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Ga 1,6-12 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(6) Nadziwić się nie mogę, że od Tego, 

(7) który was łaską Chrystusa powołał, 

(8) tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. (7) Innej jednak Ewangelii nie 

ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić 

Ewangelię Chrystusową. (8) Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam 

Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! (9) Już to 

przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię 

różną od tej, którą /od nas/ otrzymaliście - niech będzie przeklęty! (10) A zatem teraz: 

czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się 

przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym 

sługą Chrystusa. (11) Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie 

Ewangelią nie jest wymysłem ludzkim. (12) Nie otrzymałem jej bowiem ani nie 

nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Od najmłodszych lat wpajano nam, że aby coś otrzymać, musimy na to zasłużyć. 

   Jeśli grzecznie zjesz obiad, dostaniesz ciasteczko. Jeśli będziesz się pilnie uczyć, 

dostaniesz dobry stopień. 

Jednak słowa Pawła z dzisiejszego czytania wskazują, że Ewangelia mówi zupełnie 

co innego. Nie możemy zasłużyć sobie na łaskę Boga; to On powołał nas do siebie 

„łaską Chrystusa” (Ga 1,6). 

    Galaci z początku rozumieli tę prawdę. Potem jednak niektórzy z nich doszli do 

przekonania, że aby zostać w pełni zaakceptowanym przez Boga, potrzeba obrzezania 

lub wypełnienia innych wymogów prawa Mojżeszowego. 

 



Tak jakby śmierć i zmartwychwstanie Jezusa                                                                       

nie były wystarczające do zbawienia! 

      Te ich poglądy zasmuciły Pawła. Nie była to jakaś drugorzędna kwestia, którą 

można by zinterpretować jako inny sposób przeżywania wiary, ale podważenie samego 

sedna Ewangelii. Każdy, Żyd czy poganin, został odkupiony przez krzyż; każdy też, w 

tym także Galaci, może odtąd żyć w wolności i radości, jaką daje Boża obecność. 

Wiemy, że zostaliśmy zbawieni przez łaskę dzięki Chrystusowi, ale wciąż gdzieś                  

z tyłu głowy pokutuje w nas przekonanie, że na miłość Boga musimy sobie zasłużyć. 

Podobnie jak Galaci, sądzimy, że potrzeba czegoś jeszcze i po cichu wątpimy w to,                 

że Bóg rzeczywiście akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy. 

     Prawda jest taka, że 

jako naśladowcy Jezusa jesteśmy wezwani do „czegoś więcej” – do miłości                 

i służby wobec Boga i bliźnich. 

      Nie chodzi jednak o to, by przez miłość i służbę zasłużyć na łaskę Bożą, lecz o to, 

by swoimi czynami odpowiadać na wcześniej otrzymaną Bożą łaskę. 

• Miłujemy bliźniego, ponieważ Bóg nas miłuje. 

• Troszczymy się o ubogich, ponieważ Bóg troszczy się o nas i pobudza 

nasze serca do współczucia. 

• Oddajemy cześć Panu ze względu na Jego dobroć i wierność wobec nas. 

    Bracia i siostry, otrzymaliśmy zaproszenie do głębokiej i trwałej więzi z naszym 

Panem. Im jaśniej uświadomimy sobie, że niczym nie zasłużyliśmy na ten 

zdumiewający dar, tym bardziej zapragniemy na niego odpowiadać poprzez służbę 

Bogu i ludziom.   

     Taka jest Dobra Nowina głoszona przez Pawła, którą otrzymaliśmy i którą głosimy. 

             „Panie, dziękuję Ci, że powołałeś mnie swoją łaską do relacji z Tobą.” 

