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Rdz 1,1-19 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.  

(2) Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią 

bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. (3) Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie 

światłość! I stała się światłość. (4) Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od 

ciemności. (5) I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór 

i poranek - dzień pierwszy. (6) A potem Bóg rzekł: Niechaj powstanie sklepienie w środku 

wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich! (7) Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił 

wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, (8) Bóg nazwał to 

sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi. (9) A potem Bóg rzekł: 

Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha! 

A gdy tak się stało, (10) Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał 

morzem. Bóg widząc, że były dobre, (11) rzekł: Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy 

dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których 

są nasiona. I stało się tak. (12) Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według 

swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A 

Bóg widział, że były dobre. (13) I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci. (14) A potem 

Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały 

dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; (15) aby były ciałami jaśniejącymi na 

sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. (16) Bóg uczynił dwa duże ciała 

jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. (17) I 

umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; (18) aby rządziły dniem i nocą 

i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. (19) I tak upłynął wieczór i 

poranek - dzień czwarty. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Ten werset raczej nie nasuwa nam na myśl dobroci i miłości Boga. Jednak dzisiejsze 

pierwsze czytanie ukazuje stopniową przemianę, jakiej ulegają niebo i ziemia: 

stają się coraz piękniejsze i coraz bardziej pełne życia. 



Oczywiście mamy tu do czynienia z opisem stworzenia świata, ale można odczytać 

go również jako refleksję nad tym, jak Bóg wydobywa każdego z nas z ciemności i 

chaosu na światło swojej miłości. 

Czy było to sześć dni, czy raczej sześć miliardów lat, widzimy wyraźnie, że Bóg nie 

działał w pośpiechu. Nie stworzył wszystkiego w jednej chwili, posyłając jednocześnie 

na miejsce wszystkie gwiazdy, planety, oceany i żywe stworzenia. Zaczął od 

pustkowia. 

➢ Czy widzisz w swoim życiu jakieś „pustkowie”?  

➢ Może zmagasz się z nałogiem, utratą dochodów, śmiercią bliskiej osoby?  

➢ A może twoje „pustkowia”  są mniej dramatyczne, jak uporczywy zły 

nawyk czy problemy w pracy?  

Cokolwiek to jest, może ci się wydawać, że Bóg jest nieobecny, a sytuacja bez 

wyjścia. 

Ale Bóg nie pozostawia cię samego! On już działa, choć w ukryty, tajemniczy 

sposób. Zauważ, że także na pustkowiu z Księgi Rodzaju były znaki Bożej obecności 

– woda i wiatr, które są klasycznymi obrazami działania Ducha Świętego. 

Niezależnie od tego, czy twoje „pustkowia” są wynikiem twoich własnych 

błędnych wyborów albo grzechów, czy też okoliczności poza twoją kontrolą, pamiętaj, 

że Bóg wciąż jest z tobą.  

Im częściej będziesz zwracać się do Niego, tym bardziej otworzysz się na Jego 

stwórczą, uzdrawiającą łaskę. Zaczniesz dostrzegać Go w „wietrze” i „wodzie”, 

które cię otaczają. A dostrzegając Go, będziesz w stanie zaufać, że On wie, co robi. 

Bądź więc cierpliwy. Bóg jest mistrzem w wyprowadzaniu światła i piękna z chaosu 

i pustkowia. Pozwól Mu działać w Jego własnym, doskonałym tempie. Bądź czujny 

na dawane ci przez Niego znaki nadziei, nawet w najczarniejszych chwilach.  

I bądź pewien, że śmierć i zniszczenie nie będą miały ostatniego słowa. Są one 

jedynie „chaosem i pustkowiem”, z którego Bóg potrafi wyprowadzić coś o wiele 

wspanialszego! 

„Ojcze, kiedy życie wydaje mi się nijakie i beznadziejne, pomóż mi zaufać, 

że mam przy sobie Twoją stwórczą obecność.”  

Ps 104,1-2.5-6.10.12.24.35 



Mk 6,53-56: 

(53) Gdy się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. (54) Skoro 

wysiedli z łodzi, zaraz Go poznano. (55) Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić 

na noszach chorych, tam gdzie, jak słyszeli, przebywa. (56) I gdziekolwiek wchodził do 

wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby choć frędzli 

u Jego płaszcza mogli się dotknąć. A  

wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. 

Sława Jezusa jako uzdrowiciela rozchodziła się szeroko – tak szeroko, że ludzie znosili 

Mu chorych „gdziekolwiek wchodził do wsi” (Mk 6,55).  

Odzyskiwali zdrowie nawet ci, którzy tylko dotknęli frędzli Jego płaszcza.  

Także dziś mamy tłumy ludzi pragnących spotkania z Jezusem. Tak wielu tęskni za tym, 

by usłyszeć, że Bóg naprawdę istnieje, że ich kocha, że może dotknąć i uzdrowić – ich serca, 

umysły i ciała.  

Ale to my mamy do nich dotrzeć. 

