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Łk 8,16-18 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; 

lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą.  

Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, 

co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.  

Uważajcie więc, jak słuchacie. 

Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, 

że ma. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Pewien wolontariusz na letnim obozie dla dzieci niedosłyszących był świadkiem, 

jak dziesięciolatek otrzymał aparat słuchowy nowej generacji. Kiedy chłopiec po raz 

pierwszy w życiu usłyszał wyraźne dźwięki, zapiszczał głośno z zachwytu. Był to tak 

radosny dźwięk, że na zawsze utkwił w pamięci wolontariusza. 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus napomina swoich słuchaczy, by 

uważali na to, jak słuchają. 

Często, podobnie jak niedosłyszący chłopiec, nie jesteśmy w stanie usłyszeć 

głośno i wyraźnie kierowanych do nas słów bez jakiegoś rodzaju wsparcia.  

Dlatego właśnie potrzebujemy Ducha Świętego.  

 On działa podobnie jak aparat słuchowy, wzmacniając dźwięki i 

poprawiając jakość słyszenia.  

 Sprawia, że nasze uszy, serca i umysły odbierają słowa Jezusa i potrafią 

powiązać je z naszym codziennym życiem. 

Na pozór wydaje się to proste, ale nie dzieje się w sposób automatyczny. 

Potrzebna jest współpraca z Duchem Świętym. 



Możemy zacząć od świadomego rozważania słowa Bożego. 

Istnieje pokusa odbierania tekstów Pisma Świętego jedynie powierzchownie, 

nieuważnego ich słuchania podczas Mszy lub prześlizgnięcia się nad nimi podczas 

osobistej lektury.  

Jeśli masz problemy ze skupieniem, proś Ducha Świętego, aby oddalił od ciebie 

troski i rozproszenia, które mogą być przeszkodą w uważnym słuchaniu. 

Po przeczytaniu czy wysłuchaniu fragmentu biblijnego posiedź chwilę spokojnie i 

zastanów się, co Pan mówi do ciebie przez to słowo. Duch może poprowadzić cię do 

konkretnego zdania, które pasuje do twej obecnej sytuacji. 

Może wskazać ci zupełnie nowe znaczenie dobrze znanego tekstu. 

Pan mówi nie tylko przez Pismo Święte; może też zakomunikować coś ważnego 

przez drugą osobę. Miej więc uszy otwarte! Jeśli ktoś powie ci coś, co cię porusza, 

pytaj Ducha, czy nie jest to słowo, które Pan daje ci do rozważenia. 

Polecając swoim słuchaczom uważać na to, jak słuchają, Jezus miał na myśli nie 

tylko tych, których widział przed sobą tamtego dnia, ale także i nas. 

I nie pozostawił nas bez wsparcia, lecz dał nam niezawodnego pomocnika – 

Ducha Świętego, najlepszy ze wszystkich „aparatów słuchowych”! 

 

„Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć i zrozumieć słowo Boże.” 

 

Prz 3,27-35     Ps 15,1-5 
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Łk 8,19-21 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(Wtedy przyszli do Niego Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z 

powodu tłumu.  Oznajmiono Mu: Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się 

widzieć z Tobą.  Lecz On im odpowiedział:  

Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa 

Bożego i wypełniają je. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

We wczorajszej Ewangelii Jezus polecił nam uważać na to, jak słuchamy (Łk 8,18).  

Dziś mówi, że członkami Jego rodziny są ci, którzy  

słuchają słowa Bożego     i  wypełniają je. 

 Dlaczego słuchanie słowa jest tak ważne, że Jezus wspomina o nim 

kilkakrotnie?  

Ponieważ słuchając Pana i okazując Mu posłuszeństwo, mamy udział, choćby 

niewielki, w Jego planie odkupienia świata. 

Najlepszym tego przykładem jest najbliższa krewna Jezusa, czyli Maryja. Słowo 

Boże, skierowane do Niej za pośrednictwem archanioła Gabriela, znalazło żyzną glebę 

w Jej sercu. 

Maryja już wtedy była osobą głębokiej modlitwy, zanurzoną w Torze i hebrajskich 

Pismach. Kiedy więc usłyszała nieprawdopodobną wieść, która przewróciła do góry 

nogami Jej życie, nie zareagowała buntem, złością ani użalaniem się nad sobą. 

