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Hi 1,6-22 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(6) Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed 

Panem, że i szatan też poszedł z nimi. (7) I rzekł Bóg do szatana: Skąd 

przychodzisz? Szatan odrzekł Panu: Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej. 

(8) Mówi Pan do szatana: A zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba?  

Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, 

sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on. 

(9) Szatan na to do Pana: Czyż za darmo Hiob czci Boga? (10) Czyż Ty nie 

ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majętności? Pracy jego rąk 

pobłogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się mnoży. (11) Wyciągnij, proszę, rękę i 

dotknij jego majątku! Na pewno Ci w twarz będzie złorzeczył. (12) Rzekł Pan do 

szatana: Oto cały majątek jego w twej mocy. Tylko na niego samego nie wyciągaj 

ręki. I odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego. (13) Pewnego dnia, gdy synowie i 

córki jedli i pili w domu najstarszego brata, (14) przyszedł posłaniec do Hioba i 

rzekł: Woły orały, a oślice pasły się tuż obok. (15) Wtem napadli Sabejczycy, 

porwali je, a sługi mieczem pozabijali, (16) ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. 

Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Ogień Boży spadł z nieba, zapłonął 

wśród owiec oraz sług i pochłonął ich. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. (17) 

Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy zstąpili z trzema 

oddziałami, napadli na wielbłądy, a sługi ostrzem miecza zabili. Ja sam uszedłem, 

by ci o tym donieść. (18) Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Twoi 

synowie i córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata. (19) Wtem powiał szalony 

wicher z pustyni, poruszył czterema węgłami domu, zawalił go na dzieci, tak iż 

poumierały. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. (20) Hiob wstał, rozdarł swe 

szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon (21) i rzekł: Nagi wyszedłem z 

łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie 

błogosławione! (22) W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu 

nieprawości. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



Czytania tego tygodnia wyjęte są z Księgi Hioba.  

Kiedy Hiob pojawia się po raz pierwszy, Bóg opisuje go jako swego umiłowanego 

sługę, prawego i sprawiedliwego. Jest on pobożny i dobrze mu się powodzi; cieszy 

się Bożym błogosławieństwem w postaci dóbr materialnych i kochającej rodziny.               

Aż do momentu, kiedy to błogosławieństwo zostaje mu odebrane. 

Co ma do powiedzenia Hiob wobec tej niespodziewanej tragedii?  

„Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione!” (Hi 1,21).   

W jaki sposób Hiob zdobył się na takie słowa po tym, jak stracił wszystko? Był w 

stanie to zrobić, ponieważ przez całe życie dochowywał wierności Panu. 

W czasach obfitości pamiętał o tym, że błogosławieństwo pochodzi od Pana. 

Kiedy spotkało go nieszczęście, nie wpłynęło to na zmianę jego poglądów. Wciąż 

wierzył w Boga i rozumiał, że ostatecznie nic z tego, co posiadał, nie należało do 

niego. 

Wiemy jednak, że po tym obiecującym początku Hiob stracił grunt pod nogami i 

zachwiał się w ufności. W obliczu niezawinionego cierpienia zaczął kwestionować 

Boże wyroki i bronić swej prawości. Ale nawet wśród kierowanych do Boga skarg, 

Hiob wciąż stał na fundamencie wierności Bogu. A Pan go nie opuścił i ostatecznie 

przywrócił mu utraconą pomyślność.  

W Hiobowych zmaganiach o ufność każdy z nas może odnaleźć cząstkę swojej 

własnej historii. Życie bywa ciężkie, a próby, przez które przechodzimy, często 

przesłaniają nam dobroć Boga.  

Jak Hiob, zaczynamy tracić grunt pod nogami. Dlatego tak ważne jest zakładanie 

mocnego fundamentu wtedy, gdy wszystko układa się nam dobrze i życie toczy się 

spokojnie. Żyjmy tak, żeby podobać się Bogu. Wspominajmy i ceńmy sobie te 

chwile, w których doświadczyliśmy Jego miłości i opieki. 

A wtedy, kiedy trudno będzie ci zrozumieć to, co się dzieje lub dlaczego złe 

rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom, wypracowana przez lata wierność będzie 

twoją ostoją. Ta wierność, która podtrzymywała Hioba borykającego się z kolejnymi 

stratami, pomoże i tobie stawić czoła trudnościom, które napotkasz na swojej 

życiowej drodze. 

 

„Jezu, ufam Tobie, bo Ty jesteś wierny. Pomóż i mnie być wiernym Tobie.” 