Wychodząc ze swojej ławki po Mszy świętej Anna spostrzegła kobietę, która wyraźnie 

zgnębiona i osowiała siedziała dalej bez ruchu. Anna nie zamierzała pozostawać dłużej w 

kościele, ponieważ spieszyła się, by naszykować obiad dla swojej rodziny. Poczuła jednak 

wyraźne przynaglenie od Ducha Świętego, żeby podejść i zacząć rozmowę z tą smutną 

kobietą, i nie odważyła się go zignorować. Przełamała się więc, podeszła do niej, 

uśmiechnęła się i przywitała.  

Tamta, trochę zaskoczona, odwzajemniła pozdrowienie. Anna zapytała następnie kobietę 

wprost, czy wszystko w porządku. Okazało się, że nic nie jest w porządku. Jedno z jej dzieci 

borykało się z nałogiem, drugie żyło w toksycznym związku i odeszło od Boga. Napięcie z 

powodu tych sytuacji wywoływało nieporozumienia pomiędzy nią a mężem. Przyszła do 

kościoła w rozpaczy. Głęboko poruszona historią tej kobiety Anna poczuła, jak wzbiera w 

niej współczucie. Usiadła obok niej, obejmując tę obcą przed chwilą kobietę, a tamta s ię 

rozpłakała. Anna siedziała przy niej w milczeniu, aż wreszcie łzy przestały płynąć. Wtedy 

zaproponowała: „Może pomodli się pani ze mną?”.  

A kiedy kobieta skinęła głową, Anna powiedziała po prostu:  

„Jezu, zapraszam Cię do mojego życia i do tych wszystk ich sytuacji. Ty wiesz, jak 

mi ciężko, Ty kochasz moje dzieci jeszcze bardziej niż ja, Ty wiesz sam, czego im 

trzeba, jak im pomóc. Daj mi doświadczyć, że Ty jesteś ze mną”. 

 Zapadło milczenie. Kobieta była już spokojna. Patrząc na tabernakulum, słuchając 

modlitwy Anny, zaczęła doświadczać obecności Jezusa i Jego pociechy. Było to zarazem 

słodkie i bolesne, święte spotkanie, które uciszyło jej rozpacz. Wprawdzie jej problemy nie 

zniknęły, ale czuła, że Jezus jest w nich razem z nią.  



➢ Czy znasz kogoś, kto potrzebuje miłości Jezusa i Jego uzdrawiającego 

dotknięcia?  

Zastanów się, jak do niego dotrzeć. Zrobienie konkretnego kroku może wiązać się z 

ryzykiem, ale jest szansą przybliżenia kogoś do Pana. A to warte jest każdego ryzyka.  

„Jezu, pokaż mi, kto dziś potrzebuje Twojej miłości i uzdrowienia”. 
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Mk 7,1-13 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. (2) I 

zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi 

rękami. (3) Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli 

sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. (4) I /gdy wrócą/ z rynku, nie jedzą, dopóki się nie 

obmyją. Jest jeszcze wiele innych /zwyczajów/, które przejęli i których przestrzegają, jak 

obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. (5)Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w 

Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi 

rękami? (6) Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest 

napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. (7) Ale czci Mnie 

na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. (8) Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się 

ludzkiej tradycji, /dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy 

czynicie/. (9) I mówił do nich: Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję 

zachować. (10) Mojżesz tak powiedział: Czcij ojca swego i matkę swoją oraz: Kto złorzeczy ojcu 

lub matce, niech śmiercią zginie. (11) A wy mówicie: Jeśli kto powie ojcu lub matce: Korban, to 

znaczy darem /złożonym w ofierze/ jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie 

- (12) to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ni dla matki. (13) I znosicie słowo 

Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych tym 

podobnych rzeczy czynicie. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

W dzisiejszej Ewangelii faryzeusze i uczeni w Piśmie zadają Jezusowi na pozór 

niewinne pytanie: „Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji 

starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?” (Mk 7, 5).  

Tradycja żydowska bardzo podkreślała znaczenie obmywania rąk jako jednej z 

czynności służących rytualnemu oczyszczeniu. 

W odpowiedzi Jezus upomina ich:  

„Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”(Mk 7,8).  



To jasne, że to tradycja ma być w służbie Bożych przykazań, a nie na odwrót. Nie 

powinna ani tych przykazań podważać, ani dostarczać wymówek do ich ignorowania. 

➢ Czy my czasem nie robimy czegoś podobnego?  

Jak możemy się upewnić, że nie „znosimy słowa Bożego” (Mk 7,13) na korzyść 

czegoś mniej ważnego – jakiejś naszej tradycji czy zwyczaju?  

Z pomocą mogą nam przyjść błogosławieństwa, będące jedną z najważniejszych 

nauk Jezusa. 

 „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie” (Mt 5,3) – uczy Jezus. 

Zachęca nas do wyzbycia się przywiązania do wartości materialnych i zaufania Bożej 

Opatrzności. Zwykle wydaje się nam, że gromadzenie i pomnażanie wartości 

materialnych jest rozsądnym postępowaniem.  