Okazała się uczennicą według Bożych pragnień. 

„Oto ja służebnica Pańska – powiedziała do anioła – niech mi się stanie 

według słowa twego” (Łk 1,38). 

 



Maryja nie tylko usłyszała słowo  Boże, ale natychmiast zareagowała na to, co 

usłyszała. Łukasz podaje, że gdy odszedł od Niej anioł, Maryja poszła                               

„z pośpiechem” do swej krewnej Elżbiety, która również, jak właśnie usłyszała, w 

sposób cudowny znalazła się w stanie błogosławionym (Łk 1,36.39).  

A kiedy Józef usłyszał we śnie, że ma zabrać Dziecię Jezus do Egiptu (Mt 2,13-14), 

przyjęła to jako słowo Boże dla swojej rodziny i poszła, choć z pewnością nie było Jej 

łatwo porzucić znajome kąty i udać się do obcej ziemi.  

Jednak nawet w tak trudnych okolicznościach Maryja była przekonana, że Jej 

posłuszeństwo wyda owoc.  

Boży plan odkupienia ludzkości wypełniał się na Jej oczach poprzez Dziecko, które 

kochała i otaczała troską. 

Przez chrzest staliśmy się członkami Bożej rodziny. Możemy pogłębiać 

relację z Ojcem niebieskim poprzez naśladowanie naszej Matki, Maryi. 

Jak Ona,  

 zanurzajmy się w modlitwie i Piśmie Świętym, aby usłyszeć Boga, gdy 

do nas przemówi. Następnie  

 wcielajmy w życie to, co usłyszeliśmy, pamiętając o tym, że nawet jeśli 

nie dane nam będzie ujrzeć owoców, to na sobie właściwy sposób, wraz                

z Maryją, niesiemy Chrystusa światu. 

 

„Panie Jezu, udziel mi łaski słuchania Twojego słowa i wypełniania go”. 

 

Prz 21,1-6.10-13   Ps 119,1.27.30.34-35.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Św. Mateusza Apostoła 
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Mt 9,9-13 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w 

komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim.  

 Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i 

grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze 

mówili do Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i 

grzesznikami?  

On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, 

którzy się źle mają.   

Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż 

ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale 

grzeszników. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

W dzisiejszej Ewangelii czytamy o początku drogi Mateusza jako ucznia.  

Jezus powołał go, gdy ten siedział w komorze celnej, a Mateusz nie zwlekał. 

Porzucił swoją pracę i pieniądze, zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. 

Wielkoduszna odpowiedź celnika Mateusza jest dla nas wzorem tego, jak można 

odpowiedzieć, gdy Pan wzywa do pójścia za Nim – niezależnie od tego, czy dzieje się 

to po raz pierwszy, czy może już po raz setny. Po dniu spędzonym z Jezusem, Mateusz 

zaprosił Go do swego domu na posiłek (Łk 5,29). 

Zdecydował się pójść za Jezusem i czynił to konsekwentnie aż do Jego męki. 

Następnie, po spotkaniu ze Zmartwychwstałym oraz napełnieniu Duchem Świętym, 

Mateusz wyruszył, by głosić Dobrą Nowinę i dotarł zapewne aż do Persji. 



Jak można wywnioskować z Ewangelii noszącej jego imię, Mateusz wyzbył się 

grzesznych nawyków swej  przeszłości i postępował „w sposób godny powołania”, 

jakie otrzymał (Ef 4,1). Proces nawrócenia z pewnością wymagał czasu – czasu 

spędzanego z Jezusem, czasu dojrzewania.  

 Odnosi się to zresztą tak samo do nas. Jezus wezwał każdego z nas po 

imieniu na chrzcie i odtąd codziennie wzywa nas do pójścia za Nim.  

Podobnie jak w przypadku Mateusza, prosi nas, abyśmy porzucili to, co akurat 

robimy i postawili pierwszy krok. Zaprasza do słuchania tego, co mówi, i odkrycia, w 

jaki sposób wiąże się to z naszym życiem. Następnie, w miarę spędzanego z Nim 

czasu, nasze przywiązanie do grzechu i światowych przyjemności zaczyna słabnąć, a 

wzrasta miłość do Jezusa i ludu Bożego. Wzrasta też nasze pragnienie zapraszania Go 

do naszych „domów”, do naszej codzienności. 