 

Ps 17.1-3.6-7 

 

 



Łk 9,46-50 

 

 (46) Przyszła im też myśl, kto z nich jest największy. (47) Lecz  

Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy 

sobie (48) i rzekł do nich: 

Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie 

przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest 

najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki.  

(49) Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje 

wypędzał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. (50) Lecz Jezus 

mu odpowiedział: Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko 

wam, ten jest z wami.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Bliscy przyjaciele potrafią kończyć zdanie wypowiedziane przez drugiego. 

Spędzili ze sobą tak wiele czasu, że znają się na wylot. Bywają jednak sytuacje, w 

których nawet najbliżsi przyjaciele mogą się pomylić w swoich domysłach.  

Tylko Bóg zna głębię ludzkiego serca. 

Z dzisiejszej Ewangelii wynika, że nawet najbliższym przyjaciołom Jezusa niełatwo 

było Go zrozumieć.  

 Widzieli, jak nakarmił pięć tysięcy ludzi i uzdrowił opętanego chłopca.  

 Piotr, Jakub i Jan widzieli Go przemienionego w chwale.  

 Z pewnością zdawali sobie sprawę, że to, czego ich naucza, jest bardzo 

ważne.  

Gdy jednak Jezus zaczął mówić o swojej nadchodzącej śmierci, zupełnie to do nich 

nie docierało. Nie byli w stanie pojąć ofiarniczego charakteru Jego miłości, tego, że 

złoży swoje życie w ofierze dla odkupienia całego rodzaju ludzkiego.  

Paradoksalnie, zaraz po tym zaczęli spierać się o to, który z nich jest najważniejszy. 

 Ale Jezus, bliższy niż najlepszy przyjaciel, znał ich serca.  

Już na długo przed tym sporem widział ich pychę i ducha rywalizacji. Dlatego 

cierpliwie i ze spokojem kolejny raz wyjaśnił im swoje priorytety. Przywołał do siebie 

dziecko i powiedział:  

„Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki”              

(Łk 9,48). 



Jezus najwyraźniej nigdy nie zniechęcał się pytaniami i słabą wiarą swoich 

uczniów. Nauczał ich dzień po dniu, aż do tego piątkowego popołudnia, kiedy zawisł na 

krzyżu, dając im największe objawienie swojej miłości. 

Jezus 

 zna także najgłębsze zamiary twojego serca  

 zna cię lepiej, niż ty sam znasz siebie 

 widzi każdą twoją myśl i uczucie 

 zna twoje słowa, zanim jeszcze zdołasz je wypowiedzieć 

 widzi dobro ukryte w głębi twego serca, a także twoje najniższe instynkty.  

 chce ci pomagać z taką samą cierpliwością, z jaką pomagał wzrastać 

swoim uczniom. 

Trwając dziś przed Jezusem na modlitwie, pozwól Mu zbadać swoje serce.  

Niech On wydobędzie na światło miłosierdzie i ofiarność, które są tam ukryte. 

Pozwól Mu też odsłonić wszelki lęk i rozgoryczenie, które odbiera ci wolność. I otwórz 

się na Jego miłość, która ma moc przemienić twój umysł i serce, abyś zaczął myśleć tak, 

jak On myśli, i kochać tak, jak On kocha.  

 Nigdy nie wątp w to, że Jezus jest najlepszym przyjacielem, 

jakiego można mieć na tym świecie! 

 

„Jezu, który znasz moje serce, uczyń mnie podobnym do Ciebie”. 
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Łk 9,51-56 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(51) Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do 

Jerozolimy (52) i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do 

pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować 

pobyt. (53) Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. (54) Widząc to, 

uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba                 

i zniszczył ich? (55) Lecz On odwróciwszy się zabronił im. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Kiedy do jakiegoś miasta czy wioski przybywa ważny dygnitarz, władze – a także 

mieszkańcy – dokładają wszelkich starań, aby wszystko zostało należycie przygotowane na 

jego przyjazd. Trawniki mają być skoszone, żywopłoty przycięte, ulice zamiecione, a 

elewacje budynków odnowione. Wszyscy chcą zrobić jak najlepsze wrażenie na dostojnym 

gościu, nawet jeśli ta „odświętna wersja” miałaby znacznie odbiegać od zwyczajnej 

codzienności. Także sam dygnitarz prawdopodobnie poczułby się urażony, gdyby uznał, że 

jego przyjazd nie został odpowiednio przygotowany. 

Jezus, przybywając do kolejnych miejscowości, nie miał tego typu wymagań.  

 Pragnął autentycznego spotkania z ludźmi w ich zwyczajnych warunkach.  

