Co może nam bardziej pomóc w przypominaniu 

sobie Bożej dobroci niż zapisywanie swoich doświadczeń i odczytywanie tych notatek 

w późniejszym terminie? 

Możesz być zaskoczony, że coś tak prostego, jak prowadzenie notatek i wracanie do 

nich, aż tak bardzo umocni twoją ufność w Panu. Spróbuj! 

Zapamiętaj receptę na wytrwałość, jaką dał Hebrajczykom autor Listu. Ona zadziała 

także i w twoim przypadku. 

„Jezu, dziękuję Ci za Twoją wierność w dobrych i złych czasach. Ufam, że 

pogłębisz moją wiarę i umocnisz Boże życie we mnie.” 

Ps 37,3-6.23-24.39-40   

Mk 4,26-34 

 (26) Mówił dalej: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w 

ziemię. (27) Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie 

wie jak. (28) Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne 

ziarnko w kłosie. (29) A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora 

już na żniwo.  

(30) Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je 

przedstawimy? (31)Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest 

najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. (32) Lecz wsiane wyrasta i staje się większe 

od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego 

cieniu. (33) W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli /ją/ 

rozumieć. (34) A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko 

swoim uczniom. 
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Hbr 11,1-2.8-19 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych 

rzeczywistości, których nie widzimy. (2) Dzięki niej to przodkowie otrzymali 

świadectwo.  

(8) Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by 

wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd 

idzie. (9) Przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod 

namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. 

(10) Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego 

architektem i budowniczym jest sam Bóg. (11) Przez wiarę także i sama Sara, mimo 

podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, 

który udzielił obietnicy. (12) Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, 

powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który 

jest nad brzegiem morskim. (13) W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy 

tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie 

za gości i pielgrzymów na tej ziemi. (14) Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że 

szukają ojczyzny. (15) Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby 

sposobność powrotu do niej. (16) Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. 

Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż przysposobił im miasto. 

(17) Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego 

syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, (18) któremu powiedziane było: 

Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. (19) Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen 

wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, jako podobieństwo [śmierci i 

zmartwychwstania Chrystusa]. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



Czy wierzysz w siły, których nie można zobaczyć wzrokiem? Oczywiście, że tak. 

Prawdopodobnie nigdy  nie widziałeś wiatru, elektryczności czy przyciągania 

ziemskiego. Ale masz wiele dowodów na to, że są to realne i potężne rzeczywistości. 

Oświetlają domy, wynoszą w powietrze latawce i każą im spadać na ziemię. Istnieje 

co najmniej tyle samo dowodów na istnienie wszechmocnego Boga Stwórcy, który jest 

godzien naszego zaufania. 

Jednakże w obliczu zagrożenia naszą ufność w tego niewidzialnego Boga osłabia lęk.  

Spójrzmy na uczniów z dzisiejszej Ewangelii. Miotani sztormem, zakwestionowali 

nie tyle moc Jezusa, co to, czy rzeczywiście On się o nich troszczy. 

„Nauczycielu” – pytali – „nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” (Mk 4,38).  

Zdjęci trwogą, zaczęli tracić wiarę. 

Także i my często przyjmujemy podobną postawę. Mamy świadomość potężnych sił, 

które nam zagrażają – choroby, niezgoda w rodzinach, problemy finansowe, niepewność 

co do przyszłości w świecie destabilizowanym przez wojnę na Ukrainie.  

Gdy te czy podobne okoliczności budzą w nas lęk, łatwo zapominamy o tym, że 

miłość Boża to niewidzialna siła, która jest stała i o wiele potężniejsza niż wszystko, co 

może się sprzysiąc przeciwko nam. 

W chwilach, gdy zaczyna ogarniać nas lęk, warto skupić się na „dowodach tych 

rzeczywistości, których nie widzimy” (Hbr 11,1).  

