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Łk 7,1-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (1) Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, 

wszedł do Kafarnaum. (2) Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego 

ceniony, chorował i bliski był śmierci. (3) Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do 

Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. (4) Ci 

zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył - 

mówili - (5) miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. (6) Jezus 

przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego 

przyjaciół z prośbą: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod 

dach mój. (7) I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść 

do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie 

uzdrowiony.1 (8) Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. 

Mówię temu: Idź! - a idzie; drugiemu: Chodź! - a przychodzi; a mojemu słudze: Zrób 

to! - a robi. (9) Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który 

szedł za Nim, rzekł: Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w 

Izraelu. (10) A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Słowa te brzmią znajomo, ponieważ są niemal identyczne ze słowami modlitwy 

odmawianej przez nas podczas każdej Mszy świętej przed przyjęciem Komunii.  

Jednak czytając je dziś, nie pozwól, by prześlizgnęły się niezauważone. Pomyśl, 

jak wielką ufność okazał rzymski setnik, który wypowiedział je jako pierwszy. Jako 

poganin nienależący do ludu Przymierza nie uważał się za godnego przyjść do 

Jezusa. A mimo to wierzył, że Jezus ma moc uzdrowić jego sługę.  

 

 

                                                           
1Inne tłumaczenie:  Nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. (...) Lecz powiedz słowo, a mój 

sługa odzyska zdrowie. 



Spróbujmy więc dziś odnieść słowa setnika do własnej sytuacji: 

 Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie…  

Panie, przychodzę do Ciebie taki, jaki jestem – słaby, poraniony, grzeszny. Nie 

zasługuję na Twoje miłosierdzie. Ty jesteś tak doskonały, tak święty, tak niepojęta 

jest Twoja miłość! Wierzę, że jest ona większa niż moje grzechy i to daje mi 

nadzieję, że mogę przyjść do Ciebie pomimo mojej niegodności. 

 Ale powiedz tylko słowo…  

Panie, Ty stworzyłeś niebo i ziemię przez swoje słowo, „Ty utkałeś mnie w łonie 

mej matki” (Ps 139,13). Twoje słowo może uczynić wszystko. A Ty, Jezu, który 

jesteś Słowem Bożym, jesteś dla mnie obecny na ołtarzu podczas Mszy świętej i 

adoracji. Wraz z setnikiem rozpoznaję i wyznaję Twoją obecność i moc. 

 A będzie uzdrowiona dusza moja…  

Jezu, Twoje Ciało i Krew są lekarstwem dla mojej duszy. Przez nie uzdrawiasz 

mnie i oczyszczasz z grzechów powszednich. Kiedy leczysz rany mojej duszy, 

ożywa także mój umysł i moje ciało. Ufam, Jezu, że także dziś przyjdziesz do mnie z 

uzdrowieniem, jakiego potrzebuję. 

Panie, wiara setnika nie tylko sprawiła Ci radość, ale też Cię zadziwiła. 

 Pragnę naśladować jego ufność i pokorę.  

 Wzbudzaj we mnie taką samą postawę, gdy przyjmuję Cię                    

w Eucharystii, adoruję w tabernakulum, czy wznoszę myśl ku Tobie 

wśród codziennych zajęć. 

  

„Panie, daj mi wiarę setnika, który zaufał Tobie, choć Cię wcześniej nie 

widział. Jezu, ufam Tobie.” 

  

1 Kor 11,17-26.33    Ps 40,7-10.17 
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1 Kor 12,12-14.27-31a (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(12) Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie 

członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. (13) 

Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: 

czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali 

napojeni jednym Duchem.  

Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki].  

(27) Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. (28) I tak 

ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie 

nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, 

rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. (29) Czyż wszyscy są 

apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy 

mają dar czynienia cudów? (30) Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy 

wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? (31) Lecz wy 

starajcie się o większe dary. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czym jesteś? Ręką, nogą, a może krwinką? 

Kiedy św. Paweł mówi, że każdy z nas jest oddzielnym członkiem ciała 

Chrystusowego, często natychmiast odnosimy te słowa do osób, które pełnią ważne 

funkcje w parafii. Proboszcz i księża wikariusze, siostra zakrystianka i organista, może 

jeszcze osoby prowadzące wspólnoty czy panie działające w parafialnym Caritas.  

