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Ef 2,1-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, (2) w których 

żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy 

mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. (3) Pośród 

nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, 

spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury 

zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. (4) A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, 

przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, (5) i to nas, umarłych na skutek 

występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście 

zbawieni. (6) Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w 

Chrystusie Jezusie, (7) aby w nadchodzących wiekach 

przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie 

dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. (8) Łaską bowiem 

jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: (9) 

nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. (10) Jesteśmy bowiem Jego dziełem, 

stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, 

abyśmy je pełnili. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czy zastanawiałeś się,  

           w jaki sposób Bóg może być uwielbiony w twoim życiu? 

 

Może gdybyś zaangażował się w pomoc bezdomnym albo co tydzień nagrywał 

podcast z rozważaniem Ewangelii, albo czynił jeszcze coś równie imponującego, 

Bóg zostałby uwielbiony? 



W końcu Paweł mówi w dzisiejszym pierwszym czytaniu, że jesteśmy „stworzeni 

w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy 

je pełnili” (Ef 2,10). 

Oczywiście dobre czyny są ważne. 
 

Jednak Paweł mówi, że podstawowym sposobem, w jaki Bóg zostaje uwielbiony 

w naszym życiu, jest przyjmowanie Jego łaski i pozwalanie, by nas przemieniał. 

Przeogromne bogactwo łaski Bożej objawia się zwłaszcza wtedy, kiedy my, „umarli 

na skutek występków”, zostajemy przywróceni do życia (Ef 2,4-5).  

Dobroć i miłosierdzie, jakie Bóg na nas zlewa, pokazują, jaki On jest. Objawiając 

to światu, oddajemy chwałę Bogu. 

Wiemy, że otrzymujemy łaskę Bożą na chrzcie oraz za każdym razem, gdy 

zwracamy się do Boga ze skruchą. Ale na tym nie koniec. Ta niepojęta łaska 

codziennie pomaga nam uwielbiać Pana, kształtując nasze myśli i uczynki. 

Łaska i miłosierdzie Boga promieniują przez nas, gdy przechodzimy od 

postępowania „według żądz naszego ciała” (Ef 2,3) do życia w Chrystusie jako 

nowe stworzenie. 
 

 Jak to wygląda w praktyce?  
 

Czasami Bóg zostaje uwielbiony przez to, że  

 doświadczywszy miłosierdzia, zaczynamy okazywać je ludziom, których 

mamy wokół siebie.  

 odważnie przekraczamy siebie, aby przyjść z pomocą potrzebującemu 

człowiekowi. 

 

Ale Bóg jest także uwielbiony przez tak proste rzeczy, jak zachowanie pogody 

ducha i pokoju wewnętrznego w stresującej sytuacji. 

Tak więc jeśli czujesz dziś, że Bóg wzywa cię do dokonania czegoś wielkiego dla 

Jego królestwa, uczyń to. Ale wiedz, że On jest uwielbiony także wtedy, gdy działa 

w tobie Jego łaska i miłosierdzie. 

Przyjmuj je więc. Poddaj Mu swoje myśli, słowa i czyny. Być może właśnie 

wtedy ci, którzy znają cię najlepiej, ujrzą najjaśniej chwałę Bożą. 

 

„Panie, wybaw mnie w Twoim miłosierdziu i objaw we mnie                             

wielkość swojej chwały!” 

 

Ps 100,2-5 

 

 

 

 



Łk 12,13-21    Tak dzieje się z każdym, kto skarby 

gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jezus nie miał zamiaru dać się wciągnąć w spory rodzinne swojego rozmówcy, który 

prosił Go o interwencję w sprawie zagarniętego przez brata spadku. Opowiedział mu 

natomiast przypowieść, która miała zachęcić go do tego, by nie koncentrować się na 

bogactwach materialnych, ale na tym, co cenne w oczach Boga. Zamiast interesować się 

stanem posiadania rozmówcy i jego brata, Jezus skupił się na tym, jak należy posługiwać 

się udzielonymi przez Boga darami zgodnie z Jego nakazami. 