Ale czy potrafimy uznać się za „błogosławionych”, gdy nasze zasoby są ograniczone 

lub czujemy się wezwani do hojnego wsparcia innych? 

 „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)  

– Jezus wzywa do przebaczenia tym, którzy nas skrzywdzili, choć niektóre nasze 

tradycje rodzinne czy kulturowe podpowiadają nam, że czymś normalnym jest 

pielęgnowanie uraz czy osądów, zwłaszcza gdy ktoś nie jest nawet skłonny przyznać, 

że wyrządził nam coś złego.  

Czy jesteś gotów wyrzec się tych uraz i zaufać, że Boże miłosierdzie ogarnia zarówno 

ciebie, jak i tych, którzy cię skrzywdzili? 

 „Błogosławieni, którzy cierpią  prześladowanie dla sprawiedliwości, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,10).  

Trudno uznać prześladowania za błogosławieństwo! 

Kiedy spadają na nas liczne próby, niektórzy mogą nawet uznać, że Bóg nas opuścił. 

Jezus jednak mówi, że powinniśmy uważać się za błogosławionych, a nawet radować 

się, gdy napotykamy na sprzeciw lub niezrozumienie – ponieważ to upodabnia nas do 

Niego! 

Pozwól dziś, by twój punkt widzenia kształtowało słowo Boże, a nie ludzka tradycja. 

Niech ono pomoże ci porzucić to wszystko, co przeszkadza ci całym sercem pójść za 

Jezusem. 



 

 

„Panie, pragnę zaufać, że Twoje drogi są słuszne.” 

 

Rdz 1,20--2,4a:  

(20) Potem Bóg rzekł: Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo 

niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba! (21) Tak stworzył Bóg wielkie 

potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się 

wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były 

dobre, (22) pobłogosławił je tymi słowami: Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście 

zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. (23) I tak 

upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. (24) Potem Bóg rzekł: Niechaj ziemia wyda 

istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według 

ich rodzajów! I stało się tak. (25) Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła 

i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. (26) A 

wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech 

panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad 

ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi! (27) Stworzył więc Bóg 

człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i 

niewiastę. (28) Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i 

rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście 

panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi 

zwierzętami pełzającymi po ziemi. (29) I rzekł Bóg: Oto wam daję wszelką roślinę 

przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie 

nasienie: dla was będą one pokarmem. (30) A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i 

dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma 

w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. 

(31) A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął 

wieczór i poranek - dzień szósty. (1) W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia 

oraz wszystkie jej zastępy [stworzeń]. (2) A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe 

dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki 

podjął. (3) Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym 

bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. (4) Oto są 

dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi. 

Ps 8,4-9 
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Rdz 2,4b-9.15-17 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, (5) nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi 

ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła - bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie 

było człowieka, który by uprawiał ziemię (6) i rów kopał w ziemi, aby w ten sposób nawadniać 

całą powierzchnię gleby - (7) wtedy to  

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie 

życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. (8) A zasadziwszy ogród w Eden na 

wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. (9) Na rozkaz Pana Boga wyrosły 

z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku 

tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.  

(10) Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i stamtąd się rozdzielała, dając początek 

czterem rzekom. (11) Nazwa pierwszej - Piszon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znajduje 

złoto. (12) A złoto owej krainy jest znakomite; tam jest także wonna żywica i kamień czerwony. (13) Nazwa 

drugiej rzeki - Gichon; okrąża ona cały kraj - Kusz. (14) Nazwa rzeki trzeciej - Chiddekel; płynie ona na wschód 

od Aszszuru. Rzeka czwarta - to Perat.  

(15) Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i 

doglądał. (16) A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: Z wszelkiego drzewa tego 

ogrodu możesz spożywać według upodobania; (17) ale z drzewa poznania dobra i zła nie 

wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, n iechybnie umrzesz.. 

 

                                        Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Uważamy Biblię za jedną księgę i jest to prawda. Ale w pewnym sensie jest ona 

również całą biblioteką. 

Niektóre księgi mają formę kroniki historycznej. Inne zawierają poezje. Jeszcze inne 

stanowią zbiór przysłów i sentencji. Są też księgi prorockie. 

Wszystkie one są natchnione przez Ducha Świętego, który pragnie objawiać nam 

Boga. Tak więc czytając Biblię, zwracajmy uwagę na to, jakiego rodzaju tekst mamy 

przed sobą. Ale przede wszystkim zastanówmy się, w jaki sposób Bóg może posłużyć 

się tym fragmentem oraz jego formą, aby do nas przemówić. 



Księga Rodzaju, przy pomocy opowieści, modlitw oraz poezji, opisuje działanie 

Boga wśród Jego ludu od początku świata do czasu niewoli egipskiej. Na przykład 

przekaz o stworzeniu mówi o tym, jak Bóg ulepił człowieka z pyłu ziemi, a następnie 

tchnął w niego swoje życie i umieścił go w przepięknym ogrodzie, polecając mu go 

doglądać. 