 Był gotów iść do każdego.  

 Oczekiwał, że także Jego uczniowie, których wysyłał przed sobą, nie będą patrzeć 

na nikogo z góry, lecz głosić mieszkańcom dobrą nowinę o Jego przybyciu do 

nich.  

Jednak w dzisiejszej Ewangelii, kiedy mieszkańcy samarytańskiego miasteczka – ze 

względu na niechęć żywioną do Żydów – odmówili przyjęcia Jezusa, Jakub i Jan wpadli w 

gniew. Chcieli surowo ukarać niegościnnych Samarytan, sprowadzając na nich ogień                      

z nieba. Spotkało ich za to surowe upomnienie Jezusa. 

 



 

Teraz Jezus posyła przed sobą ciebie, jak uczniów z dzisiejszej Ewangelii.  

Twoim zadaniem jest pomóc innym przygotować się na Jego przyjęcie. Wcale nie jest to 

takie trudne, jak sądzisz.  

 Po pierwsze, przyjmuj i kochaj innych takimi, jakimi są. Nie czekaj, aż zmienią 

swoje życie. Nie wywieraj presji ani nie zrzędź. Zaufaj, że Jezus wykorzysta twoje 

drobne akty życzliwości i miłości, aby doprowadzić ich do głębszej relacji ze 

sobą. 

 Po drugie, głoś Dobrą Nowinę. Kiedy nadarzy się sposobność, podziel się tym, co 

Jezus uczynił w twoim życiu. Wreszcie, nie oburzaj się, jeśli ktoś nie jest gotów 

słuchać o Jezusie. Zauważ, że Jezus nie obraził się na Samarytan. Uzdrowił 

trędowatego Samarytanina (Łk 17,16)! A po swoim zmartwychwstaniu kiedy 

polecił uczniom iść „na cały świat” (Mk 16,15) i głosić Ewangelię, Apostołowie, 

wypełniając ten nakaz Jezusa, zanieśli Dobrą Nowinę także do Samarii (Dz 8,25). 

Zasiewaj więc ziarna miłości wśród ludzi, których masz wokół siebie.  

I módl się o żniwo! 

 

„Panie, proszę, posłuż się moimi drobnymi aktami miłości, aby przygotować sobie 

drogę do ludzkich serc”. 

 

 

(51) Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata],  

postanowił udać się do Jerozolimy (52) i wysłał przed sobą posłańców. 

Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu 

przygotować pobyt. (53) Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do 

Jerozolimy. (54) Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, 

żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? (55) Lecz On odwróciwszy się zabronił im. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Działalność publiczna Jezusa rozpoczęła się w Galilei, teraz jednak „dopełniały się dni 

Jego wzięcia z tego świata” (Łk 9,51). Wyruszył więc do Jerozolimy, głosząc w drodze 

słowo oraz nauczając i uzdrawiając. Przyszedł czas, aby wypełnił misję, jaką zlecił mu 

Ojciec – zbawił świat przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. 

Łukasz pisze, że Jezus „postanowił udać się do Jeruzalem”, a dosłownie „zwrócił 

twarz” ku Miastu Świętemu. Wiedział doskonale, co Go tam czeka, a mimo to się nie 

cofnął. Groza tego, co miało nastąpić, nie zawróciła Go z drogi. 



Czy kiedykolwiek bałeś się tego, czego – jak dobrze wiedziałeś – Bóg od ciebie 

oczekiwał? Bywają sytuacje, w których pełnienie woli Bożej wydaje się bardzo trudne czy 

wręcz niemożliwe. 

 Może w twoim małżeństwie narosło tyle napięć, że najchętniej byś z niego uciekł?  

 Może ulegasz jakiemuś nałogowi, z którym na próżno starasz się walczyć?  

 Może brakuje ci czasu i energii, żeby zająć się bliską osobą? 

Przychodzi pokusa, żeby bezradnie rozłożyć ręce i po prostu dać za wygraną. 

 Ale czy jesteś gotów „postanowić”, że zrobisz to, co trzeba pomimo wszystko?  

 Czy jesteś gotów uznać, że skoro Bóg czegoś od ciebie pragnie, to ty również tego 

chcesz?  

Tak właśnie postąpił Jezus. Nie tylko zgodził się na wolę Ojca, ale zaangażował się w nią 

całym sercem. Był gotów wybawić nas od grzechu i śmierci bez względu na cenę, jaką 

przyjdzie Mu za to zapłacić.  

Jak wzbudzić w sobie determinację czynienia tego, czego Bóg od nas chce, nawet jeśli 

nie mamy na to ochoty albo nie wiemy, jak się za to zabrać?  