To oni są bijącym sercem naszej wspólnoty, rękami i nogami wykonującymi 

większość pracy. 

Gdy jednak patrzymy na własny wkład, mamy poczucie, że nasza rola jest zbyt 

mała, by w ogóle o niej wspominać, a tym bardziej ją celebrować. 

W rzeczywistości jednak każdy z nas odgrywa niezwykle ważną rolę.  



Czym byłaby ręka czy noga bez krwinek i komórek nerwowych, które umożliwiają 

im funkcjonowanie? Jaki byłby pożytek z serca, gdyby nie dostarczono mu tlenu?  

Każda osoba z twojej parafii jest ważną częścią Ciała Chrystusa. 

Parafia potrzebuje wszystkich – także ciebie – aby być światłem dla szerszej 

społeczności tak, jak Bóg to zamierzył. 

Twoja rola w Ciele Chrystusa nie musi być „wielka”, aby mieć znaczenie. 

Pomyśl choćby o krwinkach! Nikt nie poświęca uwagi każdej kropli krwi płynącej 

w jego żyłach, ale to nie znaczy, że są one nieważne. Każda z nich roznosi po ciele tak 

bardzo potrzebny tlen. 

Podobnie każda twoja modlitwa pomaga twemu proboszczowi dostroić się do 

tchnienia Ducha. Pomyśl o palcach u nóg, które pomagają ci zachować równowagę 

gdy stoisz lub idziesz. 

Podobnie każdy katecheta i każda katechetka pomagają parafii stać mocno w 

Chrystusie i iść drogą świętości. 

Oczywiście tym, co łączy wszystkie organy w jedno Ciało Chrystusa, jest 

Duch Święty.  

 To On daje siłę ramieniu, czystość krwi, sprężystość więzadłom i pęd 

stopom biegnącym w wyścigu. 

 Gdyby każdy z nas zapraszał Ducha Świętego do tego wszystkiego, co robi 

dla Pana i Jego ludu – to znaczy do każdej dziedziny swego życia – Ciało 

Chrystusa dosłownie promieniowałoby chwałą Boga!  

Działanie każdego z członków wzmagałoby przepływ łaski, która popłynęłaby na 

cały świat! 

Obyśmy my, wszystkie członki Ciała Chrystusowego, zostali dziś „napojeni 

jednym Duchem” (1 Kor 12,13)! 

   

„Przyjdź, Duchu Święty, i napełnij dziś wszystkie członki Ciała 

Chrystusowego!” 

 

Ps 100,2-5 

 

 

 



Łk 7,11-17 

(11) Wkrótce potem udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego 

uczniowie i tłum wielki. (12) Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono 

umarłego - jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum                                 

z miasta. (13) Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz! (14) Potem 

przystąpił, dotknął się mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli - i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię 

wstań! (15) Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. (16) A wszystkich ogarnął 

strach; wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził 

lud swój. (17) I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. 

Miała tylko jednego syna i właśnie go straciła. Podobnie jak kilka lat wcześniej straciła 

męża. Gdy szła w kondukcie pogrzebowym, towarzyszył jej spory tłum żałobników. Słychać 

było głośny szloch i modlitwę. Zamieszanie było tak wielkie, że niewielu zauważyło 

zbliżającego się Jezusa. On, podchodząc do mar, dotknął ich – a wtedy „ci, którzy je nieśli, 

przystanęli”, i stało się coś niewyobrażalnego. 

Jezus swoją mocą przywrócił młodzieńcowi życie. Także 

ciebie – podobnie jak tamtą wdowę z Nain – Jezus chce dotknąć swoją mocą.  

Bądź więc otwarty na nieprzewidziane sytuacje, które mogą cię zatrzymać, wybijając z 

normalnego rytmu. Przystań i zastanów się nad tym, co się dzieje. Uwierz, że Jezus jest z tobą. 

Posłuchaj, co takiego ma ci do powiedzenia. Im częściej będziesz praktykować ten rodzaj 

miłującej uwagi, tym łatwiej będzie ci dostrzec, jak często Jezus wyciąga rękę, aby cię dotknąć. 

Tym częściej też będziesz w stanie powiedzieć: W porządku, jestem gotów zrezygnować ze 

swoich planów, aby uczynić to, czego Jezus ode mnie oczekuje. 