 Jezus pragnie cię wyzwolić, abyś mógł kochać Go i służyć Mu, jak to 

czynił Mateusz.  

 Z radością wejdzie w twoje życie, jeśli tylko Go do niego zaprosisz.  

Kto wie, do kogo pośle cię jako świadka swojej miłości?  

Wędrówka drogą nawrócenia składa się z kolejnych kroków stawianych każdego 

dnia. Naśladując więc wielkoduszne „tak” Mateusza, pozwólmy się prowadzić 

Jezusowi, abyśmy mogli postępować „w sposób godny powołania”, jakie 

otrzymaliśmy. 

 

„Jezu, chcę iść za Tobą dziś i przez wszystkie dni mojego życia.” 

 

Ef 4,1-7.11-13    Ps 19,2-5 
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Koh 1,2-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(2) Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami - 

wszystko marność. (3) Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje 

sobie pod słońcem? (4) Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia 

trwa po wszystkie czasy. (5) Słońce wschodzi i zachodzi, i na miejsce swoje 

spieszy z powrotem, i znowu tam wschodzi. (6) Ku południowi ciągnąc i ku 

północy wracając, kolistą drogą wieje wiatr i znowu wraca na drogę swojego 

krążenia. (7) Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze wcale nie wzbiera; do 

miejsca, do którego rzeki płyną, zdążają one bezustannie. (8) Mówienie jest 

wysiłkiem: nie zdoła człowiek wyrazić wszystkiego słowami. Nie nasyci się oko 

patrzeniem ani ucho napełni słuchaniem. (9) To, co było, jest tym, co będzie, a 

to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie: więc  

nic zgoła nowego nie ma pod słońcem.  

(10) Jeśli jest coś, o czym by się rzekło: Patrz, to coś nowego - to już to było 

w czasach, które były przed nami. (11) Nie ma pamięci o tych, co dawniej żyli, 

ani też o tych, co będą kiedyś żyli, nie będzie wspomnienia u tych, co będą 

potem. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dzisiejsze pierwsze czytanie, rozpoczynające się od słów: „Marność nad 

marnościami” (Koh 1,2), nie jest może zbyt inspirujące, ale z pewnością jego treść 

jest nam w jakiś sposób bliska. 

 Kto z nas nie czuje się czasami jak Kohelet, autor tego fragmentu?  

Nasza codzienność wydaje się tak przewidywalna i monotonna.  

 Po co właściwie żyjemy?  

 Jaki jest sens naszej pracy i zabiegania, skoro wszystko, co gromadzimy, 

ostatecznie i tak obróci się w proch? 



Jako człowiek wierzący możesz poczuć się winny, że w ogóle przychodzą ci do 

głowy takie myśli.  

 Czy wiara w Jezusa nie powinna zapewniać ci dobrego humoru od rana do 

wieczora? 

 Czy pomaganie innym nie powinno być nagrodą samo w sobie, nawet jeżeli 

masz poczucie, że tak naprawdę niewiele udało ci się osiągnąć?  

Oczywiście wiemy, że na te pytania należałoby odpowiedzieć „tak”. 

W praktyce istnieje jednak różnica pomiędzy tym, czego powinniśmy doświadczać, 

a tym, czego doświadczamy w rzeczywistości.  

Nawet najwięksi święci, jak Matka Teresa czy Jan od Krzyża, zmagali się z 

poczuciem samotności i opuszczenia przez Boga. 

Nie musisz więc czuć się winny. 

Możesz śmiało przyznać, że nie odkryłeś jeszcze tajemnicy nieustannej błogości!  

W gruncie rzeczy Jezusowi o wiele bardziej zależy na twoich czynach niż na 

odczuciach. 

Zamiast walczyć z doświadczeniem pustki, spróbuj je zaakceptować.  

Gdy powiesz Bogu, że czujesz się znudzony, sfrustrowany i nie widzisz nadziei na 

zmianę, On cię za to nie potępi. Co więcej, On jest z tobą w twej frustracji czy nudzie. 

Kiedy nie masz najmniejszej ochoty na modlitwę, możesz podjąć ją mimo wszystko i 

ofiarować Bogu swój trud, niezależnie od tego, co czujesz.  