➢ Co ta historia mówi nam o Bogu i naszej relacji do Niego? 

• Bóg jest osobiście zaangażowany w nasze życie (Rdz 2,7). Nie trzyma się na 

uboczu, z dala od nas. Jest gotów „ubrudzić sobie ręce”, dlatego bierze w nie garść 

gliny, aby ulepić z niej człowieka. 

• Bóg tchnął w każdego z nas swoje życie (Rdz 2,7). To właśnie Boże tchnienie 

powołuje nas do życia. Nie jesteśmy istotami czysto materialnymi. Zostaliśmy 

napełnieni Duchem Boga, Jego tchnieniem życia. 

Owszem, potrzebujemy zaspokojenia podstawowych potrzeb cielesnych, musimy 

jeść, pić i spać, ale Boże tchnienie otwiera nas również na duchową rzeczywistość nieba. 

• Bóg ma wobec nas plan, który obejmuje „doglądanie”  (Rdz 2,15). 

Bóg umieścił mężczyznę i kobietę w ogrodzie, aby go uprawiali i doglądali. Oznacza 

to, że oni, a co za tym idzie, także każdy z nas, mieli określone zadanie. Jest to cel, który 

wykracza poza nas samych, powołanie do troszczenia się o coś lub o kogoś innego. 

Ponieważ dając z siebie, wzrastamy w miłości na wzór miłości Boga. 

Jak bardzo jesteśmy błogosławieni – Bóg dał nam w Biblii całą bibliotekę i 

przemawia do nas na każdej jej stronie! 

 

„Ojcze niebieski, dziękuję Ci za Twoje słowo, za Pismo Święte. Pomóż mi dziś 

usłyszeć to, co masz mi do powiedzenia.”  

 

Ps 104,1-2.27-30 

 

 

 

 

 

 

 



Mk 7,14-23:  

(14) Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie Mnie, 

wszyscy, i zrozumiejcie! (15) Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby 

uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka 

nieczystym. (16) Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha! (17) Gdy się oddalił 

od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o to przysłowie. (18) Odpowiedział 

im: I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz 

wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym;  (19) bo nie wchodzi do jego 

serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za 

czyste. (20) I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go 

nieczystym.     (21) Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, 

nierząd, kradzieże, zabójstwa, (22) cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, 

wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. (23) Całe to zło z wnętrza pochodzi i 

czyni człowieka nieczystym.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Dietetycy przypominają nam często o potrzebie kontrolowania ilości cukru, soli                          

i tłuszczu w naszych posiłkach. Jednak unikanie niezdrowej żywności to jeszcze nie 

wszystko. Należy również dostarczać organizmowi zdrowych pokarmów. Czynimy to, 

wykorzystując różne możliwości, które są do naszej dyspozycji – potrzeba jedynie odrobiny 

wysiłku.  

Spróbujmy zastosować podobną strategię do słów Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Ile razy 

dziennie łapiemy się na tym, że robimy, mówimy lub myślimy coś, o czym wiemy, że nie 

jest w porządku, że jest wbrew przykazaniom? Jeśli jednak przez cały czas będziemy 

mobilizować całą siłę woli do walki z grzechem, szybko ulegniemy wyczerpaniu, a poza 

tym zaczniemy redukować nasze życie chrześcijańskie tylko do tego, by nie mówić i nie 

czynić tego, co jest niesłuszne.  

A wtedy stracimy z oczu cel tych wszystkich przykazań, które mają przecież prowadzić 

nas do radości przebywania z Bogiem, cieszenia się Jego miłością i pokojem.  

Zamiast więc koncentrować się jedynie na mówieniu „nie”, uczmy się też 

aktywnie mówić „tak” – „tak” cnocie i „tak” łasce Bożej. 

Nie jest to wcale tak trudne, jak może się wydawać.  

Wybierz sobie jakąś jedną dziedzinę do pracy nad sobą. Może to być na przykład złość, 

niecierpliwość, obżarstwo. Niech będzie to coś, co rzeczywiście ci przeszkadza, i co często 

wyrzuca ci twoje sumienie. A potem staraj się szukać sposobów nabywania cnoty 

przeciwnej czy budowania dobrego nawyku.  



Przypuśćmy, że jesteś niecierpliwy i denerwujesz się, kiedy musisz na kogoś czekać. 

Naturalnie dokucza ci to i chciałbyś mieć więcej cierpliwości. Ale nie wystarczy tu ogólne 

postanowienie.  

 

Zmiana nawyków wymaga czasu, ale Boże miłosierdzie będzie wspierać cię na każdym 

kroku. Bóg widzi, że się starasz, i cieszy się z twoich wysiłków. Stopniowo dzięki Jego łasce 

zaczniesz dostrzegać zmiany. Zaczniesz iść coraz szybciej, a Jezus będzie szedł wraz z tobą.  