 Przyjrzyjmy się bliżej tej przypowieści. 

Gospodarz został nazwany głupcem nie dlatego, że był bogaty, ale dlatego, że 

gromadził dobra z myślą jedynie o swojej wygodzie i bezpieczeństwie, nie dbając o 

potrzeby otaczających go ludzi. Taka postawa stanowi całkowity kontrast z troską i 

współczuciem, jakim Bóg darzy ubogich i cierpiących. 

Jak inaczej mógł postąpić ów zamożny gospodarz?  

 Mógł zgodnie ze starym żydowskim obyczajem pozostawić nieco kłosów na 

obrzeżach pola dla uboższych sąsiadów, zamiast zbierać wszystko co do 

ostatniego ziarnka.  

 Mógł posunąć się jeszcze dalej i rozdać część plonów potrzebującym.  

 Mógł nawet zorganizować dożynki dla całej wioski, aby wspólnie podziękować 

Bogu za obfite żniwo! 

Krytyka bogatego gospodarza przychodzi nam łatwo, dopóki nie uświadomimy sobie, 

że także i my sami otrzymaliśmy łaskę obfitych zbiorów. Każdy z nas, niezależnie 

od swojego stanu posiadania, dostał od Boga pewne dary. 

Otrzymaliśmy dar wiary. Mamy rozmaite talenty, mamy wokół siebie życzliwych, 

kochających ludzi. Zamiast zachowywać te dary dla siebie, możemy dzielić się nimi z 

innymi. 

 Możemy na przykład dzielić się swoją wiarą, angażując się w działalność grup 

parafialnych czy w przygotowanie młodzieży do bierzmowania.  

 Możemy podjąć wolontariat w domu spokojnej starości czy hospicjum.  

 Możemy pomagać w odrabianiu lekcji dziecku zapracowanej sąsiadki.  

 Ktoś, kto ma rękę do kwiatów, Może pomóc w przystrajaniu kościoła czy ołtarzy 

na Boże Ciało. 

Dzielmy się darami, których Bóg nam udziela. Wykorzystujmy je dla 

zbudowania innych. W ten właśnie sposób gromadzimy sobie skarby u Boga. 

„Panie, spraw, abym był bogaty we współczucie i miłosierdzie”. 



 

Św. Łukasza Ewangelisty 
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2 Tm 4,10-17a (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(10) Demas bowiem mię opuścił umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, 

Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. (11) Łukasz sam jest ze mną. Weź 

Marka i przyprowadź ze sobą; jest mi bowiem przydatny do posługiwania. (12) Tychika 

zaś posłałem do Efezu. (13) Opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa, przynieś 

idąc po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy. (14) Aleksander, brązownik, 

wyrządził mi wiele zła: odda mu Pan według jego uczynków. (15) I ty się go strzeż, 

albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom. (16) W pierwszej mojej obronie nikt 

przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili: niech im to nie będzie policzone! (17) 

Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło 

głoszenie /Ewangelii/. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Obchodzimy dziś święto człowieka, który jest autorem ponad jednej czwartej 

Nowego Testamentu.  

Obok Ewangelii noszącej jego imię, Łukasz spisał również Dzieje Apostolskie. 

Dzięki niemu dowiadujemy się nie tylko o Jezusie, ale także o tym, jak Jego pierwsi 

naśladowcy tworzyli i rozszerzali Kościół. 

Łukasz był nie tylko autorem, był również misjonarzem. Towarzyszył św. 

Pawłowi, zwłaszcza w czasie jego aresztowania w Jerozolimie oraz nieszczęsnej 

podróży do więzienia w Rzymie. 

Dzisiejsze pierwsze czytanie ukazuje, że gdy niemal wszyscy opuścili Pawła 

podczas jego uwięzienia, Łukasz pozostał z nim, wierny do końca. 



Łukasz był wzorem heroicznego ucznia. Nawet gdyby nie napisał dwóch 

natchnionych ksiąg biblijnych ani nie zasłynął jako misjonarz, i tak miałby się czym 

chlubić.  