Na przykład, budzisz się w środku nocy. A jeśli to On cię budzi? W ciemności, nie wstając z 

łóżka, zwróć ku Niemu swoje serce. Może wskaże ci konkretną osobę lub sprawę, która 

potrzebuje twojej modlitwy. A może po prostu przypomni ci, jak bardzo cię kocha. Kiedy 

indziej fragment czytania mszalnego nagle rzuci ci światło na trudną relację w rodzinie. 

Zatrzymaj się, podziękuj i poproś o siłę do pójścia za Jego słowem.  

W jeszcze innej sytuacji, Jezus może przyjść z głębokim pokojem serca w chwili, gdy 

ogarnia cię paraliżujący lęk z powodu problemów zdrowotnych. Zatrzymaj się i przyjmij ten 

pokój. Usiądź spokojnie i pozwól Jezusowi uciszyć twoje serce. On wyciąga do ciebie rękę, 

aby cię umocnić, oświecić, dotknąć swoją łaską. Nie zmarnuj tej chwili.  

Kobieta z dzisiejszej Ewangelii nie wiedziała, czego się spodziewać, gdy kondukt 

przystanął i zobaczyła Jezusa. Ale nigdy nie żałowała tego, że się zatrzymano. Jej syn 

powrócił do życia! Oby jej przykład pomógł ci być czujnym na nieprzewidziane wkroczenia 

Jezusa w twoje życie. Warto się zatrzymać i poczekać na to, co On uczyni. 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że wchodzisz w moją codzienność. Pomóż mi wtedy zatrzymać 

się i przyjąć wszystko, co chcesz mi dać”. 

 



 

Podwyższenie                           
Krzyża  Świętego 
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Lb 21,4b-9 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. (5) I zaczęli mówić przeciw 

Bogu i Mojżeszowi: Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni 

pomarli? Nie ma chleba ani wody, a  

uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. 

(6) Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że 

wielka liczba Izraelitów zmarła. (7) Przybyli więc ludzie do Mojżesza mówiąc: 

Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do 

Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. (8) Wtedy rzekł 

Pan do Mojżesza: Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy 

ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. (9) Sporządził więc 

Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli 

kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy 

życiu. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Wszyscy znamy ludzi, którzy mają postawę roszczeniową. Nic nie jest dla nich 

dość dobre – ani obiad podany na stół, ani standard świadczonych im usług, ani 

otrzymany prezent. Wciąż mają pretensje do innych, którzy mimo wysiłków nie są w 

stanie spełnić ich oczekiwań, a także do Boga – o to, że ich życie nie układa się w 

sposób idealny. Z kolei to, co mają, traktują jako rzecz im należną, za którą nie muszą 

być nikomu wdzięczni. 

 



Taką postawę przyjęli Izraelici wędrujący przez pustynię, o czym słuchamy w 

dzisiejszym pierwszym czytaniu.  

 Byli szczególną własnością Boga, który wśród znaków i cudów 

wyprowadził ich z Egiptu, a następnie otaczał troską na pustyni.  

 W miejscu, gdzie nie było niczego, oni jedli mannę do syta.  

 Wiedzieli też, że ich wędrówka nie jest błąkaniem się bez celu, ale 

dążeniem do Ziemi Obiecanej.  

 

 Czy byli wdzięczni? Nie! Byli za to sfrustrowani. 

Pełni pretensji szemrali przeciwko Bogu, uznając dany im przez Niego pokarm za 

„mizerny” i nie ceniąc wcale Bożej bliskości. 

Być może i my postępujemy podobnie, gdy zżymamy się na to, że innym – także 

niewierzącym – powodzi się lepiej niż nam, że czerpią z życia pełnymi garściami, 

podczas gdy my musimy się ograniczać.  

 Może uprzykrzył się nam już „pokarm mizerny”  Mszy świętej, 

sakramentów, Pisma Świętego – tych tak bardzo na pozór 

zwyczajnych znaków i tekstów, w których ukryta jest moc Boża –  

i tęsknimy za mocniejszymi, bardziej emocjonalnymi przeżyciami.  

Może bliskość Boga nie wydaje nam się tak atrakcyjna, jak przyjemności tego 

świata. 

Dzisiejsza uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego wzywa nas do 

wdzięczności. Wdzięczności za to, że w oczach Boga my – tacy, jacy jesteśmy – 

okazaliśmy się godni, by oddać za nas życie. Za to, że nasze upadki i grzechy nie 

muszą ciążyć na nas na zawsze. Że nasze życie nie jest bezsensowną dreptaniną, ale 

drogą do nieba, które zostało nam otwarte przez krzyż Jezusa. 