 

„Panie, kiedy ogarnia mnie pokusa, daj mi łaskę działania wbrew niej i ćwiczenia 

się w cnocie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszukaj konkretnych sposobów, 

które pomogą ci w nabywaniu 

cierpliwości. Na przykład, kiedy 

widzisz, że zaczynasz się denerwować, 

odmów Zdrowaś Maryjo za osobę, 

która się spóźnia. Proś Matkę Bożą, 

żeby pobłogosławiła tę osobę, a                     

w twoje serce wlała więcej pokoju                  

i opanowania. Może nie od razu 

zobaczysz efekty, ale jest to normalne.  

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

9 lutego 2023 
 

Mk 7,24-30 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(24) Wybrał się stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i 

chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie mógł pozostać w ukryciu. (25) Wnet bowiem 

usłyszała o Nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. 

Przyszła, upadła Mu do nóg, (26) a była to poganka, Syrofenicjanka rodem, i prosiła Go, 

żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. (27) Odrzekł jej: Pozwól wpierw nasycić się 

dzieciom; bo niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić 

psom. (28) Ona Mu odparła: Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn 

dzieci. (29) On jej rzekł: Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją 

córkę. (30) Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Ta Syrofenicjanka miała charakter! 

Kiedy Jezus zdecydowanie odrzucił jej prośbę o uzdrowienie córeczki, odmówiła 

przyjęcia tego do wiadomości. Być może przeczuwała, że ostatecznie Jezus jednak jej nie 

odmówi. Może zrozumiała, że chociaż jest posłany przede wszystkim do ludu Izraela, nie 

odeśle jej z niczym. A może jej pragnienie znalezienia ratunku dla udręczonego dziecka 

było tak gorące, że nie cofnęłaby się przed niczym. 

I zobaczmy, jak odpowiedziała! 

Pokornie, ale nieustępliwie. Nie przyjmując do wiadomości negatywnej odpowiedzi, 

podjęła ryzyko. Wykazała się wiarą podobną do tej, którą można znaleźć u wielu 

bohaterów Starego Testamentu.  

Przypomnijmy sobie: 

❖ Abrahama, który śmiało targował się z Bogiem o ocalenie Sodomy (Rdz 18,1-

33).  



❖ Mojżesza, który zaryzykował sprzeciwienie się woli Boga, błagając Go o 

darowanie kary Izraelitom za oddawanie czci z łotemu cielcowi (Wj 32,9-14).  

❖ Gedeona, który zdziwiony zapewnieniem, że jest „dzielnym wojownikiem”, 

wybranym, by pokonać nieprzyjaciół Izraela, zażądał od Boga znaku na 

potwierdzenie tego (Sdz 6,1-22). 

Być może i ciebie, jak Syrofenicjankę czy wymienione wyżej postacie, Jezus zaprasza 

do postawienia kroku w wierze.  

Jak oni, ucz się przystępować do Jezusa z szacunkiem, ale i śmiałością. Może twój 

małżonek nie otrzymał awansu, na jaki zasługiwał, i głęboko przeżywasz 

niesprawiedliwość tej sytuacji? Miej odwagę stanąć przed Panem i powiedzieć Mu:  

Ale to jest po prostu bez sensu!  

Może plany na długo wyczekiwany urlop czy spotkanie rodzinne legły w gruzach – 

wylej swoje rozczarowanie przed Panem.  

Kiedy modlisz się za nieuleczalnie chorego przyjaciela od tak dawna, że już nawet nie 

pamiętasz, kiedy zacząłeś, podejmij ryzyko, że wyjdziesz na naiwnego i dalej nieustępliwie 

szturmuj Pana modlitwą o uzdrowienie. 

Łatwo ulegamy pokusie zniechęcenia, ignorując głos serca, które podpowiada nam, 

byśmy śmiało zwrócili się do Pana. O wiele prościej byłoby po prostu zaakceptować status 

quo i uznać, że sytuacja i tak się nie zmieni.  

W takich chwilach przypominaj sobie kobietę z dzisiejszej Ewangelii. 

Kto wie, co uczyni Jezus, jeśli podejmiesz ryzyko, nie poddasz się zniechęceniu i 

będziesz wytrwale prosić Go o wysłuchanie twojej modlitwy. 

 

„Panie, naucz mnie modlić się do Ciebie śmiało i wytrwale.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rdz 2,18-25: 

(18) Potem Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu 

zatem odpowiednią dla niego pomoc. (19) Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta 

lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby 

przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, 

otrzymało nazwę istota żywa. (20) I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, 

ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc 

odpowiednia dla mężczyzny. (21) Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w 

głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. (22) 

Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją 

przyprowadził do mężczyzny, (23) mężczyzna powiedział: Ta dopiero jest kością z 

moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny 

została wzięta. (24) Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy 

się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. (25) Chociaż mężczyzna i jego 

żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. 