Uczniowie otrzymali wiele takich dowodów. Widzieli, jak Jezus wyrzucił złego 

ducha w synagodze, jak uzdrowił teściową Piotra i oczyścił człowieka z trądu. Jak 

obdarzył przebaczeniem grzechów i uzdrowił paralityka spuszczonego przez dach przez 

przyjaciół. Mogli się domyślać, że nie ma niczego, czego nie byłby gotów uczynić dla 

swego ludu. 

Ty także otrzymałeś wiele dowodów na miłującą troskę Boga o ciebie. 

Spróbuj dziś je sobie uświadomić. Może to być taka drobnostka, jak piękny zachód 

słońca w twoje urodziny lub tak wielka łaska, jak dobry mąż czy żona, którzy pomagają 

ci wzrastać w świętości.  

Nie zapomnij dziękować Panu za te dowody Jego miłości! 

 



„Panie, pomóż mi trwać w Twojej wiernej miłości za każdym razem, gdy 

lęk osłabia moją wiarę.” 

 

(Ps) Łk 1,69-75    

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mk 4,35-41 

  (35) Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: Przeprawmy się na drugą 

stronę. (36) Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi.  
Także inne łodzie płynęły z Nim. (37) Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły                    

w łódź, tak że łódź już się napełniała. (38) On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go 

i powiedzieli do Niego: Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? (39) On wstał, 

rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się! Wicher się uspokoił i nastała głęboka 

cisza. (40) Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak 

wiary? (41) Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: Kim właściwie On jest, że nawet 

wicher i jezioro są Mu posłuszne? 
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„Zabrali, tak jak był”. A „jak” był? Zmęczony. 

 Już od wielu godzin nauczał, siedząc w łodzi, tłum zebrany na brzegu. Był tak bardzo 

zmęczony, że zasnął od razu po wypłynięciu i spał nawet wśród szalejącej burzy.  

 

 

Był spokojny i poradził sobie z burzą od razu – choć został tak nagle przebudzony i był 

może jeszcze zamroczony snem. Zaradził potrzebie chwili mocą Bożą, którą w sobie 

posiadał.  

 

Chociaż jesteś tylko człowiekiem, Bóg żyje także i w tobie; mieszka w tobie Jego Święty 

Duch. Kiedy więc znajdziesz się w środku jakiejś życiowej burzy, będziesz w stanie zaradzić 

potrzebom chwili, tak jak jesteś, jako dziecko Boże napełnione Duchem Świętym.  

Ale kiedy uczniowie, przerażeni, że zaraz 

zatoną, zdołali Go dobudzić, natychmiast ją 

uciszył. Stało się tak, gdyż Jezus, oprócz natury 

ludzkiej, miał również naturę Boską i mógł użyć 

swojej władzy. Strach i napięcie uczniów nie 

wywołały w Nim niepokoju ani zamieszania. 



To normalne, że pojawiają się myśli: „Gdybym tylko był świętszy”, „Gdybym tylko 

więcej się modlił i czytał Pismo Święte, gdybym z większym skupieniem uczestniczył we 

Mszy, wtedy mógłbym uciszać burze, wnosić pokój w trudne sytuacje, pocieszać 

zalęknionych”, „Gdybym tylko…”.  

Starajmy się jednak naśladować Jezusa, który zabrany „tak jak był” wniósł pokój w 

trudną sytuację, gdy tylko się obudził. Nie musi to być na morzu w czasie sztormu!  

Może będziesz mógł wnieść pokój w nerwowe spotkanie w pracy; rozładować atmosferę 

w sklepie spożywczym, gdzie małe dziecko głośno domaga się uwagi; spokojnie 

porozmawiać ze zrzędliwym czy spanikowanym pasażerem, siedzącym obok ciebie w 

samolocie. W takiej lub podobnej sytuacji powiedz otaczającemu cię chaosowi:  

„Ucisz się! Niech zapanuje pokój!”.  