 Może nie jesteś w stanie usłyszeć Jego głosu, ale możesz stawiać Mu 

pytania.  

 Może nie poczujesz się przez to lepiej, ale możesz zaufać obietnicy Pana, że 

On ostatecznie nagrodzi twoją wytrwałość – choćby tylko wzrostem cnoty 

cierpliwości! 

Bóg chce błogosławić nasz trud, ale ten trud musi najpierw zaistnieć!  

Tak więc nawet jeśli nie czujesz entuzjazmu, postaw kolejny krok, aby wykonać te 

zadania, które On ci dziś wyznacza. Twój trud może być nieefektowny i ukryty przed 

światem, ale Bóg jest w stanie wyprowadzić z niego wielkie dobro.  

Jego wierność nie zna granic! 

 

„Panie, daj mi siłę, abym niósł światu Twoje światło.” 

 

Ps 90,3-6.12-14.17    



Łk 9,7-9 

 (7) O wszystkich tych wydarzeniach usłyszał również tetrarcha Herod i był 

zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z 

martwych; (8) inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych 

proroków zmartwychwstał. (9) Lecz Herod mówił: Jana ja ściąć kazałem. Któż więc 

jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę? I chciał Go zobaczyć 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Rozmaite pogłoski o tym, kim jest Jezus, docierały także do Heroda. Jednak, jak to 

często bywa, budziły one jego niepokój, gdyż niosły więcej pytań niż odpowiedzi. 

Oto tylko niektóre z historii, które mógł słyszeć Herod: Jezus uciszył szalejącą burzę, 

uzdrowił opętanego, uzdrowił sługę setnika i kobietę cierpiącą na krwotok, a także 

wskrzesił z martwych co najmniej dwie osoby. 

A oto jak mogły być interpretowane te wydarzenia: w Jezusie wypełniają się 

proroctwa Izajasza o mającym nadejść Mesjaszu – niewidomi widzą, chromi chodzą, 

trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli powstają, a ubogim głoszona jest 

dobra nowina. 

Wszystko wydawało się jasne, a mimo to Herod pytał:  

         „Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę?” (Łk 9,9).  

Herod był Żydem. Zapewne znał słowa Izajasza. Ale miał zamęt w głowie, być może 

wywołany poczuciem winy z tego powodu, że żył z żoną swego brata. Wreszcie, nie 

mając odwagi wycofać się ze złożonej przy świadkach przysięgi, polecił ściąć głowę 

Jana Chrzciciela, chociaż miał go za kogoś w rodzaju proroka. Uporczywe trwanie w 

grzechu, lęk o siebie i żądza władzy sprawiły, że jego serce stwardniało, a umysł nie 

dopuszczał możliwości, że Jezus jest Mesjaszem. 

Kiedy wsłuchujemy się we wszystkie docierające do nas głosy, łatwo jest popaść w 

wewnętrzny zamęt i znieczulić swoje serce. 

 A przecież wystarczy nam jeden głos, jeden jedyny, który ucisza serce                         

i porządkuje myśli. Jest to głos Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela – słyszany 

w Piśmie Świętym, w liturgii czy w ciszy serca na modlitwie osobistej. 

Kiedy więc zasłyszane historie ludzkiego grzechu i zła odbierają ci pokój lub kiedy 

zaczynają cię dręczyć własne myśli, przestań ich słuchać.  

Zwróć się natomiast do Tego, który zawsze jest gotów przypominać ci najprostsze 

prawdy. Zacznij od aktu żalu za wszystkie grzechy, które mogą oddzielać cię od 

Chrystusa i czynić twoje serce twardym. Wyznaj wszelkie lęki o siebie i bliskich, które 

cię paraliżują.  



A następnie poproś Ducha Świętego, aby pomógł ci w powodzi różnych głosów 

odnaleźć to, co pochodzi od Jezusa. Pozwól Bogu mówić do ciebie, a On uciszy 

wszystkie inne głosy. 

 

„Jezu, wierzę, że chcesz mówić dziś do mnie słowa prawdy, która wyzwala. 