Ps 111,1-2.7-10 

 

 

 

 

 



Łk 10,25-37 

(25) A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: 

Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? (26) Jezus mu 

odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? (27) On rzekł: Będziesz 

miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją 

mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. (28) Jezus 

rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. (29) Lecz on, 

chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? (30) Jezus 

nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i 

wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i 

zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. (31) Przypadkiem przechodził tą drogą 

pewien kapłan; zobaczył go i minął. (32) Tak samo lewita, gdy przyszedł na to 

miejsce i zobaczył go, minął. (33) Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, 

przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: (34) 

podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził 

go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. (35) Następnego zaś 

dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co 

więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. (36) Któryż z tych trzech okazał 

się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? (37) On 

odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź, i ty czyń 

podobnie! 
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Łk 10,38-42 (Biblia Tysiąclecia) 

 

  (38) W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem 

Marta, przyjęła Go do swego domu. (39) Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u 

nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. (40) Natomiast Marta uwijała się koło 

rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja 

siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła.                        

(41) A Pan jej odpowiedział: 

      Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, 

    (42) a potrzeba <mało albo> tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie 

będzie pozbawiona. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Biedna Marta! Tak bardzo się starała. Niestety, tej pracowitej gospodyni zapamiętano 

przede wszystkim to, że rozgniewała się na siostrę i zmarnowała szansę słuchania Jezusa. 

Na domiar złego, kiedy Marta poskarżyła się Jezusowi, zamiast współczucia otrzymała 

upomnienie, że martwi się o wiele, a potrzeba „tylko jednego” (Łk 10,42). 

Mamy skłonność do interpretowania tych paru słów Jezusa jako reprymendy. Jest jednak 

całkiem możliwe, że ich ton wcale nie był surowy. Jezus kochał Martę; chciał, aby była 

przy Nim. Chciał, żeby trwała w pokoju, a nie w zabieganiu i by cieszyła się tą samą 

bliskością, co siedząca u Jego stóp Maria. 

„Marto, Marto” – Jezus powtarzał jej imię raczej nie z przyganą, ale z czułością i troską. 

Nie był to jedyny raz, kiedy Jezus przemawiał w ten sposób. Łukasz kilkakrotnie 

przytacza takie powtórzenia, by wyrazić tęsknotę Jezusa za spotkaniem z drugim 

człowiekiem. 

Ubolewając nad odrzuceniem Go przez przywódców Izraela, Jezus wołał: 

„Jeruzalem, Jeruzalem! (...) Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci” (Łk 13,34). 



 

 

Następnie otworzył swoje serce, gdy zapowiedział zdradę Piotra: 

„Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja 

prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara” (Łk 22,31-32). 

Jeszcze później przemawiał z tym samym żarem do Pawła: 

„Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” (Dz 9,4). 

We wszystkich tych sytuacjach Jezus mówił z głębi serca poruszonego współczuciem. 

Ludzie ci byli dla Niego ważni i nie chciał, aby separowali się od Jego miłości, nawet na 

krótki czas. Zbawiciel nie chce, aby którekolwiek z Jego dzieci, w tym także i ty, było 

pozbawione Jego obecności. 

Podobnie jak zawołał: „Marto, Marto!”, tak 

i ciebie wzywa dziś po imieniu – nie raz, ale dwukrotnie! 

Czy słyszysz miłość w Jego głosie? On wie, że jesteś zajęty, obciążony i niespokojny, zna 

twoje upadki i pokusy. I chce cię wyzwolić. Jezus nigdy nie przestanie cię wołać. Idź i 

usiądź u Jego stóp. 

Ga 1,13-24    Ps 139,1-3.13-15 

 

„Oto jestem, Panie. Chcę dziś usłyszeć Twój głos.”. 
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Łk 11,1-4 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł 

jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył 

swoich uczniów. (2) A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech 

się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! (3) Naszego chleba 

powszedniego dawaj nam na każdy dzień (4) i przebacz nam nasze grzechy, bo i 

my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. 

. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Prośba ucznia nie była niczym nadzwyczajnym. Tradycyjnie uczniowie prosili 

rabbich, aby nauczyli ich modlitwy. Wydawało się naturalne, że uczeń chce wejść w 

taką relację z Bogiem, jaką ma jego mistrz. 

     Nadzwyczajna była natomiast odpowiedź Jezusa. Powiedział On, że 

na modlitwie uczniowie mają nazywać Boga swoim Ojcem! 