Wdzięczność za to, co otrzymujemy  codziennie od Boga i ludzi, nadaje życiu 

smak. Przywraca spokój i pogodę ducha, pozwala z nadzieją i ufnością patrzeć w 

przyszłość. Dodaje energii do wprowadzania zmian i pomaga pogodzić się z tym, 

czego nie jesteśmy w stanie zmienić. Jest spontaniczną reakcją serca zjednoczonego z 

Bogiem. 

Zastanówmy się dziś, co zmienia w naszym życiu fakt, że Jezus 

dobrowolnie oddał za nas życie. I dziękujmy Mu wraz z całym Kościołem. 

 

„Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że  przez krzyż otworzyłeś mi drogę do 

nieba.” 

 



lub Flp 2,6-11   Ps 78,1-2.34-38 

 

J 3,13-17 

 I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna 

Człowieczego.  

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono 

Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. 

 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby 

każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.  

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po 

to, by świat został przez Niego zbawiony.  

 

Kiedy chłopak wręcza dziewczynie czerwone róże, domyślamy się, że jest to 

wyznanie miłości.  

Wyznaniem miłości Boga do nas, ludzi, był krzyż Jezusa Chrystusa. 

To najbardziej wstrząsające wyznanie miłości, jakie oglądał ten świat. Bóg, który stał 

się człowiekiem, umarł na krzyżu haniebną śmiercią, aby nas odkupić i byśmy mogli 

żyć z Nim teraz i na wieki. 

Pamiętajmy jednak, że Jezus nie umarł za ludzkość w sensie ogólnym, ale konkretnie 

za każdego z nas, za ciebie i za mnie. Przyjąłby mękę krzyża, nawet gdybyś był 

jedynym człowiekiem na całym świecie. 

 Jak odpowiedzieć na tak wielką miłość?  

Słysząc to pytanie, w pierwszym odruchu zaczynamy często myśleć o tym, co 

możemy zrobić, aby za nią odpłacić. Ale w odpowiedzi na miłość Boga nie chodzi o to, 

aby coś dla Niego zrobić, ale by przyjąć to, co Jezus zdobył dla nas przez swoją śmierć. 

To dzięki Jego krzyżowi mamy dostęp do łaski i miłosierdzia Boga. Są one nam dane 

darmo i nie musimy w żaden sposób na nie zapracowywać. Jezus zapłacił za nie wielką 

cenę, gdy stał się „posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,8).  

Oto jak nas miłuje! Oto jak umiłował ciebie! 

Kiedy otwieramy nasze serca dla Jezusa, zaczyna przepływać przez nie Jego miłość, 

uzdalniając nas do kochania innych, tak jak On umiłował nas. Bez potępiania. Bez 

osądzania. Z gotowością poświęcenia siebie dla innych. Z gotowością wysłuchania, 

cierpliwego znoszenia cudzych wad, a przede wszystkim przebaczania. 



Krzyż jest najwyższym symbolem miłości Boga do każdego z nas. Ale jest też czymś 

więcej niż symbolem – jest rzeczywistością, jaką możemy żyć na co dzień.  

W to szczególne święto Podwyższenia Krzyża Świętego spędź jakiś czas u stóp 

krzyża, otwierając się na miłość Jezusa. A potem bądź żywym znakiem miłosiernej 

miłości Boga dla wszystkich, których spotkasz. 

 

„Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś 

przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Najświętszej Maryi Panny 
Bolesnej 
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J 19,25-27 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki 

Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.  

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, 

rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój.  

Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął 

Ją do siebie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Ewangelia wyznaczona na dzień wspomnienia Matki Bożej Bolesnej prowadzi nas 

prosto pod krzyż. Widzimy pogrążoną w bólu Maryję, która patrzy jak Jej Syn umiera 

powolną i bolesną śmiercią. Widzimy jak zmaga się z niewyobrażalnym cierpieniem 

serca i umysłu. 

Zauważmy jednak, że Maryja nie była sama. Wraz z Nią stały tam: „siostra Matki 

Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena” oraz oczywiście Jan, umiłowany 

uczeń (J 19,25-26). 