 

Ps 128,1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

10 lutego 2023                     

Rdz 3,1-8 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg 

stworzył. On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie 

owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? (2) Niewiasta odpowiedziała wężowi: 

Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, (3) tylko o owocach z drzewa, które jest w 

środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, 

abyście nie pomarli. (4) Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie! (5) Ale 

wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg 

będziecie znali dobro i zło. (6) Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce 

dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do 

zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który 

był z nią: a on zjadł. (7) A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; 

spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. (8) Gdy zaś mężczyzna i jego 

żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w 

porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jakie to tragiczne! Dawniej słysząc „kroki Pana Boga przechadzającego się po 

ogrodzie”, mężczyzna i jego żona z radością wybiegali Mu na spotkanie. Byli 

szczęśliwi, że mogą z Nim rozmawiać i po prostu cieszyć się Jego towarzystwem.  

Teraz jednak ukryli się. Uświadomili sobie, że dali się wmanipulować w 

nieposłuszeństwo Bogu, zawstydzili się swojej nagości i zlękli tego, co powie lub co 

zrobi Bóg. 

➢ A ty? Czy kiedykolwiek próbowałeś skryć się przed Bogiem?  

Czasami grzechy powodują w nas tak wielki wstyd, że jak nasi pierwsi rodzice nie 

mamy ochoty stawać przed Panem.  



Może, jak oni, obawiamy się Jego reakcji? Może przytłacza nas poczucie winy? 

Zaprzestajemy więc systematycznej modlitwy i unikamy innych okazji do spędzania 

czasu z Bogiem. Może nawet szukamy różnych – nie zawsze zdrowych – sposobów 

ucieczki przed spotkaniem z Panem. 

Oczywiście jest to ostatnie, czego Bóg od nas oczekuje.  

 On posłał swego Syna, który umarł za nas, aby każdy grzech, nawet 

największy i najbardziej wstydliwy, został nam przebaczony.  

 Posłał swego Ducha jako Pocieszyciela i Obrońcę, a nie oskarżyciela.  

Takiego właśnie mamy Boga – pełnego miłosierdzia i współczucia. 

Tę prawdę przypomina dzisiejszy psalm responsoryjny. Kiedy przychodzimy do 

Pana i prosimy o przebaczenie, doświadczamy wspaniałego poczucia wolności:                              

„Rzekłem: «Wyznaję nieprawość moją wobec Pana», a Tyś darował zło mego 

grzechu. (… ) z ucisku mnie wyrwiesz, otoczysz mnie radościami ocalenia”                                     

(Ps 32,5.7). 

Uświadamiamy sobie, że „łaska ogarnia ufających Panu” (Ps 32,10). 

Wszyscy zmagamy się z poczuciem winy i pokusą unikania Boga. Może już od wielu 

lat borykasz się z jakimś grzechem, a może ostatnio popadłeś w jakiś nowy. Nie to jest 

ważne. Ważne jest, byśmy nie uciekali i nie chowali się przed Tym, który chce 

wyprowadzić nas na wolność i który ma moc to uczynić.  

Zaufaj więc Bogu, a ogarnie cię Jego miłosierdzie. Nie uciekaj od Niego. Raczej ze 

skruszonym sercem pobiegnij prosto w Jego ramiona. 

 

„Panie, wierzę, że ogarnia mnie Twoje miłosierdzie. Pomóż mi zaufać Ci 

nawet wtedy, gdy mam ochotę od Ciebie uciec.”  

 

Ps 32,1-2.5-7 

 

 

 



Mk 7,31-37: 

(31) Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 

przemierzając posiadłości Dekapolu. (32) Przyprowadzili Mu głuchoniemego i 

prosili Go, żeby położył na niego rękę. (33) On wziął go na bok, osobno od tłumu, 

włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; (34) a spojrzawszy w niebo, 

westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się! (35) Zaraz otworzyły się 

jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. (36) /Jezus/ 

przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym 

gorliwiej to rozgłaszali. (37) I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko. 

Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

11 lutego 2023                     

Rdz 3,9-24 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(9) Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś? (10) On odpowiedział: 

Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się. (11) 

Rzekł Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci 

zakazałem jeść? (12) Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, 

dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. (13) Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego 

to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam. (14) Wtedy Pan Bóg 

rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt 

domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po 

wszystkie dni twego istnienia. (15) Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, 

pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę (ugodzi 

cię w głowę), a ty zmiażdżysz mu piętę. (16) Do niewiasty powiedział: Obarczę cię 

niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku 

twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. 

(17) Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, 

co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść - przeklęta niech 

będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla 

siebie po wszystkie dni twego życia. (18) Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież 

pokarmem twym są płody roli. (19) W pocie więc oblicza twego będziesz musiał 

zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem 

jesteś i w proch się obrócisz! (20) Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się 

matką wszystkich żyjących. (21) Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony 

odzienie ze skór i przyodział ich. (22) Po czym Pan Bóg rzekł: Oto człowiek stał się taki 

jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc 

także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. (23) Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu 

Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. (24) Wygnawszy zaś człowieka, Bóg 

postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi 

do drzewa życia. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



Stało się. Adam i Ewa okazali nieposłuszeństwo Bogu i zjedli zakazany owoc. 

Natychmiast odkryli, że są nadzy i ukryli się wśród drzew ogrodu, ponieważ bali się 

reakcji Boga. 