     Nie Panem, Stwórcą czy Wszechmocnym – chociaż wszystkie te określenia są 

prawdziwe – lecz Ojcem. 

Nie umniejszając w żaden sposób Boga, Jezus zaleca uczniom – i nam – zbliżać się 

do Niego na modlitwie z odwagą i ufnością ukochanego dziecka. 

W świecie starożytnym bardzo niewielu rabbich pozwalało sobie na nazywanie Boga 

„Ojcem”. Owszem, uznawali Go za Stwórcę i Ojca wszystkich ludzi. Ale nazywanie 

Boga swoim Ojcem było już zbyt śmiałe.   

  



 

 

Jak wyjaśnił papież Franciszek, ufność, z jaką odważamy się zwracać do trzykroć 

świętego Boga tak samo, jak dziecko zwraca się  do kochającego taty, jest „wielką 

rewolucją” wprowadzoną przez chrześcijaństwo (Audiencja Generalna, 7.06.2017). 

     Ojciec – to nowa jakość relacji z Bogiem, nowy sposób rozumienia, co to znaczy 

należeć do Jego ludu. I jest to też nowy sposób rozumienia samego Boga. Jezus 

uzmysławia nam, że Jego Ojciec – nasz Ojciec – kocha nas i zawsze jest gotów wyjść 

nam naprzeciw. 

Zawsze jest gotów przyjąć nas jako umiłowanych członków swej rodziny. 

Zatrzymaj się nad tą prawdą i pozwól, by zapadła ci w serce. Bóg 

• Jest wszechmocny, ale nie jak surowy nadzorca wymagający pełnego 

podporządkowania. 

• Jest sprawiedliwy, ale nie jak nieubłagany sędzia, który karze za najmniejszy 

błąd. 

• Jest święty, ale nie jak wyniosły monarcha patrzący na ciebie z góry lub 

trzymający cię na dystans. 

• Jest twoim Ojcem. 

    Wszechmocny Bóg otwiera drzwi i zaprasza cię, byś wszedł do środka i wylał przed 

Nim swoje serce. 

      Czy wymaga to pewnej odwagi? Owszem. 

   Ale do tronu Ojca zawsze towarzyszy ci Jezus, który nazywa cię swoim bratem czy 

swoją siostrą. Dlatego, jak przypomina nam kapłan podczas każdej Mszy świętej: 

„Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się 

mówić: Ojcze nasz…”. 

Ga 2,1-2.7-14     Ps 117,1-2 

 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że mogę przychodzić do Ciebie jako Twoje umiłowane 

dziecko!”. 
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Łk 11,5-13 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(5) Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o 

północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, (6) bo mój przyjaciel 

przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać. (7) Lecz tamten odpowie z 

wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze 

mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. (8) Mówię wam: Chociażby nie wstał i 

nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu natręctwa wstanie 

i da mu, ile potrzebuje. (9) Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; 

szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (10) Każdy bowiem, kto 

prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. (11) 

     Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu 

kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? 

     (12) Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? (13) Jeśli więc wy, 

choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej 

Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Każdy, kto zna serię historyjek obrazkowych Fistaszki wie, że Lucy uwielbia płatać 

figle Charliemu Brownowi. Trzyma piłkę, aby mógł podbiec i ją kopnąć. Charlie zawsze 

nabiera się na to, ale kiedy ma już kopnąć piłkę, Lucy zabiera ją, a Charlie wylatuje w 

powietrze i pada na plecy. 

Można by pomyśleć, że po tylu upadkach mógłby już nabrać nieufności! 

Wiemy, że życie to nie historyjka obrazkowa. 

 

 



 

    Wielokrotnie jednak czujemy się tak, jakby zeszło z nas powietrze – kiedy nasza 

szczera modlitwa nie została wysłuchana w taki sposób, jakiego oczekiwaliśmy, lub gdy 

po prostu jesteśmy zmęczeni serią codziennych rozczarowań życiowych bądź 

poczuciem samotności i opuszczenia. 