 Zacznij od szczerej rozmowy z Panem.  

Powiedz Mu o swoich wątpliwościach.  

 A potem poproś Go, aby pokazał ci, jak On to widzi.  

 Proś Go, by dał ci swoje miłosierdzie i współczucie dla wszystkich 

zaangażowanych w daną sytuację.  

 Proś wreszcie – i proś wytrwale – o łaskę takiej determinacji, jaką miał Jezus, i o 

umiłowanie woli Bożej bardziej niż swojej własnej.  

Taka modlitwa zawsze jest miła Panu. 

Będziesz nieraz zmagać się ze sobą, jak Jezus w Ogrodzie Oliwnym. Będziesz się 

potykać i upadać. Niech cię to jednak nie zraża. Wstawaj i podążaj na nowo za 

Zbawicielem, który zwrócił twarz ku Jerozolimie po to, by pewnego dnia móc wprowadzić 

cię do nieba. 

 

„Jezu, udziel mi łaski zdecydowanego  pełnienia woli Bożej.” 

 

Hi 3,1-3.11-17.20-23    Ps 88,2-8 
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Hi 9,1-12.14-16 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Hiob na to tak odpowiedział: (2) Istotnie. Ja wiem, że to prawda, Czy 

człowiek jest prawy przed Bogiem? (3) Gdyby się ktoś z Nim prawował, nie 

odpowie raz jeden na tysiąc. (4) Umysł to mądry, a siła potężna. Któż Mu 

przeciwny nie padnie? (5) W mgnieniu oka On przesunie góry i zniesie je w 

swoim gniewie, (6) On ziemię poruszy w posadach: i poczną trzeszczeć jej 

słupy. (7) On słońcu zabroni świecić, na gwiazdy pieczęć nałoży. (8) On sam 

rozciąga niebiosa, kroczy po morskich głębinach; (9) On stworzył 

Niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i Strefy Południa. (10) On czyni cuda 

niezbadane, nikt nie zliczy Jego dziwów. (11) Nie widzę Go, chociaż przechodzi: 

mija, a dostrzec nie mogę. (12) Kto Mu zabroni, choć zniszczy? Kto zdoła 

powiedzieć: Co robisz?  

(14) Jakże ja zdołam z Nim mówić? Dobiorę wyrazów właściwych? 

(15) Choć słuszność mam, nie odpowiadam i tylko błagam o litość. (16) Proszę 

Go, by się odezwał, a nie mam pewności, że słucha.. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Hiob był człowiekiem prawym i sprawiedliwym, który bał się Boga i unikał zła 

(Hi 1,1). A mimo to cierpi i chciałby wiedzieć dlaczego. Hiob czuje się zupełnie 

bezradny.  

Pytania, które stają przed nami, gdy czytamy Księgę Hioba, są nam dobrze znane. 

 Dlaczego dobrych ludzi spotykają cierpienia?  

 Co mówią nam klęski i nieszczęścia o wszechmocnym Bogu?  

 Dlaczego miłujący Bóg toleruje takie okropności?  

 I dlaczego nie wysłuchuje naszych modlitw? 

Hiob wyznaje to, co wie o Bogu: jest On „umysłem mądry, a potężny mocą” (Hi 

9,4), „czyni cuda niezbadane, nikt nie zliczy Jego dziwów” (Hi 9,10).  



Wie, że nie ma co spierać się z Bogiem, ale jego palące pytania domagają się 

odpowiedzi. Dlatego podważa to, co mówią o Bogu jego czterej przyjaciele. 

Polemizuje nawet z samym Bogiem! 

I tu dochodzimy do sedna. Hiob nie rozkłada rąk i nie kładzie się w popiele, by 

umrzeć. W swoim gniewie i frustracji wytrwale stawia pytania Bogu. Nie otrzymuje 

odpowiedzi, których oczekiwał, nawet gdy ostatecznie Pan mu się objawia. Jednak 

gdy spotyka Boga, może wreszcie powiedzieć: 

„Dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko” (Hi 42,5).  

Kiedy zaczynamy się zastanawiać, dlaczego Bóg dopuszcza na nas nieszczęścia, 

bierzmy wzór z Hioba, który wytrwale stawał przed Panem i zadawał Mu trudne 

pytania. Nie bójmy się z Nim spierać i prosić, by pomógł nam zrozumieć, kim 

jest i co czyni w życiu nas samych i naszych bliskich. 

