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Łk 11,29-32 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(29) A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: To plemię jest plemieniem 

przewrotnym. żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku 

Jonasza. (30) Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie 

Syn Człowieczy dla tego plemienia. (31) Królowa z Południa powstanie na sądzie 

przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ  

ona przybyła z krańców ziemi słuchać                              

mądrości Salomona, 

a oto tu jest coś więcej niż Salomon. (32) Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie 

przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się 

nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak  niezwykły był przyjazd królowej Saby na 

spotkanie z królem Salomonem? 
 

Przybyła ona do Jerozolimy „ze świetnym orszakiem i wielbłądami, 

dźwigającymi 

wonności i bardzo dużo złota oraz drogocennych kamieni” (1 Krl10,2).  A po 

spotkaniu z Salomonem stwierdziła, że jego mądrość i bogactwo przewyższyły jej 

oczekiwania. 
 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi swoim słuchaczom, że nie potrzebują 

kolejnego znaku w rodzaju wizyty królowej Saby, żeby uznać, że Ten, kto stoi 

przed ich oczami, jest kimś wyjątkowym. 
 

Jego słowa i czyny świadczą wystarczająco jasno, że przyszedł od Boga. 



 

Wystarczy jedynie przeanalizować to, co wydarzyło się podczas ostatnich miesięcy. 

 Czy Jezus mógłby dokonać wszystkich tych cudów, gdyby nie był 

Mesjaszem? 
 

Chyba każdy ma czasem ochotę poprosić o jakiś spektakularny znak, który 

potwierdziłby wiarę w Pana.  

 Może oczekujesz cudownego uzdrowienia? 

 Może prosisz o wygraną na loterii? 

 A może chciałbyś zobaczyć taniec słońca podobny temu, który miał miejsce 

w Fatimie? 

Jednak w rzeczywistości nie ma większego cudu niż ten, że Duch Święty– sam Bóg 

wszechmocny – mieszka w naszych ludzkich, pełnych sprzeczności i nieskorych do 

wiary sercach. 

 W jaki sposób ktoś tak doskonały i święty jak Bóg mógł uczynić sobie w nas 

mieszkanie?  

 Jak mógł obiecać, że nigdy nie zostawi nas sierotami?  

 

A jednak to właśnie uczynił. A jeszcze bardziej przedziwny jest fakt, że nie 

przestaje On działać w naszym życiu, nawet gdy nie czujemy Jego obecności. 
 

Kiedy nachodzi cię pragnienie proszenia Boga o spektakularny znak, spójrz wstecz 

na minione dni i przypomnij sobie, jak wiele razy byłeś świadkiem Jego działania we 

własnym życiu i w życiu twoich bliskich. Wspomnij na cud Jego obecności w tobie i 

na Jego wierność. I niech to przekona cię, że niezależnie od tego, jakie masz dziś 

potrzeby, 

 

Bóg widzi je wszystkie. 

 

On je zna. On je uwzględnia. I przeprowadza w twoim życiu swój plan. 

 

„Duchu Święty, Ty jesteś największym znakiem obecności, mocy i miłości 

Boga w moim życiu. Pomóż mi zaufać Ci jeszcze bardziej.” 

 

Ga 4,22-24.26-27.31--5,1       Ps 113,1-7 
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Ga 5,1-6 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. 

A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. (2) Oto ja, 

Paweł, mówię wam: Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. 

(3) I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu: jest on 

zobowiązany zachować wszystkie przepisy Prawa. (4) Zerwaliście więzy z Chrystusem; 

wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście z łaski. (5) My zaś z 

pomocą Ducha, na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. (6) 

Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego 

znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy zdarzyło ci się, kiedy byłeś dzieckiem, nie pójść do szkoły z powodu zbyt 

obfitych opadów śniegu?  

Jeśli tak, to przypomnij sobie to poczucie wolności.  

 Nie musiałeś wstawać wcześnie, ubierać się, pakować drugiego śniadania.  

 Nie musiałeś uważać w klasie ani radzić sobie z trudnym kolegą.  

Jednak już wkrótce twoje myśli podążyły w innym kierunku. Zamiast cieszyć się ze 

swobody, zacząłeś zastanawiać się, co z nią zrobić? Mogłeś ulepić zamek ze śniegu 

albo pójść na sanki, rozłożyć się na kanapie z ciekawą książką albo pooglądać 

telewizję. 



Św. Paweł przypomina Galatom – i nam – że wolność w Chrystusie to coś 

jeszcze więcej niż wolność od grzechu i od śmierci wiecznej.  