    Czytamy w Biblii o Bożych obietnicach, ale niekoniecznie widzimy, żeby wypełniały 

się one w naszym życiu i w życiu naszych bliskich. Bóg wydaje się milczeć, a nasza 

modlitwa staje się mechaniczna. Jeśli złożymy to wszystko w całość, może się okazać, 

że nasze zaufanie do dobrego i miłującego Boga jest niewielkie. 

    Pamiętajmy jednak, że na modlitwie mamy do czynienia z kimś zupełnie innym niż 

Lucy. 

     Bóg jest dobry. Jest Ojcem w najbardziej doskonałym tego słowa znaczeniu. 

   On nie cofnie piłki, żebyśmy się wywrócili. Jak mówi nam Jezus w dzisiejszej 

Ewangelii, skoro ludzcy ojcowie troszczą się o swoje dzieci i dają im dobre rzeczy, o 

ileż bardziej Ojciec niebieski daje nam to, co najlepsze – nawet jeśli nie od razu to 

widzimy! 

     Tak więc jakiekolwiek są dziś twoje potrzeby, nie wahaj się przedstawić ich swemu 

Ojcu w niebie. On kocha cię bardziej niż jesteś w stanie to sobie wyobrazić. I nawet 

wtedy, kiedy wydaje ci się, że nie otrzymujesz od Niego żadnej odpowiedzi, możesz 

liczyć na to, że da ci to, czego potrzebujesz. 

Nie poddawaj się więc! 

Proś, szukaj, kołacz do bram nieba – i pozwól Mu działać. 

Ga 3,1-5   (Ps) Łk 1,69-75 

 

„Ojcze, pomóż mi dziś dostrzec Twoją miłość i zaufać Twojej wierności. 
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Łk 11,15-26 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(15) Lecz niektórzy z nich rzekli: Przez Belzebuba, władcę złych duchów, 
wyrzuca złe duchy. (16) Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od 
Niego znaku z nieba. (17) On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: 

Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na 
dom się wali. 

(18) Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? 
Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. (19) Lecz jeśli Ja 
przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? 
Dlatego oni będą waszymi sędziami. (20) A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe 
duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. (21) Gdy mocarz uzbrojony 
strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. (22) Lecz gdy mocniejszy od 
niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego 
rozda. (23) Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, 
rozprasza. (24) Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach 
bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: Wrócę do swego 
domu, skąd wyszedłem. (25) Przychodzi i zastaje go wymiecionym i 
przyozdobionym. (26) Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów złośliwszych niż 
on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się 
gorszy niż poprzedni. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Ulubioną działalnością złego ducha jest skłócanie rodzin oraz zasiewanie niezgody w 

Bożej rodzinie, którą jest Ciało Chrystusa. 

Dlaczego? Ponieważ rodzina jest powołana do tego, by być odbiciem Trójcy Świętej. 

 

 



Podobnie jak Ojciec, Syn i Duch Święty okazują miłość sobie nawzajem, tak i my 

jesteśmy wezwani do miłowania każdego z naszych bliskich oraz naszych braci i sióstr 

w Chrystusie. 

     Jezus przyszedł zgromadzić rozproszone dzieci Boże w jedną rodzinę. 

      Z cieszącego się znajomością Boga narodu wybranego i pogan, pozbawionych 

dotąd tej znajomości, miał 

„stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój” (Ef 2,15). 

    Aby zobaczyć, jak się to miało zrealizować w życiu ludzi, wystarczy wspomnieć 

dzień zesłania Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty zstąpił na uczniów, śmiało zaczęli 

głosić Ewangelię i od razu powiększyli swoją wspólnotę o trzy tysiące ludzi. I wszyscy, 

napełnieni Duchem, żyli w wielkiej jedności. 

    Widząc wokół siebie podziały i niezgodę, staraj się nie tracić ducha. Zamiast tego 

zwróć się do Pana i zjednocz swoje serce z Tym, który przyszedł złączyć w jedno 

wszystkie swoje dzieci. 