Ból przeszył Maryję do żywego, dotarł do najintymniejszych głębin Jej serca. Była 

jednak gotowa dopuścić do tego bólu bliskie osoby. Ona także współczuła ich 

cierpieniom. Wspólnie zmagali się o zaufanie Bogu w obliczu nieszczęścia. Pocieszali 

się nawzajem tak, jak potrafili.  



Otwarte serce Maryi w ten najmroczniejszy dzień ukazuje nam, jak wielką 

łaską może być dla nas wsparcie innych w trudnych chwilach. 

Jednocząc się w bólu, możemy dawać innym i od nich otrzymywać wsparcie, 

pociechę i poczucie bezpieczeństwa. Nikt z nas nie jest wolny od cierpienia, ale Matka 

Boża uczy nas, że nawet – a może zwłaszcza – gdy jesteśmy pogrążeni w 

największym bólu, potrzebujemy siebie nawzajem.  

Bóg stworzył nas do życia we wspólnocie z innymi. To właśnie wzajemne relacje 

podtrzymują nas i pomagają przejść trudne czasy. 

Smutek to skomplikowana emocja i każdy z nas przeżywa go w indywidualny 

sposób. Jednak troska bliskiej osoby może wiele zmienić, ponieważ uświadamia nam, 

że ktoś nas kocha i nie musimy zmagać się z nim samotnie.  

Ks. Henri Nouwen ujął to następująco: „Przyjaciel, który potrafi milczeć wraz                

z nami w chwilach rozpaczy i zamętu, który zostaje przy nas w chwilach smutku                    

i żałoby… jest rzeczywiście przyjacielem, któremu na nas zależy”. 

Wszyscy potrzebujemy takich przyjaciół. Wszyscy możemy być takimi 

przyjaciółmi. A  

idealną przyjaciółką dla każdego z nas jest sama Maryja.  

 Przed Nią możemy wypowiedzieć wszystko, co kryje się w naszych sercach.  

 Jej pociecha i wstawiennictwo są źródłem wielkiej otuchy.  

 Ta, która przeszła przed nami ciemną doliną smutku z wiarą i godnością, 

stanie przy nas i pomoże nam przejść ją podobnie. 

 

„Maryjo, Matko Bolesna, módl się za nami!” 

 

Hbr 5,7-9    Ps 31,2-6.15-16.20    lub Łk 2,33-35 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

16 września 2022                     
 

Łk 8,1-3 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o 

królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu (2) oraz kilka kobiet, które uwolnił 

od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem 
złych duchów; (3) Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, 
które im usługiwały ze swego mienia. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Kiedy Jola wstępowała do Wspólnoty Błogosławieństw – jednej ze współczesnych 

wspólnot katolickich skupiających żyjące razem jak w jednej rodzinie małżeństwa, osoby 

duchowne i konsekrowane – zapytano ją, jaki ma zawód. 

„Niedawno ukończyłam teologię – odpowiedziała Jola. I dodała – ale pracowałam jako 

fryzjerka”. Ku jej zaskoczeniu, właśnie to drugie wzbudziło entuzjazm wśród zebranych. 

„Dzięki Bogu – usłyszała – bo my już tak długo modlimy się o fryzjera”. 

Kiedy myślimy o charyzmatach potrzebnych do głoszenia królestwa Bożego, 

przychodzą nam na myśl zwłaszcza te najbardziej spektakularne – dar głoszenia słowa, 

uzdrawiania, może dar mówienia innymi językami. 

Jednak dzisiejsza Ewangelia wyraźnie dowartościowuje charyzmaty zwyczajne – 

talenty i zasoby oddane w służbę Bogu, który posługuje się nimi dla dobra Kościoła.  

Doskonałym tego przykładem jest posługa kobiet towarzyszących Jezusowi w czasie 

głoszenia królestwa Bożego. Jeśli wychowany w patriarchalnej kulturze Ewangelista 

odnotował ten fakt, to znaczy, że jego zdaniem te wymienione i niewymienione z imienia 

uczennice Jezusa wniosły naprawdę istotny wkład w szerzenie Ewangelii. 

Żaden, nawet najbardziej charyzmatyczny kaznodzieja, nie jest w stanie skutecznie 

ewangelizować bez wspólnoty, która wspiera go swoimi darami. 