Był bowiem wspaniałym, poruszającym przykładem wierności i lojalności w Panu. 

Łukasz traktował Pawła jak brata i nauczyciela także wtedy, gdy wszyscy go opuścili. 

A mógł choćby przyłączyć się do innych głosicieli Ewangelii, którym jak dotąd 

udało się uniknąć więzienia i wędrowali nadal. On jednak zdecydował  inaczej. Wolał 

pozostać ze swoim przyjacielem Pawłem, aby go wspierać i dodawać mu otuchy. 

Jeśli masz wątpliwości, czy w ogóle jesteś w stanie naśladować wielkiego                               

św. Łukasza, porzuć je natychmiast.  

 Nie musisz podróżować na krańce ziemi. 

 Nie musisz napisać ani jednego słowa. 

 Wystarczy, że będziesz lojalnym przyjacielem czy przyjaciółką, bratem 

czy siostrą w Panu.  

Spójrz na swoje relacje z innymi jako na dary od Pana i przyjmij te osoby całym 

sercem. Proś Ducha Świętego, aby uczynił cię tak wiernym wobec nich, jak Łukasz 

był wierny Pawłowi. Jeszcze bardziej czynami niż słowami pokazuj im, że mogą na 

ciebie liczyć w każdej sytuacji.  

Czyń tak, a przekażesz im miłość Chrystusa w najbardziej przekonujący sposób. 

„Panie, uczyń mnie wiernym, kochającym przyjacielem tych, których mi dajesz.” 

Ps 145,10-13.17-18    Łk 10,1-9 

 

Być może wiesz, że św. Łukasz był lekarzem (Kol 4,14) oraz współpracownikiem               

św. Pawła (Flm 24). Ale czy wiesz, że był również historykiem?  

 

W prologu do spisanej przez siebie Ewangelii informuje nas, że wielu próbowało już 

opisać wydarzenia związane z Jezusem, po czym dodaje: „Postanowiłem więc i ja zbadać 

dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać (…) po kolei” (Łk 1,3).  

Łukasz, którego święto dzisiaj 

obchodzimy, jest autorem 

Ewangelii noszącej jego imię 

oraz Dziejów Apostolskich. 



Od samego początku deklaruje jasno, że nie ma zamiaru opowiadać wymyślonych 

historii. Stwierdza, że Bóg rzeczywiście przyszedł na świat w osobie Jezusa jako nasz 

Zbawca i Odkupiciel. 

I tu dochodzimy do sedna – nie wierzymy w mit, ale w Boga, który działa w 

historii i przez historię.  

1. Najpierw Bóg objawił się Izraelowi i uczynił go swoim ludem wybranym.  

2. Następnie, gdy „nadeszła pełnia czasu” (Ga 4,4), posłał swego Syna, aby zbawił 

nie tylko Izraela, ale całą ludzkość.  

Oznacza to, że nasz Bóg nie przebywa w jakiejś odległej krainie, z dala od nas, nie 

interesując się naszym losem. Nasz Bóg przyszedł w ciele, aby tu, na ziemi, zapoczątkować 

swoje królestwo. 

Dzieje Apostolskie rozpoczynają się od opisu wniebowstąpienia Jezusa, ale choć 

mogłoby się wydawać, że Jego dzieło dobiegło końca, On wciąż działa z mocą. Jego Święty 

Duch zstępuje na uczniów, którzy zaczynają odważnie głosić słowo i uzdrawiać (Dz 2). 

Jezus ukazuje się Pawłowi na drodze do Damaszku i przemienia jego życie, czyniąc go 

Apostołem narodów (Dz 9). Paweł i jego towarzysze niosą Ewangelię na cały ówczesny 

świat i są w cudowny sposób wybawiani z licznych opresji. 

Łukasz kończy księgę Dziejów na rozdziale 28, w którym Paweł oczekuje procesu w 

Rzymie. Ale istnieje również następny rozdział – Dz 29.  