     Królestwo szatana jest wewnętrznie podzielone i dlatego się nie ostoi. Królestwo 

Boże pewnego dnia zatriumfuje nad wszelkimi podziałami. 

Dlatego właśnie tak 

wielkim błogosławieństwem jest dla nas sakrament pojednania. 

     Jednając nas z Bogiem, spowiedź ma moc przezwyciężania podziałów i niezgody na 

ziemi. Wyznanie grzechów oraz przyjęcie rozgrzeszenia leczy naszą pychę i zranione 

uczucia, które prowadzą do podziałów lub je podtrzymują. 

     I jak można się tego spodziewać, działa to również na odwrót – kiedy opieramy się 

nawróceniu, dajemy diabłu większy dostęp do naszego życia jako oskarżycielowi braci 

(Ap 12,10) oraz oskarżycielowi Boga (Rdz 3,4-5). 

     Nie pozwól na to! Korzystaj jak najczęściej z łaski spowiedzi. Proś Ducha Świętego, 

aby pokazał ci, w jakich sytuacjach twoja pycha oddziela cię od innych i aby stał się 

źródłem jedności w twoim sercu i w twojej rodzinie. 

 

„Duchu Święty , skrusz moje serce, abym z pokorą i ufnością wyznawał swoje 

grzechy. Pomóż mi ze wszystkich sił dążyć do jedności.” 

Ga 3,7-14   Ps 111,1-6 
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Ga 3,22-29 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(22)  Lecz Pismo poddało wszystko pod /władzę/ grzechu, aby obietnica dostała się 
na drodze wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. (23) Do czasu przyjścia 
wiary byliśmy poddani pod straż Prawa i trzymani w zamknięciu aż do objawienia się 
wiary. (24) Tym sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą, /który miał 
prowadzić/ ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. (25) Gdy 
jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. (26) Wszyscy bowiem 
dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie. (27) Bo wy 
wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. 
(28) 

Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka 
wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem 
jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. 

(29) Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i 
zgodnie z obietnicą - dziedzicami. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Pawłowy opis wspólnoty chrześcijańskiej wydaje się zbyt piękny, aby mógł być 

prawdziwy. Mamy wrażenie, że mowa tu o jakimś utopijnym świecie, w którym 

wszyscy żyją w pokoju i harmonii. 

    A wiemy przecież, jak trudne jest to zadanie, i to nawet, a może zwłaszcza, w życiu 

rodzinnym. Nawet przy najlepszych intencjach zdarzają się kłótnie i nieporozumienia, 

które ranią boleśnie. 

     Komu nie przydałaby się odrobina idealnej harmonii przy stole podczas rodzinnego 

obiadu? 

     



    Paweł z pewnością nie sugeruje, że chrześcijanie powinni stać się robotami, które 

zawsze się uśmiechają i nigdy się nie kłócą. To wykluczałoby samego Pawła, który 

wdawał się w spory zdecydowanie powyżej przeciętnej! 

     Lata doświadczeń w zakładaniu Kościołów nauczyły go, że Ciało Chrystusa złożone 

jest z bardzo różnych ludzi, którzy mają odmienne temperamenty i odmienne dary. 

    Jedność, o której mówi Paweł, nie polega na tym, że wszyscy mają być tacy sami, ale 

opiera się na miłości Boga i obecności Ducha Świętego. Jedność ta powstaje, gdy 

dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu, szukamy codziennie Jego obecności oraz 

prosimy Go, by kształtował nasze myśli i uczynki. 

    Jeśli będziemy tak czynić w rodzinach, nasze relacje zaczną się zmieniać. 

    Inni, wchodząc do naszego domu, będą wyczuwać w nim pokój i harmonię. 

Dostrzegą nie to, co nas dzieli, ale to, co nas łączy – miłość do Jezusa Chrystusa i do 

siebie nawzajem! 

    Zastanów się przez chwilę, jak możesz wnosić pokój Pański w rodzinie i pomiędzy 

bliskich. 

• Może zbierzecie się razem, by odmówić wspólnie dziesiątek Różańca. 