Oczywiście nie musisz wykrzykiwać tych słów, ale powiedz je w ciszy swego serca                     

i poproś Ojca, aby uciszył burzę. A wtedy może Duch Święty doda ci odwagi, podsunie 

kojące słowo lub zapewni o Bożej miłości, a przez to pomoże ci uporać się z trudną sytuacją.  

„Gdybym tylko” pozostanie z nami do końca. Ale także pozostanie z nami Duch Święty. 

On wyposaży cię, takiego, jakim jesteś, we wszystko, co ci potrzebne, aby stawić czoło 

dzisiejszym burzom.  

„Jezu, pomóż mi wnosić więcej pokoju w moje dni”. 
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Mt 5,1-12a (Biblia Tysiąclecia) 

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

 

(8) Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. (9) Błogosławieni, 
którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. (10) 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich 
należy królestwo niebieskie. (11) Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i 
prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. (12) 
Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. 

(2) Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich 

tymi słowami: (3) Błogosławieni ubodzy w 

duchu, albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie. (4) Błogosławieni, którzy się smucą, 

albowiem oni będą pocieszeni. (5) 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na 

własność posiądą ziemię. (6) Błogosławieni, 

którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 

albowiem oni będą nasyceni. (7) Błogosławieni 

miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

➢ Gdyby ktoś nazwał cię „cichym”, czy uznałbyś to za komplement czy za 

obrazę?  

➢ Czy kojarzysz to określenie  z pokorą i cierpliwością, czy raczej ze 

słabością i zbytnim uleganiem innym?  

Jedynie „lud pokorny i biedny” (So 3,12), przestrzegający Bożych praw  w 

wierności i sprawiedliwości. Będzie on błogosławiony ze względu na swoją uległość 

wobec woli Pana. To samo odnosi się do nas.  

W dzisiejszej Ewangelii Jezus nazywa „cichych” ludzi „błogosławionymi”, 

najwyraźniej więc jest zdania, że jest to cecha, o którą warto zawalczyć. Sam zresztą 

powiedział o sobie, że jest „cichy i pokornego serca”  (Mt 11,29).  

I taki właśnie był – uległy, ale jedynie wobec woli Ojca niebieskiego. Na tym właśnie 

polega „cichość”, o której mówi Jezus – na naginaniu swojej woli do woli Boga. Ten 

rodzaj cichości wymaga siły, a nie słabości; wymaga gotowości okazywania ufnego 

posłuszeństwa Bogu.  

Dzisiejsze pierwsze czytanie  z Księgi proroka Sofoniasza opisuje losy mieszkańców 

Jerozolimy, którym zabrakło cichości. Północne królestwo Izraela zostało podbite przez 

Asyryjczyków jedno czy dwa pokolenia wcześniej niż Sofoniasz spisał te słowa. 

Podobny los miał spotkać południowe królestwo Judy, gdzie także czczono obcych 

bogów i łamano przykazania Pańskie. Ale kto miał szansę przetrwać „dzień gniewu 

Pańskiego” (So 2,3)?  

Zachowując Boże przykazania nawet wtedy, gdy nasze instynkty i pragnienia będą 

ciągnąć nas w innym kierunku, będziemy cieszyć się wolnością od grzechu. Szukając 

woli Pana we wszystkim, co czynimy  – zwłaszcza przy podejmowaniu ważnych decyzji 

– doświadczymy pokoju i będziemy mieli pewność,  że jesteśmy na dobrej drodze.  

Czy jest w twoim życiu jakaś dziedzina, w której trudno ci przyjąć wolę Pana? Jeśli 

tak, to wyraź przed Nim swój żal i poproś o łaskę poddania się Jego woli. I nawet jeśli 

nie od razu zobaczysz Jego błogosławieństwo, uwierz, że ono przyjdzie, bo tak obiecał 

Jezus.  

 

„Panie, pomóż mi stać się podobnym do Ciebie, który jesteś cichy  i 

pokornego serca.” 

 

So 2,3; 3,12-13    Ps 146,6-10     1 Kor 1,26-31 