Ten niespisany rozdział jest historią niezliczonych interwencji Boga w życiu Jego 

wyznawców. Ta historia nie jest jeszcze zakończona. Bóg wciąż działa wśród nas, wciąż 

rozszerza swoje królestwo. 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że włączyłeś moje życie w historię królestwa Bożego.” 
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Łk 12, 39-48 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (39) A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie 

złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. (40) Wy też 

bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się domyślacie, Syn Człowieczy 

przyjdzie. (41) Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, 

czy też do wszystkich? (42) Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym 

i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielił 

jej żywność? (43) Szczęśliwy ten sługa, którego pan 

powróciwszy zastanie przy tej czynności. (44) Prawdziwie 

powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. (45) Lecz jeśli sługa ów 

powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i 

służące, a przy tym jeść, pić i upijać się,(46) to nadejdzie pan tego sługi w dniu, 

kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z 

niewiernymi wyznaczy mu miejsce. (47) Sługa, który zna wolę swego pana, a 

nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką 

chłostę. (48) Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, 

otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a 

komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Co za przywilej! Zadaniem sługi z dzisiejszej przypowieści Jezusa było czuwanie 

podczas nieobecności pana nad tym, by wszyscy pozostali słudzy otrzymywali to, co 

im się należy. Sługa ten otrzymał wszelką władzę, jakiej potrzebował, by odpowiednio 

troszczyć się o innych. Jednak im dłużej trwała nieobecność pana, tym mniejszą wagę 

przykładał do powierzonego mu zadania. 

Być może stracił wiarę w to, że pan kiedykolwiek powróci. A może popadł w 

samozadowolenie, które następnie przerodziło się w niewierność i zamiast troszczyć 

się o innych, zaczął ich wykorzystywać i gnębić. 



Istnieje wiele sposobów, na jakie możemy zaniedbywać Boże wezwanie do troski o 

innych, nawet jeśli nie jesteśmy przełożonymi i nie powierzono nam władzy nad 

innymi.  

 Może, na przykład, czujesz, że Duch Święty przynagla cię do odwiedzenia 

znajomego, który choruje, ale odkładasz to z braku czasu, a wkrótce w ogóle 

zapominasz o tym, że miałeś go odwiedzić.  

 Może unikasz kontaktu ze starym przyjacielem, którego spotkało 

nieszczęście, bo czujesz się skrępowany i nie wiesz, co mu powiedzieć.  

 A może tak bardzo skupiłeś się na kręgu bliskich i znajomych, że już nie 

dostrzegasz potrzeb ubogich, którzy żyją tuż obok. 

Bóg udzielił każdemu z nas różnorodnych darów, którymi mamy służyć 

 innym, dopóki Jezus nie przyjdzie powtórnie. Udzielił nam wszystkich potrzebnych 

łask, abyśmy miłowali swoich bliźnich tak, jak On nas umiłował. 

Obiecał też, że wesprze nas, gdy nie patrząc na własną wygodę, będziemy troszczyć 

się o innych w Jego imię. 

Nie jest to jedynie obowiązek czy nakaz; jest to dla nas raczej zaszczyt, że mamy 

wypełniać wolę Pana podczas Jego nieobecności.  

Sługę z przypowieści Jezusa spotkał wielki przywilej zarządzania domem w 

imieniu pana. Nas, chrześcijan, spotkał przywilej jeszcze większy, ponieważ okazując 

komuś miłość i troskę, możemy objawić mu Chrystusa. 

Nie ociągaj się więc! Zastanów się, o kogo dziś powinieneś się zatroszczyć i weź 

się do pracy. Nawet drobny gest może stać się dla kogoś znakiem obecności Boga. 

Jeden telefon, jeden email, życzliwe słowo, uścisk, drobna przysługa – wszystko to są 

dowody, że ci na kimś zależy. Następnego dnia uczyń kolejny gest. I niech ta czynna 

miłość przygotuje cię na przyjście Pana. 