Jezus wyzwolił nas po to, abyśmy poznali miłość Boga, odpowiedzieli na nią 

miłością i miłowali naszych bliźnich, jak On nas umiłował. Zdaniem Pawła tym, co 

najbardziej się liczy, jest „wiara, która działa przez miłość” (Ga 5,6). 

Są w życiu każdego z nas rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zmienić. 

 Należymy do konkretnej rodziny.  

 O naszej organizacji czasu decydują obowiązki szkolne, uczelniane, 

zawodowe czy rodzinne.  

 Codziennie dzieją się sprawy, nad którymi nie mamy kontroli. 

Jednak nasza postawa wobec nich, sposób reakcji na konkretne wydarzenia czy 

osoby w naszym otoczeniu, zależą już tylko i wyłącznie od nas. Możemy podjąć 

świadomą decyzję, że we wszystko, co dzisiaj uczynimy i co nam się przydarzy, 

włożymy miłość.  

 Na tym polega autentyczna wolność.  

Podejmij teraz świadomą decyzję, że ofiarujesz Panu dzisiejszy dzień. Powierz Mu 

w modlitwie sytuacje, które się wydarzą, i ludzi, których spotkasz.  

Pamiętaj, że Chrystus wyzwolił cię po to, byś umiał kochać innych      

i okazywać im swoją miłość. 

Także dziś będziesz miał wiele okazji do dawania siebie, wyrzekania się swoich 

upodobań, stawiania potrzeb innych na pierwszym miejscu. Postanów więc sobie, że 

we wszystkie sytuacje będziesz wprowadzać miłość. Ponieważ po to właśnie jest 

wolność. 

 

„Panie, oddaję Ci dobrowolnie każdą chwilę dzisiejszego dnia. Pomóż mi 

podchodzić do wszystkich spraw z Twoją miłością.” 

 

Ps 119,41.43-45.47-48 

Łk 11,37-41 

 

 

(37) Gdy jeszcze mówił, zaprosił Go pewien faryzeusz do siebie na obiad. Poszedł 

więc i zajął miejsce za stołem. (38) Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie 

obmył wpierw rąk przed posiłkiem. (39) Na to rzekł Pan do niego: Właśnie wy, 



faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne 

jest zdzierstwa i niegodziwości. (40) Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie 

uczynił także wnętrza? (41) Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz 

wszystko będzie dla was czyste. 

 

 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

12 października 2022 
 

Ga 5,18-25 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (18) Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w 

niewoli Prawa. (19) Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: 

nierząd, nieczystość, wyuzdanie, (20) uprawianie bałwochwalstwa, czary, 

nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, 

niezgoda, rozłamy, (21) zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich 

zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy 

dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. (22) Owocem zaś ducha jest: 

miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, (23) 

łagodność, opanowanie. Przeciw takim /cnotom/ nie ma Prawa. (24) A ci, którzy 

należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i 

pożądaniami. (25)  

Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Wolność – to temat, który Paweł podejmuje często                                           

i z wielkim zaangażowaniem. 

Mówi Galatom, że są wolni od przestrzegania żydowskiego przepisu obrzezania                 

(Ga 5,2-6). Co więcej, zostali wyzwoleni od uczynków, jakie „rodzą się z ciała”                        



(Ga 5,19). W jaki sposób? Dzięki ofierze Chrystusa przeszli przez chrzest do wolności 

życia w Duchu Świętym.  

W tym wielkim sakramencie „ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami                         

i pożądaniami” (Ga 5,24). 

To samo odnosi się do nas. Zostaliśmy ochrzczeni i otrzymaliśmy Ducha Świętego. 

Niestety, wciąż znamy aż nadto dobrze grzechy wyliczane przez Pawła w dzisiejszym 

czytaniu.  

Nawrócenie jest procesem. Każdy z nas ma pewne dziedziny, w których odczuwa 

zastój i wydaje mu się, że nie jest w stanie pójść do przodu nawet z największym 

wysiłkiem. 

Jednak Paweł ma lepsze rozwiązanie niż zdobywanie się na jeszcze większy 

wysiłek: mówi, byśmy pozwolili się prowadzić Duchowi Świętemu (Ga 5,18).  

Im bardziej otworzymy się na działanie Ducha i poddamy Jego prowadzeniu, tym 

mocniej doświadczymy wolności w Chrystusie.  

Jeśli będziemy przyzywać mocy Ducha i iść za Jego natchnieniami, nasz pociąg do 

„uczynków ciała” będzie stopniowo słabnąć. Być może te natchnienia skłonią nas do 

szukania pomocy u terapeuty albo do podjęcia konkretnej pracy nad swoim rozwojem.  

Bądźmy na to otwarci i każdy kolejny krok zawierzajmy Duchowi Świętemu. 