Pomóż mi usłyszeć Twój głos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

23 września 2022                     
 

Łk 9,18-22 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(18) Gdy raz modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich 

z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy? (19) Oni odpowiedzieli: Za 

Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych 
proroków zmartwychwstał. (20) Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr 
odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. (21) Wtedy surowo im przykazał i napomniał 
ich, żeby nikomu o tym nie mówili. (22) I dodał: Syn Człowieczy musi wiele 
wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w 
Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Gdybyś zapytał dziesięć przypadkowych, spotkanych na ulicy osób, 

kim jest Jezus, prawdopodobnie otrzymałbyś piętnaście różnych odpowiedzi! 

Niektórzy powiedzieliby, że jest postacią historyczną. Inni określiliby Go jako 

wielkiego nauczyciela moralności czy filozofa. Byliby też tacy, którzy po prostu 

zaprzeczyliby Jego istnieniu. Jeszcze inni nazwaliby Go prorokiem, podobnie jak ludzie z 

dzisiejszej Ewangelii. 

Może jednak znalazłoby się parę osób, które podobnie jak Piotr wyznałyby, że Jezus 

jest Mesjaszem (Łk 9,20). 

Odpowiedź ta jest równie radykalna dziś, jak była za czasów Jezusa i jesteśmy 

błogosławieni, że potrafimy jej udzielić! Ta odpowiedź jednoczy nas z Piotrem i 

pozostałymi uczniami. 

Podobnie jak oni, przeżyliśmy już jakiś czas z Jezusem. Poznawaliśmy Jego naukę, 

podziwialiśmy Jego wspaniałe dzieła, słuchaliśmy szeptu Ducha Świętego, który 

objawiał nam Jego chwałę.  

W wyniku tego wszystkiego doszliśmy do przekonania, że Jezus naprawdę jest Synem 

Bożym, czego w tym czasie uczniowie nie byli jeszcze wcale pewni. 

Wyznajemy tę prawdę co tydzień na Mszy świętej, odmawiając Credo.  



Czynimy to tak często, że może nam wydawać się czystą rutyną, czymś zupełnie 

zwyczajnym. W rzeczywistości jednak jest czymś nadzwyczajnym. 

Wszyscy wspólnie, jako jedno Ciało, wyznajemy wiarę w Boga, który stał się 

człowiekiem, który cierpiał, umarł i zmartwychwstał.  

Pod działaniem Ducha Świętego poznaliśmy Jezusa i śmiało wyznajemy wiarę w 

Niego jako Syna Bożego.  

 Jak bardzo powinniśmy być wdzięczni za ten dar wiary!  

 Jak bardzo powinniśmy być wdzięczni za to, że możemy coraz głębiej 

poznawać, kim jest Jezus!  

 Jego miłość jest tak wielka, że nigdy nie zdołamy zgłębić jej do końca. 

Warto jest rozważać na modlitwie kolejne wersety Credo.  

Zastanów się nad każdą prawdą, którą wyznajesz. 

Proś Pana, aby dawał ci się coraz lepiej poznać.  

Następnie podczas niedzielnej Mszy, przed rozpoczęciem Credo, podziękuj Jezusowi 

za to, że objawia ci prawdę o sobie na tyle, na ile jesteś w stanie ją zrozumieć.  

Módl się też, aby Duch Święty wskazał ci, jak możesz dzielić się Dobrą Nowiną z 

innymi, aby i oni mogli wraz z Piotrem złożyć wyznanie wiary. 

 

„Jezu, Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym!” 

 

Koh 3,1-11   Ps 144,1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Łk 9,18-22 

(18) Gdy raz modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z 

zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy? (19) Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni 

za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. (20) Zapytał 

ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza 

Bożego. (21) Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie 

mówili. (22) I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez 

starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia 

zmartwychwstanie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Na lotnisku, w przychodni, w banku i przy wielu innych okazjach jesteśmy proszeni 

o okazanie dowodu tożsamości. Automatycznie wyjmujemy z portfela dowód osobisty, 

paszport czy legitymację, nie poświęcając temu większej uwagi. Proszę bardzo, oto 

dokument, który stwierdza, kim jestem. 

Ale przecież tak naprawdę twojej tożsamości nie określa kawałek plastiku. Istnieje 

ona w sieci relacji – z rodzicami, rodzeństwem, dziećmi, przyjaciółmi czy znajomymi. 

Wszyscy oni kształtują twoją tożsamość w taki sposób, jakiego nigdy nie zdoła 

uwzględnić żaden dokument!  