 



Może najbardziej widać to wtedy, gdy tego wsparcia zabraknie – gdy zawodzi 

nagłośnienie, gdy słuchacze tłoczą się w za małej sali, gdy wreszcie sam kaznodzieja 

powoli schodzi na manowce, ponieważ zabrakło braci i sióstr, którzy potrafią powiedzieć 

słowo prawdy, ostrzec przed pokusami, a przede wszystkim otoczyć gorącą modlitwą.  

 Owoce ewangelizacji będą też niewielkie, jeśli nowo nawróceni nie  trafią do żywej 

wspólnoty, która stanie się ich duchowym domem. 

Rozumiała to dobrze matka Józefa Sarto, późniejszego świętego papieża  Piusa X. 

Podobno gdy wkrótce po otrzymaniu sakry biskupiej Józef udał się do domu rodzinnego i 

pokazał jej z dumą swój piękny biskupi pierścień, ona wskazała na swoją srebrną 

obrączkę ślubną i odparła z godnością:  

„Prawda, że piękny jest twój pierścień, Józefie, lecz nie miałbyś go, gdybym ja nie 

miała tego!”.  

Małgorzata Sarto nie miała kompleksów. Znała godność własnego powołania w 

Kościele. Nie da się głosić królestwa Bożego w pojedynkę.  

Nie ma też chrześcijan drugiej kategorii, tych „niecharyzmatycznych”, którzy 

właściwie nie muszą się angażować, bo niewiele mają do zaoferowania. Każdy z nas 

tworzy Kościół i uczestniczy w jego misji  wobec świata. 

 

„Panie Jezu, daj mi poznać godność  mojego powołania w Kościele i pełnić 

je z radością.” 

 

1 Kor 15,12-20  Ps 17,1.6-8.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

17 września 2022                     
 

1 Kor 15,35-37.42-49 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  (35) Lecz powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele? 
(36) O, niemądry! Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze. (37) To, 
co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, 
na przykład pszenicznym lub jakimś innym. 

 (42) Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne - 
powstaje zaś niezniszczalne; (43) sieje się niechwalebne - powstaje chwalebne; sieje 
się słabe - powstaje mocne; (44) zasiewa się ciało zmysłowe - powstaje ciało duchowe. 
Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też ciało niebieskie.  

(45) Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą 
żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym.  

(46) Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było 
potem. (47) Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski, drugi Człowiek - z nieba. (48) Jaki ów 
ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. (49) A jak nosiliśmy obraz 
ziemskiego [człowieka], tak też nosić będziemy obraz [człowieka] niebieskiego. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Bóg naprawdę ma ambitne plany wobec ludzi!  

Weźmy choćby naszych pierwszych rodziców.  

Kiedy Bóg tchnął życie w Adama, powstał on z prochu ziemi, aby zająć swoje 

miejsce jako korona stworzenia. Wiemy jednak, co wydarzyło się dalej – wkrótce 

bohater się potknął. Nad bliskość z Bogiem przedłożył niezależność od Niego i ten 

wybór zainicjował samonakręcającą się spiralę grzechu i zepsucia, która objęła 

wszystkich jego potomków. 

Do tego niszczonego przez grzech świata Bóg posłał nowego bohatera, który się nie 

zachwiał.  



Zamiast, jak Adam, przekazać dalej grzech, Jezus przekazał życie wieczne. Jak 

mówi św. Paweł w dzisiejszym pierwszym czytaniu, Jezus, „ostatni Adam”, stał się 

„duchem ożywiającym” (1 Kor 15,45). 

Zmartwychwstając w ciele, Jezus stał się pierwszym z wielu ludzi, którzy powstaną 

w chwale. Jego zmartwychwstanie  ukazuje, że nasze ciała nie są jedynie 

opakowaniem dla naszych dusz, lecz mają wartość wieczną. 

Wiara w „ciała zmartwychwstanie” stanowi nasz fundament.  

Chrześcijaństwo to coś więcej niż kodeks moralny, którego zachowanie daje 

nadzieję na spoczynek wieczny odcieleśnionych dusz. Ciało Jezusa, to samo ciało, 

które miał za swego ziemskiego życia, przebywa teraz po prawicy Ojca. 

W Chrystusie także i nasze ciała znajdą się tam w dniu ostatecznym. Tak, 

przeznaczeniem oczu, którymi czytasz i rąk, w których trzymasz czasopismo, jest 

wieczność z Bogiem! 