• Może poprosisz swoje dorosłe dzieci czy wnuków, żeby się za ciebie pomodlili? 

• Może wspólnie w rodzinie przeczytacie Ewangelię z dnia i wybierzecie werset, 

do którego będziecie powracać przez cały dzień? 

I oczywiście, czy mieszkasz wspólnie z rodziną czy też nie, zawsze możesz modlić się o 

to, by wszyscy twoi bliscy – a także ty sam – wzrastali w miłości i wzajemnym 

szacunku.  

Duch Święty pragnie sam nas prowadzić – pozwólmy Mu działać! 

 

„Duchu Święty, działaj z mocą w mojej rodzinie! Udzielaj nam Twojej miłości, 

prawdy i mocy, i uczyń z nas  jedno.” 

Ps 105,2-7   Łk 11,27-28 
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 Łk 17,11-19 (Biblia Tysiąclecia) 

 (11) Zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. (12) Gdy 

wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z 

daleka (13) i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. (14) Na ich widok rzekł do 

nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. (15) Wtedy jeden z nich 

widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, (16) upadł na twarz do 

nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. (17) Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu 

zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? (18) żaden się nie znalazł, który by wrócił i 

oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. (19) Do niego zaś rzekł:  

Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Wyobraź sobie, jak poczuł się Samarytanin, gdy Jezus wypowiedział do Niego te 

słowa. Jako nie-Żyd był poza przymierzem zawartym przez Boga z Izraelem, a 

tymczasem ten żydowski Cudotwórca zapewnił go, że został uzdrowiony ze względu na 

swoją wiarę! 

Ale co z jego dziewięcioma żydowskimi towarzyszami, którzy nie powrócili do 

Jezusa? 

Z pewnością i oni mieli wiarę. Inaczej dlaczego wołaliby do Jezusa o pomoc i 

nazywaliby Go Mistrzem (Łk 17,13)? 

Dlaczego mieliby iść pokazać się kapłanom, gdyby nie wierzyli, że Jezus ich uzdrowi? 

Oczywiście i oni mieli wiarę! 

Jednak wiara tego Samarytanina miała w sobie coś więcej. 



 

 

Doprowadziła go do oddania Bogu chwały, dziękczynienia i czci. 

Do zobaczenia Jezusa w innym świetle niż widziało Go pozostałych dziewięciu. 

Jezus stał się dla niego już nie tylko „Mistrzem”, Nauczycielem prawd duchowych, ale 

narzędziem łaski Bożej. 

Widząc, że został uzdrowiony, mężczyzna zdał sobie sprawę, że przez Jezusa działa 

Bóg i to skłoniło go do powrotu i wychwalania Tego, który okazał mu tak wielką 

dobroć. A ten akt czci otworzył go na największe ze wszystkich uzdrowień – na dar 

zbawienia. 

Dzisiejsze czytania zachęcają nas do zastanowienia się                                     

nad własną wiarą. 

Czy przypomina ona pełną wdzięczności i radosnego uwielbienia wiarę Samarytanina? 

Czy też, jak u pozostałych dziewięciu, ogranicza się głównie do próśb i aktów 

posłuszeństwa? 

Nie martw się, jeśli odkryjesz, że jak każdy potrzebujesz pogłębienia wiary. Nie sądź 

też, że jesteś w tym zdany na własne siły. 

    Uwielbienie działa w dwie strony. Podobnie jak głębsza wiara prowadzi do 

radosnego uwielbienia, tak modlitwa chwały i dziękczynienia przyczynia się do 

pogłębiania wiary. 

      Wznoś więc swoje serce do Jezusa. Głoś Jego wielkość. Wychwalaj Go za Jego 

miłosierną miłość. Niech twoja modlitwa pochwalna – i twoja wiara – pomogą ci coraz 

głębiej doświadczać Jego zbawienia. 

 

„Chwała Tobie, Jezu, mój Zbawco  i mój Uzdrowicielu!” 

2 Krl 5,14-17    Ps 98,1-4    2 Tm 2,8-13 