Kiedy Jezus pyta swoich uczniów: „A wy za kogo Mnie uważacie?”, Piotr udziela 

Mu zdecydowanej odpowiedzi: „Za Mesjasza Bożego” (Łk 9,20).  

Ale czy zdaje sobie sprawę, jak bardzo przebywanie z Jezusem ukształtowało jego 

własną tożsamość? Piotr i pozostali uczniowie idą za Jezusem już od jakiegoś czasu i to 

musiało pozostawić w nich niezatarty ślad. Są gotowi iść za Nim aż do śmierci. Choć 

wiele muszą się jeszcze nauczyć, a w godzinie próby rozproszą się, jednak już zaczęła 

się w nich dokonywać głęboka przemiana.  

 

 Za kogo ty w głębi serca uważasz Jezusa?  

Twoja odpowiedź, podobnie jak w przypadku pierwszych uczniów, ukaże prawdę o 

relacji, jaką z Nim masz.  

 Czy myślisz o Jezusie jako o swoim osobistym Panu i Zbawicielu, który z 

miłości do ciebie umarł na krzyżu, aby pojednać cię z Ojcem? 

 Czy jesteś gotów pełnić Jego wolę, poddać się Jego prowadzeniu i iść za Nim, 

nawet gdy wszystko się w tobie buntuje? 

 Czy jesteś gotów zaufać Mu w każdej sytuacji?  



Oczywiście nikt z nas nie jest w stanie czynić tego doskonale. Nie potrafił tego 

również Piotr, gdy udzielał Jezusowi odpowiedzi na Jego pytanie. Ale to nie jest 

najważniejsze.  

Kiedy Jezus pyta ciebie: „Za kogo Mnie uważasz?”, jest to z Jego strony również 

zaproszenie:  

 Bądź blisko mnie.  

 Zanurz się w mojej miłości.  

 Spędzaj czas z moimi uczniami.  

 Twoja tożsamość zacznie się zmieniać i będziesz coraz bardziej Mi wierny – 

jak Piotr. 

„Jezu, Ty jesteś Mesjaszem!  

Pomóż mi odnaleźć moją prawdziwą tożsamość w Twojej miłości”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

24 września 2022                     
 

Koh 11,9-12,8 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  (9) Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce twoje niech się rozwesela za 
dni młodości twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy twe pociąga; lecz 
wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię sądził Bóg! (10) Więc usuń przygnębienie ze 
swego serca i oddal ból od twego ciała, bo młodość jak zorza poranna szybko przemija. 

(1) Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości,  

zanim jeszcze nadejdą dni niedoli 

i przyjdą lata, o których powiesz: Nie mam w nich upodobania; (2) zanim zaćmi się 
słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy, i chmury powrócą po deszczu; (3) w czasie, gdy 
trząść się będą stróże domu, i uginać się będą silni mężowie, i będą ustawały kobiety 
mielące, bo ich ubędzie, i zaćmią się patrzące w oknach; (4) i zamkną się drzwi na ulicę, 
podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka, i wszystkie śpiewy 
przymilkną; (5) odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze; i 
drzewo migdałowe zakwitnie, i ociężałą stanie się szarańcza, i pękać będą kapary; bo 
zdążać będzie człowiek do swego wiecznego domu i kręcić się już będą po ulicy płaczki; 
(6) zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota, i dzban się rozbije u 
źródła, i w studnię kołowrót złamany wpadnie; (7) i wróci się proch do ziemi, tak jak nią 
był, a duch powróci do Boga, który go dał. (8) Marność nad marnościami - powiada 
Kohelet - wszystko marność. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Mędrcowi Koheletowi, autorowi księgi noszącej jego imię, z pewnością 

spodobałaby się ta zwrotka wiersza XVII-wiecznego poety Roberta Herricka: 

„Rwijcie róż pąki, póki młode, 

Czas pierzcha w bystrym pędzie: 

Kwiat, co dziś stroi się w urodę, 

Jutro umierać będzie”. 

(przekład: Stanisław Barańczak) 



Kohelet zalecał dokładnie to samo, co Herrick: „Serce twoje niech się rozwesela 

za dni młodości twojej” (Koh 11,9). Dlaczego?  