Bóg może dać ci nowe światło na daną sytuację lub pomóc głębiej zrozumieć Jego 

drogi. Ale nawet jeśli nie otrzymasz odpowiedzi na swoje pytania, wiedz, że Bogu jest 

miłe to, że jak Hiob nie przestajesz Go szukać, nawet wtedy, gdy twoja wiara jest 

wystawiona na próbę. Są rzeczy, które w pełni zrozumiemy dopiero w niebie. 

Jednak najlepszą odpowiedzią, jaką możemy otrzymać, jest zapewnienie od Boga, 

że On jest i pozostanie przy nas! 

 

„Panie Boże, pomóż mi do końca zaufać Twojej dobroci i Twojemu miłosierdziu.” 

 

Ps 88,10-15     

Łk 9,57-62 

(57) A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek 

się udasz! (58) Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne - 

gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. (59) Do 

innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw 

pójść i pogrzebać mojego ojca! (60) Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich 

umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże! (61) Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść 

za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu! (62) Jezus mu 

odpowiedział:  

Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się 

do królestwa Bożego. 

 

 



 

Św. Archaniołów  
Michała, Gabriela i Rafała 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

29 września 2022 
 

J 1,47-51 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(47) Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, 

to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. (48) Powiedział do Niego 

Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię 

zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. (49) Odpowiedział Mu Natanael: 

Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! (50) Odparł mu Jezus: 

Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem 

figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. (51) Potem powiedział do niego: 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:  

Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych 

wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

To wyjątkowe święto. Dni poświęcone świętym w naturalny sposób prowadzą nas do 

refleksji nad ich życiem i zastanowienia się, jak możemy ich naśladować. Trudno jednak 

w ten sposób traktować archaniołów. Nie są to przecież byty ludzkie, lecz anielskie! 

Możemy jednak ucieszyć się tym, co czynią archaniołowie także w naszym przez nich 

wzór natychmiastowego posłuszeństwa Bogu i miłości do Niego. 

Zastanówmy się więc,  

czego możemy nauczyć się od każdego z archaniołów, których 

święto dziś obchodzimy. 

 



Św. Michał jest najbardziej znany ze swojej walki z Lucyferem. Wierzymy, że św. 

Michał nieustannie służy Bogu, wstawiając się za nami, gdy potrzebujemy ochrony przed 

zasadzkami diabła. Nie jest to jednorazowa bitwa; walka ta wymaga codziennej czujności 

i determinacji w obliczu pokus. Podobnie jak św. Michał,  

 zakładajmy codziennie „zbroję Bożą” (Ef 6,11), abyśmy zawsze byli gotowi 

toczyć duchowy bój. 

Św. Gabriel jest anielskim posłańcem, który zaniósł Maryi przesłanie zmieniające 

świat i który zapowiedział Zachariaszowi narodziny syna, Jana Chrzciciela. Naśladując 

Gabriela, starajmy się coraz bardziej wsłuchiwać w głos Pana i dzielić się z innymi tym, 

co usłyszymy. Niech jego przykład zachęca nas  

 do gorliwego niesienia Dobrej Nowiny o Bożej miłości ludziom, których 

mamy wokół siebie. 

Św. Rafał w przebraniu człowieka towarzyszył Tobiaszowi w niebezpiecznej 

podróży, podczas której wyrzucił złego ducha i pomógł młodzieńcowi uleczyć ślepotę 

ojca. Idąc za przykładem św. Rafała,  

 bądźmy „aniołami” dla tych, których spotykamy i towarzyszmy im w 

dobrych i złych chwilach ich życia. 

Wszyscy trzej archaniołowie są zawsze gotowi przyjąć zadanie od Boga i natychmiast 

je wypełnić. Obyśmy idąc za ich przykładem, stali się narzędziami łaski Bożej wobec 

wszystkich, do których Pan nas posyła. 

 

„Święci Michale, Gabrielu i Rafale, pomóżcie mi naśladować wasz przykład 

gorliwej służby Bogu we wszystkim, co robię.” 

 

Dn 7,9-10.13-14 lub Ap 12,7-12a   Ps 138,1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 
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Ps 139,1-3.7-10.13-14 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm.  

Panie, przenikasz i znasz mnie, 

 Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły,                         
widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane 

Gdzież się oddalę przed Twoim duchem? Gdzie ucieknę od Twego oblicza? Gdy 
wstąpię do nieba, tam jesteś; jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę.              
Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki, zamieszkał na krańcu morza:  tam również 
Twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mię Twoja prawica.  

 Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki.                
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła.                
I dobrze znasz moją duszę,. 