Owszem, Bóg mówi im o konsekwencjach ich nieposłuszeństwa – muszą opuścić raj, 

ich relacja zostanie zaburzona, życie będzie pełne trudu i cierpienia, a ziemia będzie 

rodziła chwasty i osty. Ale, co zdumiewające, Bóg nie rozwodzi się nad zdradą Adama 

i Ewy. Nie wyładowuje na nich swojego gniewu. Zamiast tego przygotowuje im ubrania 

ze skór i … składa niesamowitą obietnicę. 

Dzisiejsze czytanie zawiera pierwszą obietnicę przyjścia Odkupiciela. 

Ojcowie Kościoła określali ją mianem Protoewangelii, czyli „pierwszej Ewangelii”. 

Opisuje ona „nieprzyjaźń” (Rdz 3,15) pomiędzy wężem, w którym tradycja 

chrześcijańska widzi diabła, a potomstwem niewiasty, identyfikowanym z samym 

Jezusem. 

Co więcej, zapowiada ostateczną klęskę zła – ugodzenie jego głowy – którego dokona 

Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. 

Wróćmy do naszego tekstu.  

Adam i Ewa uświadamiają sobie, że odłączyli się od dobrego Boga, który dał im 

wszelkie radości ogrodu Eden, i ogarnia ich lęk. Ale ten sam dobry Bóg ma już w 

zanadrzu plan ratunkowy. Pogrążonym w lęku, wstydzie i żalu, Bóg daje powód do 

nadziei. Grzech nie będzie górował nad nimi na wieki! 

Każdy z nas doświadczył własnego grzechu i jego często nieprzewidzianych 

skutków. Niech jednak słowa Pana do Adama i Ewy przyniosą nam nadzieję. Po ich 

upadku Bóg natychmiast ujawnił swą pełną miłości odpowiedź na grzech.  

Wypełnił tę obietnicę w Chrystusie, a teraz odnawia ją wobec nas każdego dnia. 

Nawet jeden moment nie upływa pomiędzy twoim grzechem a Bożą obietnicą 

odkupienia. 

 

„Boże wszechmogący, dziękuję Ci za to, że wybawiasz mnie z moich grzechów!”  

 

Ps 90,2.4-6.12-13 

 



Mk 8,1-10: 

(1) W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Nim i nie mieli co jeść, przywołał 

do siebie uczniów i rzekł im: (2) żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy 

Mnie, a nie mają co jeść. (3) A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w 

drodze; bo niektórzy z nich przyszli z daleka. (4) Odpowiedzieli uczniowie: Skąd 

tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem?  (5) Zapytał ich: Ile macie 

chlebów? Odpowiedzieli: Siedem. (6) I polecił ludowi usiąść na ziemi.                                             

A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i 

dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi. (7) Mieli też kilka rybek. 

I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. (8) Jedli do sytości, a 

pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. (9) Było zaś około czterech tysięcy 

ludzi. Potem ich odprawił. (10) Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w 

okolice Dalmanuty. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy zatrzymałeś się kiedyś podczas pieszej wędrówki, aby podziwiać piękny krajobraz, 

tylko po to, by przekonać się, że kilka kroków dalej jest on jeszcze wspanialszy?  

Podobne zjawisko możemy zaobserwować myśląc o dzisiejszej Ewangelii. Jezus  bierze 

siedem chlebów i kilka rybek, a następnie karmi nimi wielotysięczny tłum i jeszcze 

pozostają resztki. Jest to z pewnością zdumiewające.  

Postawmy jednak kolejny krok i pójdźmy dalej. 

Czyż nie jest jeszcze bardziej zdumiewające to, że także dziś Jezus składa dziękczynienie 

za tę odrobinę, jaką Mu ofiarujemy, błogosławi ją i rozmnaża, podobnie jak czynił to przed 

dwoma tysiącami lat. Widzimy to oczywiście w każdej Mszy świętej, ale dzieje się to także 

na wiele innych sposobów.  

Na przykład św. Jan Vianney zdawał sobie sprawę, że misja ożywienia miłości do Boga 

w wiosce Ars przekracza jego możliwości. Robił jednak to, co mógł. Modlił się za 

mieszkańców wioski, odwiedzał ich w domach, słuchał tego, co mieli do powiedzenia. Jezus 

pobłogosławił to, co ofiarował Mu ks. Jan, i w rezultacie nie tylko w Ars, ale w całej Francji 

nawróciły się tysiące mężczyzn i kobiet.  

Innym przykładem jest Matka Teresa, która zaczęła od podniesienia z ulicy jednego 

umierającego biedaka, a świat ujrzał, jak Jezus w zdumiewający sposób pomna ża jej akt 

miłosierdzia.  

 



Ty także masz do zaoferowania Jezusowi z pewnością nie więcej niż jeden mały chlebek, 

czy pojedynczą mizerną rybkę. Zamiast skupiać się na marności tego daru, po prostu ofiaruj 

go Jezusowi. Nie bój się Mu go dać, nawet jeśli wydaje ci się nic nieznaczący. Każdy 

najdrobniejszy dar ma wartość i nigdy nie wiemy, co Pan zechce z nim zrobić.  