Ponieważ nadchodzą „dni niedoli” podeszłego wieku. Wkrótce nastąpi czas, w 

którym nie będziesz już w stanie korzystać z przyjemności życia, więc ciesz się nimi, 

dopóki możesz! 

Zastanawiasz się może, dlaczego taki fragment w ogóle pojawił się w Biblii. Raczej 

nie brzmi on inspirująco! Ale być może właśnie o to tu chodzi. Kohelet miał odwagę 

opisywać życie tak, jak je widział, a było to przecież życie przed przyjściem 

Chrystusa. 

Mędrzec uznawał to życie za „marność nad marnościami” (Koh 12,8), ponieważ 

jednego dnia jesteśmy na tym świecie, a drugiego już nas nie ma. 

Porównajmy teraz tę wizję z życiem, jakie głosił Jezus. 
 

Kohelet Jezus 
widział głównie ciemność i śmierć wskazał perspektywę życia wiecznego, 

które pokonuje ciemności 

widział jedynie ulotne przyjemności, 

które ostatecznie ustępują bezsensowi 

śmierci 

obiecał prawdziwą, głęboką radość, 

która płynie z żywej i trwającej na wieki 

relacji. z Ojcem 

zachęcał młodych, by cieszyli się swym 

życiem tu i teraz, ponieważ ono szybko 

przemija 

daje nadzieję na niebo i radość, jaka nas 

tam czeka 

 

Mamy dziś doskonałą okazję, by  prosić Jezusa o to, żeby przekazał nam swoją 

wizję życia. Niech dana przez Niego obietnica zmartwychwstania pomoże nam 

wznieść się ponad marność tego życia.  

Niech Jego  obecność – tu i teraz – napełnia nas radością i podtrzymuje w 

czasach niedoli. Zawsze pamiętajmy, że należymy do Chrystusa i naszym 

przeznaczeniem jest wieczność! 

 

 „Jezu, Ty jesteś moim zmartwychwstaniem!  

              Ty jesteś moim życiem!” 

 

Ps 90,3-6.12-14.17    



 

Łk 9,43b-45 

Gdy tak wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich Jego czynów, Jezus 

powiedział do swoich uczniów: (44) Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie 

słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. (45) Lecz oni nie rozumieli 

tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się 

zapytać Go o nie.  
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 Łk 16,19-31 (Biblia Tysiąclecia) 

(19) Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień 

świetnie się bawił.  

 
 (22) Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i 

został pogrzebany. (23) Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z 

daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. (24) I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade 

mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo 

strasznie cierpię w tym płomieniu. (25) Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia 

otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty 

męki cierpisz. (26) A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, 

choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się 

przedostać. (27) Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego 

ojca. (28) Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to 

miejsce męki. (29) Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich 

słuchają. (30) Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - lecz gdyby kto z umarłych poszedł do 

nich, to się nawrócą. (31) Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to 

choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. 
 

(20) U bramy jego pałacu leżał 

żebrak okryty wrzodami, 

imieniem Łazarz. 

(21) Pragnął on nasycić się odpadkami ze 

stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i 

lizały jego wrzody.  



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jak myślisz, ile razy w ciągu dnia bogacz przechodził obok Łazarza? A mimo to 

nigdy naprawdę go nie zobaczył. Był on dla niego jedynie jakąś częścią krajobrazu, 

czymś zwyczajnym, nad czym nie ma sensu się zastanawiać. 

Bogacz z przypowieści Jezusa umiera i cierpi męki w zaświatach. Nie dlatego, że był 

bogaty, ale dlatego, że nie zatroszczył się o drugiego człowieka, który został 

postawiony na jego drodze.  

Wiemy wszyscy, że bycie chrześcijaninem oznacza także troskę o innych, a 

zwłaszcza o tych, którym się nie powiodło. Ale jest tak wielu potrzebujących, że 

możemy poczuć się przytłoczeni. 

Poza tym większość z nas nie jest politykami ani pracownikami społecznymi i nie ma 

odpowiednich kompetencji, aby pomagać ludziom wyjść z ubóstwa. Nawet gdybyśmy 

rozdali wszystko, co posiadamy, nie odniosłoby to większych skutków. 