Prośmy Go, aby napełniał nas swoją miłością i łaską codziennie, a zwłaszcza w 

chwilach, gdy czujemy się najbardziej kuszeni. 

 Jego łaska nigdy się nie wyczerpie. 

 On nigdy się nie znuży pomaganiem nam. 

Bóg udzielił nam swego Ducha, ponieważ chce, abyśmy doświadczali coraz 

głębszej wolności. Ten Duch chce nas uzdalniać do wydawania owocu i jest to Jego 

rozkoszą. Ta obietnica jest prawdziwa i realna. 

Przyjmij dar, którego Bóg ci udziela, i niech Duch Święty stanie się 

twoim przewodnikiem, dzisiaj i na zawsze. 

 

„Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień 

Twojej miłości.” 

Ps 1,1-4.6 

 

 

 



 

 

 

Łk 11,42-46 

(42) Lecz biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z 

wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. 

Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie opuszczać. (43) Biada wam, 

faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. 

(44) Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie 

przechodzą. (45) Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: 

Nauczycielu, tymi słowami nam też ubliżasz. (46) On odparł: I wam, uczonym w 

Prawie, biada! Bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym 

palcem ciężarów tych nie dotykacie. 
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Ef 1,1-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa - do świętych, którzy są                 

<w Efezie>, i do wiernych w Chrystusie Jezusie: (2) Łaska wam i pokój od Boga 

Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa! (3) Niech będzie błogosławiony Bóg 

i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim 

błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. (4)                 

W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli 

święci i nieskalani przed Jego obliczem. (5)  

Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych 

synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, (6) ku 

chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.  

(7) W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, 

według bogactwa Jego łaski. (8) Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej 

mądrości i zrozumienia, (9) przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli 

według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął (10) dla 

dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako 

Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czy wiesz, że liczba adopcji w Polsce wynosi ponad dwa i pół tysiąca dzieci 

rocznie? Może nawet sam znasz rodzinę, która adoptowała dziecko?  



Adopcja to wyraz miłości rodziców i ich pragnienia, by przyjąć i otoczyć opieką 

dziecko, które inaczej musiałoby wzrastać bez rodziny. To decyzja na wejście w rodzinną 

relację z dzieckiem, które w sensie biologicznym nie jest spokrewnione.  

To otoczenie miłością przybranego dziecka, stworzenie mu domu oraz zapewnienie 

tych samych przywilejów, co dzieciom urodzonym w tej rodzinie. 

To właśnie uczynił Bóg dla ciebie. 

Jeszcze przed założeniem świata postanowił włączyć cię przez adopcję do swojej 

rodziny. Oznacza to, że  

należysz do odwiecznej rodziny, której Głową jest sam Bóg.  

On jako Ojciec troszczy się o ciebie – chroni cię, karmi i wychowuje. Daje ci poczucie 

przynależności i otacza miłością. Z radością udziela ci tych wszystkich przywilejów oraz 

wsparcia, którego potrzebujesz, by wzrastać i dojrzewać jako członek Jego rodziny.  

 Kiedy upadasz, pomaga ci wstać.  

 A kiedy odnosisz sukces, cieszy się razem z tobą. 

Uwierz w to!  

Należysz do Boga. To znaczy, że gdy pobłądzisz, On zawsze przyjmie cię z 

powrotem. Nie przestaniesz przez to być Jego dzieckiem. Kiedy więc ogarnia cię 

poczucie winy, niepokój czy lęk, pamiętaj, że należysz do Ojca, który nigdy nie zostawi 

cię samego. 

Kiedy trudno ci porozumieć się z żoną czy mężem, On zapewni cię, że oboje jesteście 

Jego przybranymi dziećmi – że macie jednego Ojca, który chce, abyście miłowali się 

wzajemnie, jak On was umiłował. Nie musisz żyć jak sierota. Nie musisz czuć się 

bezbronny i samotny.  

Bóg, Twój Ojciec niebieski, jest przy tobie. On chce cię chronić i otaczać opieką. Chce 

usiąść przy tobie, niezależnie w jakie tarapaty zabrnąłeś, wziąć cię w ramiona i 

pocieszyć. Jest gotów wyprowadzić cię z trudności lub wesprzeć, abyś sobie z nimi 

poradził.  

Bóg przybrał cię za swoje dziecko i chce, abyś rozwijał się jak najlepiej. 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że jestem Twoim przybranym dzieckiem. Ufam, że zapewnisz 

mi wszystko, czego potrzebuję, aby prowadzić życie godne członka Twojej rodziny.” 

 

Ps 98.1-6 

 



Łk 11,47-54 
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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” 

Sobota :  

1 października 2022                     
 

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”. 

 

 

 

 

 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

2 października 2022                           
 

 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.  

 

 