Zacznij więc od rzeczy najprostszych. 

➢ Znajdź trochę więcej czasu na modlitwę o nawrócenia.  

➢ Postaraj się z większą cierpliwością słuchać innych.  

➢ Pomóż potrzebującemu.  

Bóg będzie stopniowo dawał ci coraz jaśniej rozumieć, czego od ciebie pragnie, i 

pokazywał ci, jak najlepiej możesz Mu służyć. Rezultaty pewnie nie będą natychmiastowe, 

a może nawet nigdy ich nie ujrzysz.  

Ale możesz zaufać, że Jezus, który rozmnożył chleb i ryby, weźmie także to, co ty masz 

Mu do zaoferowania, złoży dziękczynienie, pobłogosławi i pomnoży!  

„Jezu, ofiaruję Ci moje życie i dary, które mi dałeś. Ufam, że Ty pobłogosławisz              

i rozmnożysz każdy mój wysiłek służenia Tobie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

12 lutego 2023                           
 

Mt 5,17-37 (Biblia Tysiąclecia) 

(17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem 
znieść, ale wypełnić. (18) Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia 

nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko 
spełni. (19) Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i 

uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je 

wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie 
niebieskim. (20) Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie 

większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa 

niebieskiego. (21) Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by się 
dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. (22) A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa 
na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej 

Radzie. A kto by mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. (23) Jeśli więc 
przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, 

(24) zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. 
Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! (25) Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, 
dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, 

i aby nie wtrącono cię do więzienia. (26) Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz 
stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. (27) Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! 

(28) A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim 
sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. (29) Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do 
grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z 

twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. (30) I jeśli 
prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej 

bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało 
miało iść do piekła. (31) Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej 
da list rozwodowy. (32) A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza 

wypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, 
dopuszcza się cudzołóstwa. (33) Słyszeliście również, że pow iedziano przodkom: Nie 

będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. (34) A Ja wam 
powiadam: Wcale nie przysięgajcie - ani na niebo, bo jest tronem Bożym; (35) ani na 
ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego 

Króla. (36) Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa 



uczynić białym albo czarnym. (37) Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co 

nadto jest, od Złego pochodzi. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

➢ Jak wyglądałby nasz świat, gdyby każdy żył według nauki, której udziela 

Jezus w dzisiejszej Ewangelii?  

Byłby to świat, w którym ludzie pokojowo  rozstrzygają swoje spory, małżonkowie  

dochowują sobie wierności, nikt nie  kłamie ani nie oszukuje. 

Taki świat wydaje się dziś niemożliwy, ale w Bożych zamierzeniach taki właśnie ma 

on być: królestwo, o którym Jezus na początku swojej działalności publicznej 

powiedział, że jest już „bliskie” (Mt 3,2).  Królestwo, które wprowadził przez swoją 

śmierć i zmartwychwstanie. 

Jeśli wydaje się ono ukryte, to dlatego, że ciągle jest jeszcze  w budowie i nie objawi 

się w pełni aż do czasu, gdy Jezus przyjdzie powtórnie. 

Nie znaczy to jednak, że nie możemy już dziś zacząć doświadczać tego, czym jest 

królestwo Boże. Co więcej, Bóg wzywa nas do jego budowania.  

➢ Jak mamy to robić? 

Możemy zacząć od obrania sobie Jezusowego Kazania na Górze programem naszego 

życia. Jezus chce, abyśmy się modlili zamiast zamartwiać się o nasze codzienne 

potrzeby. Abyśmy troszczyli się o ubogich i potrzebujących. Abyśmy przebaczali, jak 

Bóg nam przebaczył. Miłowali naszych nieprzyjaciół. Nadstawiali drugi policzek. 

Kiedy tak postępujemy, królestwo Boże staje się widzialne. Ponieważ nauka Jezusa 

jest niełatwa, często szukamy sobie wymówek i twierdzimy, że tylko święci mogą się 

do niej stosować.  



Jednak im bardziej staramy się żyć słowami Jezusa, tym bardziej Duch Święty 

wspomaga nasz trud swoją łaską. Coraz bardziej też  uświadamiamy sobie, że wiele 

zależy nie od naszych wysiłków, ale od mocy Bożej, która w nas działa. 

Dziś na Mszy świętej zapytaj Pana, w jaki sposób możesz wprowadzać królestwo 

Boże do miejsc, gdzie żyjesz i pracujesz. Proś, by prowadziły cię  Jego nauki i umacniał 

Jego Duch.  

A przede wszystkim bądź czujny, ponieważ okazje do budowania królestwa Bożego 

z pewnością będą się pojawiać na twojej drodze! 

 

„Jezu, niech twoje królestwo przychodzi przeze mnie i przez wszystkich 

Twoich uczniów!” 

 

Syr 15,15-20    Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34   1 Kor 2,6-10 