Hi 38,1.12-21;40,3-5 

 I z wichru Pan odpowiedział Hiobowi tymi słowami:  

 Czyś w życiu rozkazał rankowi, wyznaczył miejsce jutrzence, by objęła krańce 

ziemi, usuwając z niej grzeszników? Zmienia się jak pieczętowana glina, barwi się 

jak suknia. Grzesznikom światło odjęte i strzaskane ramię wyniosłe. Czy dotarłeś 

do źródeł morza? Czy doszedłeś do dna Otchłani?  Czy wskazano ci bramy 

śmierci? Widziałeś drzwi do ciemności?  Czy zgłębiłeś przestrzeń ziemi? Powiedz, 

czy znasz to wszystko?  Gdzie jest droga do spoczynku światła? A gdzie mieszkają 

mroki,  abyś je zawiódł do ich przestworzy i rozpoznał drogę do ich domu? Jeśli to 

wiesz, to wtedyś się rodził, a liczba twych dni jest ogromna.  

 A Hiob odpowiedział Panu:  Jam mały, cóż Ci odpowiem? - Rękę przyłożę do 

ust. Raz przemówiłem, nie więcej, drugi raz niczego nie dodam. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Biedny Hiob! Po tym, jak przez wiele rozdziałów usprawiedliwiał siebie, spierał się z 

przyjaciółmi i skarżył się na niesprawiedliwe traktowanie przez Boga, teraz zamilkł z 

braku słów.  



Bóg jest przekonany o prawości i wierności Hioba, dlatego pozwala mu wyrazić swój 

gniew i rozgoryczenie. Następnie udziela mu wreszcie odpowiedzi. Jest jednak nie tyle 

zainteresowany wyjaśnianiem swoich poczynań, co czynieniem tego, o czym mówi 

Dawid w dzisiejszym psalmie – badaniem najgłębszych pokładów serca Hioba (Ps 

139,1). Dlaczego? Ponieważ Bóg zna Hioba na wylot i zbyt go kocha, by pozostawić go 

w stanie rozgoryczenia. Pokazuje mu, w którym miejscu zbłądził. Pyta: „Czyś w życiu 

rozkazał rankowi, wyznaczył miejsce jutrzence? (…) Powiedz, czy znasz to 

wszystko?” (Hi 38,12.18).  

Te pytania pomagają Hiobowi zrozumieć, jak niewiele wie o wszechświecie i jak 

potężny jest Bóg, jego Stwórca. Te pytania ujawniają, że pomimo swej prawości, Hiob 

nie jest w stanie pojąć Boga.  

„To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem” – przyznaje Hiob (Hi 42,3). Bóg nie potępia 

go jednak, ponieważ Jego miłość do Hioba jest niezmienna. Hiob milknie. 

Uświadamiając sobie swoje zuchwalstwo, pokornie wyraża skruchę. Pojmuje, że – jak 

mówi psalmista – niezależnie od tego, gdzie ucieknie i jak nisko upadnie, aktualne są 

słowa:  

„Twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mnie Twoja prawica” (Ps 

139,10). Jego serce zostaje przemienione. 

 Bóg zna na wylot także każdego z nas.  

 Przenika z daleka nasze zamysły (Ps 139,2).  

 Widzi, w czym wiernie idziemy za Nim, a w czym schodzimy na manowce.  

Wołanie o to, by Pan zbadał nasze serca może wydawać się niepokojące. Jednak 

świadomość Jego miłości, nawet gdy upadamy, pomaga nam docenić, że On jest z nami 

niezależnie od wszystkiego, co się dzieje. 

Zaczynamy też rozumieć, że to „badanie serca” przygotowuje nas na łaski, których 

Bóg chce nam udzielić. Tak właśnie stało się z Hiobem pod koniec tej historii. I jeśli 

spojrzysz wstecz na własne życie, możesz zobaczyć  sytuacje, w których tak stało się 

także z tobą. 

„Panie, dziękuję Ci za to, że znasz mnie najlepiej i kochasz mnie najbardziej!” 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 10,13-16 

(13) Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie 

działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze 

pokutnym i w popiele. (14) Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli 

wam. (15) A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani 

zejdziesz! (16) Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną 

gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał.  



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 
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Łk 10,17-24 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  (17) Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: Panie, przez wzgląd na 
Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. (18) Wtedy rzekł do nich: Widziałem 
szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. (19) Oto dałem wam władzę stąpania po 
wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. (20) 
Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze 
imiona zapisane są w niebie. (21) W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu 
Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że  

zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,                               
a objawiłeś je prostaczkom. 

Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. (22) Ojciec mój przekazał Mi 
wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, 
komu Syn zechce objawić. (23) Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: 
Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. (24) Bo powiadam wam: Wielu 
proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co 
słyszycie, a nie usłyszeli. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Zmarła w 1897 roku w wieku dwudziestu czterech lat, św. Teresa z Lisieux 

spędziła zaledwie dziewięć lat za klasztorną klauzurą. Jednak świadectwo jej życia 

oraz głębia jej pism przybliżyły do Pana miliony ludzi. Jej wpływ był tak ogromny, że 

w październiku 1997 roku papież Jan Paweł II ogłosił ją Doktorem Kościoła. 

Teresa rozumiała Ewangelię jako objawienie czułości i miłosierdzia Boga wobec 

Jego dzieci. Jej pisma koncentrują się na tej wielkiej tajemnicy: ci, którzy zachowują 

ufność i pokorę dzieci, odkrywają, kim naprawdę jest Bóg. 

„Objawiłeś [te rzeczy] prostaczkom” – mówi Jezus do Ojca w dzisiejszej 

Ewangelii.  

 



Co ciekawe, Jezus wypowiada te słowa zaraz po tym, jak siedemdziesięciu dwóch 

uczniów oznajmiło Mu: „przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się 

poddają” (Łk 10,17). Jak widać,  

dziecięca wiara może dać nam wielką moc nad nieprzyjacielem! 

To właśnie odkryła Teresa. Kiedy była małą dziewczynką, przeżywała głęboko 

nawet najmniejsze przykrości. Cierpiała także z powodu skrupułów, chorobliwego 

skupienia się na grzechu, któremu towarzyszy lęk przed obrazą Boga. W jednym ze 

swoich listów opisała siebie jako małego ptaszka pokładającego całą swą nadzieję w 

Jezusie, Boskim Orle. Jednak dzięki dziecięcej ufności w Panu, Teresa przezwyciężyła 

swoje problemy wewnętrzne i odnalazła pokój w objęciach Jezusa. 

I my, jak ten mały ptaszek z listu Teresy, możemy odnaleźć pokój i wolność, 

stopniowo ucząc się żyć w dziecięcym zaufaniu wobec naszego niebieskiego Ojca. 

Chociaż nie zawsze jest to łatwe, starajmy się dostrzegać potęgę i dobroć Boga w 

naszym życiu, a na własne słabości reagować jeszcze głębszą ufnością w Jego moc. 

Zawsze pamiętajmy, że jesteśmy dziećmi – umiłowanymi dziećmi Boga. Kiedy 

stajemy przed Nim w naszej słabości, wtedy jesteśmy najmocniejsi. 

 

„Jezu, pragnę dziś złożyć w Tobie całą moją ufność i nadzieję.” 

 

Hi 42,1-3.5-6.12-17   Ps 119,66.71.75.91.125.130 

 

Łk 10,17-24 

 

cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Wśród posłanych przez Jezusa uczniów z pewnością było wielu takich, którzy 

głosili słowo i dokonywali cudów po raz pierwszy.  

Wyobraź sobie, jak bardzo musieli być przejęci – i jak bardzo cieszyli się, widząc 

owoce swojej posługi. Nawet złe duchy poddawały się im przez wzgląd na imię Jezusa 

(Łk 10,17)! 



Zdarzało się jednak i tak, że wysiłki uczniów pozostawały bezowocne. Kiedy nie 

potrafili uzdrowić chłopca z epilepsją, Jezus nie strofował ich, tylko wyjaśnił przyczynę 

ich porażki, (Mk 9,17-24). Podobnie zareagował, gdy uczniowie obudzili go podczas 

burzy, w obawie, że fale przewrócą łódź (Łk 8,22-25). 

Kiedy więc w dzisiejszej Ewangelii uczniowie przychodzą do Jezusa 

podekscytowani swymi sukcesami, On uznaje je, raduje się wraz z nimi, ale zarazem 

ostrzega, aby nie skupiali się jedynie na swoich dokonaniach. Chce, aby zrozumieli, że 

ważniejsze niż dokonywane przez nich cuda, ważniejsze niż to, że poddają im się złe 

duchy, jest to, że ich „imiona zapisane są w niebie”.  

Aby pojęli, jak wielkim przywilejem i zaszczytem jest fakt, że są uczniami                            

i apostołami Mesjasza i że widzą to, co wielu „proroków i królów pragnęło ujrzeć 

(…) a nie ujrzeli” (Łk 10,24). 