Pozwól, by Bóg rozszerzył twoje horyzonty.  

 Już przed stworzeniem świata miał wobec ciebie plan wykraczający 

poza to ulotne ziemskie życie. 

 Zostałeś stworzony, aby przebywać z Nim na wieki, z duszą                               

i przemienionym ciałem. 

Znajdź dziś czas, aby wznieść swoje myśli ponad zgiełk codziennego życia. 

Spróbuj wyobrazić sobie, jak wygląda niebo, gdzie będziesz przebywać w 

uwielbionym ciele, wolny od słabości, lęku, egoizmu, cierpienia, a nawet od 

ograniczeń czasu i przestrzeni. 

Proś też Boga, aby napełnił cię nadzieją – nadzieją, która będzie podtrzymywać cię 

w tym życiu i pozwoli z radością oczekiwać przyszłego. 

 

„Jezu, pomóż mi żyć nadzieją na życie z Tobą w chwale.” 

 

Ps 56,3.10-14    

 

 



Łk 8,4-15 

(4) Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Niego, rzekł w 

przypowieściach: (5) Siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i 

zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. (6) Inne padło na skałę i gdy 

wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. (7) Inne znowu padło między ciernie, a ciernie 

razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. (8) Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy 

wzrosło, wydało plon stokrotny. Przy tych słowach wołał: Kto ma uszy do słuchania, 

niechaj słucha! (9) Wtedy pytali Go Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. (10) 

On rzekł: Wam dano poznać tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w 

przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. (11) Takie jest 

znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. (12) Tymi na drodze są ci, 

którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie 

uwierzyli i nie byli zbawieni. (13) Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z 

radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a chwili pokusy 

odstępują. (14) To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz 

potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie 

wydają owocu. (15) W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy 

wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc 

przez swą wytrwałość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  
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1 Tm 2,1-8 (Biblia Tysiąclecia) 
(1) Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne 

błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: (2) za 

królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli 

prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. (3) Jest to 

bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, (4) który pragnie, 

by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. (5) Albowiem 

jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus 

Jezus, (6) który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we 

właściwym czasie. (7) Ze względu na nie, ja zostałem ustanowiony głosicielem i 

apostołem - mówię prawdę, nie kłamię - nauczycielem pogan we wierze i 

prawdzie. (8) Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc 

ręce czyste, bez gniewu i sporu..  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Modlić się za królów i innych sprawujących władzę?  

 Dlaczego pierwsi chrześcijanie mieliby modlić się za władze rzymskie, które 

w najlepszym razie traktowały ich z podejrzliwością, a w najgorszym 

wszczynały prześladowania? 

Paweł mówi jednak, że taka modlitwa jest potrzebna nie tylko po to, żeby wierzący 

mogli w spokoju oddawać cześć Panu, ale również po to, by sami sprawujący władzę 

mogli Go poznać (1 Tm 2,2.4). 

Z rady Apostoła możemy skorzystać także i my. Tak często jesteśmy 

zbulwersowani tym, co widzimy i słyszymy w mediach. Jesteśmy wściekli na 

agresywnych przywódców czy tchórzliwych polityków i patrzymy z lękiem w 

niepewną przyszłość. 

Czujemy się też bezradni, sądząc, że nie mamy żadnego wpływu na to, co dzieje się 

na świecie. 



A jednak mamy wpływ, właśnie poprzez „prośby, modlitwy, wspólne błagania” 

(1 Tm 2,1).  

Nasza modlitwa ma potężną moc!  

Bóg w odpowiedzi na nią może przemieniać serca, odwracać bieg wydarzeń,                      

a nawet wydobywać dobro ze zła. 

Co równie ważne, taka modlitwa zmienia także nas. Kiedy popadamy w niezdrowy 

nawyk reagowania złością czy rozgoryczeniem na to, co podają media, wtedy nasze 

serca twardnieją nie tylko w stosunku do sprawujących władzę, ale także wszystkich, 

którzy nie zgadzają się z naszymi poglądami. Gdy jednak zwrócimy się do Boga, On 

pokaże nam, za kogo i o co mamy się modlić. Pomoże nam także zrozumieć, jak 

bardzo kocha każdego człowieka, nie wyłączając tych, których uważamy za swoich 

„wrogów”. 