Warto więc przypomnieć sobie, że Jezus nie przedstawił jakiejś rozwiniętej strategii 

zwalczania ubóstwa. Po prostu troszczył się o ludzi, których spotykał, o każdego z nich 

indywidualnie. Gdyby bogacz z dzisiejszej przypowieści uczynił to samo, interesując 

się biedakiem leżącym u jego bram, jego przyszłość mogłaby wyglądać zupełnie 

inaczej. 

My także zacznijmy od troski o pojedyncze osoby, zwłaszcza te, które spotykamy w 

naszej codzienności. Gdyby postępował tak każdy z nas, pomyślmy, jak wiele osób 

mogłoby otrzymać pomoc! Pamiętajmy też, że Bóg chce, abyśmy wspierali także tych, 

którzy nie mają problemów materialnych, ale pomimo to są „biedni”.  

Jak mawiała Matka Teresa z Kalkuty: „Na świecie jest wielu ludzi umierających 

z braku kawałka chleba, ale o wiele więcej umierających z braku miłości”.  

Twoja troska i obecność jest dla nich równie ważna, jak pomoc materialna dla 

ubogich. 

Dziś podczas Mszy świętej proś Pana, aby pomógł ci dostrzec kogoś, kto być może 

leży na twoim „progu”, a ty go nawet nie zauważasz. Twoja troska może mieć ogromne 

znaczenie!  

„Jezu, pokaż mi potrzebujących mojej pomocy «Łazarzy», których mam wokół siebie”. 
 

 Jak ten bogaty człowiek sobie z tym radził?  

 Czy unikał przechodzenia przez bramę, u której leżał Łazarz?  

 Czy kazał słudze usuwać żebraka sprzed pałacu, gdy zamierzał wejść lub 

wyjść?  

 Czy przechodząc obok niego, odwracał wzrok w drugą stronę?  
 



Trudno zrozumieć, jak człowiek, który nosił kosztowne szaty i „ucztował 

wystawnie”, mógł całkowicie ignorować biedaka, który cierpiał na jego oczach (Łk 

16,19). Musiał mieć naprawdę kamienne serce, skoro dzień za dniem przechodził mimo 

Łazarza i udawał się spokojnie w swoją stronę! 

A przecież tak dzieje się cały czas. 
 

Weźmy choćby „beztroskich” i „dufnych” z dzisiejszego pierwszego czytania, 

którzy: „Leżą na łożach z kości słoniowej (…) a nic się nie martwią upadkiem domu 

Józefa” (Am 6,1.4.6).  
 

Oczywiście tak jest również teraz. Łatwo jest stać się obojętnym na los tych, którzy 

cierpią lub znajdują się w potrzebie. Uważamy, że jesteśmy  zbyt zajęci, boimy się 

zaangażować lub też odzywa się w nas – w mniejszym  lub większym stopniu – ten sam 

egocentryzm, który zawładnął bogaczem z przypowieści. 

Być może my także jesteśmy winni odwracania wzroku w drugą stronę, gdy 

spotykamy człowieka w potrzebie.  

Pomyśl o: 

 uchodźcach, którzy szukają schronienia i pracy, o bezdomnym, którego 

widujesz przed kościołem.  

 mieszkającej obok ciebie młodej mamie, której przydałoby się życzliwe 

wysłuchanie lub pomocna dłoń.  

 pensjonariuszach domu opieki, których nikt nie odwiedza. Jak często  

przechodzisz nad nimi do porządku dziennego, zajmując się swoimi 

sprawami? 

 

Dzisiejsze czytania zachęcają do zrobienia rachunku sumienia z tego,  

jak traktujemy ludzi, którym w życiu  powiodło się                            

gorzej niż nam. 

Oczywiście nie jesteśmy w stanie zatroszczyć się o wszystkich.  

 Możemy jednak prosić Pana, aby pozwolił nam patrzeć na nich Jego oczami.  

 Możemy rozwijać w sobie wrażliwość na natchnienia Ducha Świętego, gdy 

wskazuje nam ludzkie potrzeby.  

 Starajmy się też zaufać, że jeśli czujemy przynaglenie od Boga w jakimś 

kierunku, On na pewno nie odmówi nam swojej łaski. 

 

„Panie, pomóż mi nie odwracać wzroku, gdy ktoś potrzebuje mojej pomocy.” 

 

Am 6,1a.4-7   Ps 146,6-10  1 Tm 6,11-16 

 