Często nastawiamy się na sukcesy w służbie Bożej, na to, żeby być „skutecznymi” 

ewangelizatorami. To naturalne, że wprowadzając swoją wiarę w czyn i widząc, jak 

Bóg przez nas działa, odczuwamy zdrową dumę i satysfakcję. Ale co się dzieje, gdy nie 

jesteśmy w stanie tego robić, na przykład z powodu choroby, lub gdy nasze wysiłki nie 

przynoszą oczekiwanych rezultatów? 

Jeśli jesteś w takiej sytuacji, pomyśl o tym, że  

1. Jezusowi zależy na nas wszystkich, także na tych, którzy nie mogą zupełnie nic 

dla Niego „zdziałać”, jak niemowlęta lub chorzy leżący bez świadomości na 

łóżkach szpitalnych. Ich godność nie jest niczym umniejszona, a miłość Jezusa do 

nich pozostaje niezmienna. 

2. Bóg kocha ciebie za to, kim jesteś, a nie za to, co robisz. On wie, kiedy 

próbujesz uczynić coś dla Jego królestwa, i wie, że nie wszystko ci wychodzi. 

Dlatego postępuje wobec ciebie tak, jak postępował z uczniami – akceptuje to, co 

robisz,  i pokazuje ci, jak możesz służyć Mu jeszcze lepiej. 

3. Niezależnie od wyników twoich starań, należysz do Jezusa. 

 

 A to jest największy powód do radości! 

 

„Panie, cieszę się, że jestem Twoim dzieckiem.  

Dziękuję Ci za Twoją bezwarunkową miłość”. 
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 Ha 1,2-3; 2,2-4 (Biblia Tysiąclecia) 

(2) Dokądże, Panie, wzywać Cię będę - a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: 

Krzywda (mi się dzieje)! - a Ty nie pomagasz?  

(3) Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i 

przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie. 

 
(2) I odpowiedział Pan tymi słowami: Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było 

łatwo je odczytać. (3) Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie 

nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie 

niezawodnie. (4) Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki 

swej wierności. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 „Jak długo, Panie?” (Ha 1,2) – jest to pytanie, które prawdopodobnie każdy 

stawiał Bogu przy tej czy innej okazji. Prorok Habakuk wyczekiwał 

wybawienia Izraela od przemocy i zniszczenia. 

Ty możesz  

 wyczekiwać pojednania z bliską osobą,  

 uzdrowienia z przewlekłej choroby,  

 powrotu dziecka do praktykowania wiary.  

Im dłużej czekasz, tym większa jest pokusa frustracji i utraty nadziei. 



Chociaż oczekiwanie bywa bardzo trudne, możemy je wykorzystać, by aktywnie 

ćwiczyć się w wierze i pozwalać jej wzrastać. Na przykład zamiast myśleć o tym, co ma 

się wydarzyć,  

spróbuj otworzyć oczy na to, co Bóg czyni w chwili obecnej.  

W jaki sposób objawia ci swoją miłość, umacnia cię, błogosławi tobie i tym, za 

których się modlisz? 

Im lepiej nauczysz się rozpoznawać działanie Boga, tym mocniej uświadomisz sobie, 

że On cię nie opuścił – jest z tobą także w tym oczekiwaniu. 

Innym sposobem jest walka z pokusą zwątpienia i rozpaczy. Nawet nie wiedząc, co 

czyni Bóg w danym momencie i kiedy zadziała, możemy złożyć swoją ufność i nadzieję 

w obietnicy, że On działa zawsze, czasem za kulisami różnych wydarzeń, czyniąc coś 

większego niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. 

Kiedy Bóg powiedział Habakukowi, że jego widzenie jeszcze się nie wypełniło, ale 

to „niechybnie nastąpi” (Ha 2,3), prorok zapewne sądził, że chodzi o wyzwolenie 

Izraela od wrogów. 

Nie przeszło mu nawet przez myśl, że to Boże widzenie dotyczy wyswobodzenia 

całej ludzkości spod panowania grzechu i śmierci! 

Nawet jeżeli czekasz od dawna, nie trać nadziei. Boża wizja twojego życia powoli 

już się wypełnia. Bóg mówi nam dziś to samo, co powiedział Habakukowi: 

 „Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego 

niechybnie nastąpi” (Ha 2,3). 

„Panie, oczekując Twojego działania, składam w Tobie całą moją ufność.” 

Ps 95,1-2.6-9          2 Tm 1,6-8.13-14 

Łk 17,5-10 

(5) Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary. (6) Pan rzekł: Gdybyście mieli 

wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i 

przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. 

 (7) Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: 

Pójdź i siądź do stołu? (8) Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz 

się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? (9) Czy dziękuje 

słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?  

(10) Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: 

Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy 

wykonać.  

 