Kiedy następnym razem ogarnie cię irytacja na polityków czy sytuację, spróbuj 

przestać się złościć i zacznij się modlić. Im częściej będziesz to robić, tym miększe 

stanie się twoje serce. 

A poza tym, modlitwa za modlitwą, zaczniesz zmieniać świat! 

 

„Panie, udziel mi łaski modlitwy za sprawujących władzę.” 

 

Am 8,4-7   Ps 113,1-2.4-8 

Łk 16, 1-13 
 

(1) Powiedział też do uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono 

przed nim, że trwoni jego majątek. (2) Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o 

tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. (3) Na to rządca 

rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, 

żebrać się wstydzę. (4) Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy 

będę usunięty z zarządu. (5) Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i 

zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? (6) Ten odpowiedział: Sto beczek 

oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: 

pięćdziesiąt. (7) Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy 

pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt. (8) Pan pochwalił 

nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo  

synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi 

podobnymi sobie niż synowie światłości. 
(9) Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy 

/wszystko/ się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. (10) Kto w drobnej rzeczy 



jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten 

i w wielkiej nieuczciwy będzie. (11) Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie 

okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? (12) Jeśli w zarządzie cudzym 

dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? (13) żaden sługa nie może dwom 

panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym 

będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. 

Dzisiejsza przypowieść może wprawić nas w zakłopotanie.  

 Dlaczego Jezus uczynił jej głównym bohaterem nieuczciwego rządcę? 

Pomoże nam to zrozumieć kontekst, w którym padły te słowa. Jezus właśnie 

opowiedział przypowieść o synu marnotrawnym – historię ojca, który przebaczył 

bezwarunkowo swojemu synowi i wyprawił wspaniałą ucztę dla uczczenia jego 

powrotu do domu (Łk 15,11-32). 

Ojciec okazał się wobec swego dziecka tak hojny, że aż rozrzutny. Trudno znaleźć w 

prawdziwym życiu kogoś, kto byłby zdolny postąpić podobnie. Ale o to właśnie chodzi. 

Przypowieść o synu marnotrawnym jest przypowieścią o niepojętym miłosierdziu Boga 

wobec nas.  

A teraz, na zasadzie kontrastu, Jezus opowiada historię o „miłosierdziu” 

ograniczonym, wypływającym z egoistycznych pobudek. Mówi o nieuczciwym rządcy, 

który w sposób budzący wątpliwości umarza część długu ludzi, których życzliwość 

chce sobie pozyskać. 

Zauważmy tu kolosalną różnicę pomiędzy postawą tego rządcy a postawą ojca syna 

marnotrawnego. Jezus doskonale wie, że przebaczenie i miłosierdzie na tym świecie są 

rzadkim dobrem i o tym właśnie mówi w swojej przypowieści. 

Następnie jednak, celnie ją puentując, stwierdza, że Jego uczniowie nie są zdolni 

dorównać nie tylko miłosierdziu ojca, ale nawet roztropności nieuczciwego rządcy. 

„Synowie tego świata roztropniejsi są – mówi – niż synowie światłości” (Łk 16,8). 

Umarzając wierzytelności dłużników swego pana, rządca rzeczywiście wykazał się 

roztropnością i sprytem, żeby zadbać o swoją przyszłość.  

Jednak Jezus oczekuje od nas czego innego. Oczekuje prawdziwego miłosierdzia – 

miłosierdzia „rozrzutnego”, które wybacza bez stawiania warunków. Taki jest właściwy 

„sposób” zadbania o swoją przyszłość – w perspektywie życia wiecznego. 

 Czy podejmiesz wyzwanie Jezusa? 

 Czy zechcesz przebaczyć także wtedy, gdy ktoś nie zasługuje na 

miłosierdzie? 

Oczywiście jest to trudne, czasem nawet bardzo trudne, ale z pomocą łaski Bożej 

możliwe. 

Dziś podczas Mszy świętej otrzymasz 



największy dar nieskończonego miłosierdzia Boga – Ciało i Krew Chrystusa 

wydane za ciebie. 

Kiedy go przyjmiesz, staraj się świadomie otworzyć na działanie Bożej miłości. 

Niech ona przenika twoje serce i czyni cię tak miłosiernym jak On. 

 

„Panie, naucz mnie przebaczać, tak jak Ty przebaczasz                                                            

– wielkodusznie i bezwarunkowo”. 

 

 