 

„Panie Jezu, dziękuję Ci za przywilej troszczenia się o Twój lud.” 

 

Ef 3,2-12    (Ps) Iz 12,2-3.4b-6 

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie 

Ciekawą interpretację dzisiejszej Ewangelii dała święta karmelitanka, Teresa od 

Dzieciątka Jezus, która na krótko przed śmiercią mówiła do swoich sióstr:  

„Czy Boski Złodziej przyjdzie prędko, by ukraść swe małe winne grono? Już Go widzę 

w oddali, ale bardzo uważam, by nie zawołać: Złodziej!!! Przeciwnie, przyzywam Go 

mówiąc: Oto tędy droga, tędy…”.  



My, w przeciwieństwie do św. Tereski, słuchając słów dzisiejszej Ewangelii, możemy 

poczuć dreszcz biegnący po krzyżu. Przypominają nam one, że kiedyś – i to może nawet 

wcześniej niż myślimy – trzeba będzie rozliczyć się przed Bogiem ze swojego życia.  

A On dał nam wiarę, sakramenty, pragnienie poznania Go i rozważania Jego słowa.  

Czego więc będą dotyczyły Jego „wielkie wymagania” i w jaki sposób możemy im 

sprostać? Odpowiedź znajdujemy w przypowieści Jezusa z dzisiejszej Ewangelii.  

Pan – symbolizujący Boga – nagradza tego sługę, którego zastał przy zleconej mu 

czynności. Tego, który miał czuwać przy bramie – za to, że czuwał; tego, który miał 

zarządzać służbą – za to, że nią zarządzał.  

Tak więc nasz Pan nie oczekuje od nas wielkich czynów, wyrzeczeń czy ofiar na 

miarę świętych Kościoła, ale spokojnego i ufnego robienia tego, co do nas należy  

– czy jest to służba rodzinie, praca zawodowa, pogodne znoszenie ograniczeń 

związanych z chorobą lub podeszłym wiekiem czy wyjazd na misje. 

Św. Teresa zrozumiała to doskonale. Jak pisała: „Kiedy porównuję się ze świętymi, 

stwierdzam nieustannie, że między nami jest ta sama różnica jak między niebotyczną górą 

a zagubionym ziarnkiem piasku, deptanym nogami przechodniów. Lecz zamiast 

zniechęcać się, mówię sobie: «Dobry Bóg nie dawałby mi pragnień nierealnych, więc 

pomimo że jestem tak mała, mogę dążyć do świętości. Niepodobna mi stać się wielką, 

powinnam więc znosić się taką, jaką jestem, ze wszystkimi swymi niedoskonałościami»”. 

Świadomość własnej małości dawała jej ufność i poczucie bezpieczeństwa. Wierzyła, że 

widząc jej dobrą wolę, Bóg nie tylko doprowadzi ją do zbawienia, ale też do świętości. 

Warto dziś zastanowić się, czy aby na pewno zajmujemy się tym, do czego Bóg nas 

powołuje. Ale jeszcze ważniejsze jest to,  jaki obraz „Boskiego Złodzieja” w sobie nosimy 

– kogoś, kogo przyjście nam zagraża, czy kogoś, kto jest nam bliski, kogo oczekujemy. 

 

„Panie Jezu, pomóż mi zaufać, że Ty nie chcesz mnie potępić, ale zbawić                             

i doprowadzić do świętości”. 
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Ef 3,14-21 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(14) Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, (15) od którego bierze nazwę 

wszelki ród na niebie i na ziemi, (16) aby według bogactwa swej chwały sprawił 

w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. (17) 

Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście  

w miłości wkorzenieni i ugruntowani, (18) wraz ze wszystkimi 

świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i 

Głębokość, (19) i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, 

abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą. (20) Temu zaś, który mocą 

działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy 

rozumiemy, (21) Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie 

pokolenia wieku wieków! Amen. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Największe znane żywe drzewo na świecie znajduje się w Parku Narodowym Sekwoi 

w Kalifornii.  

 

Wiek tego mamutowca olbrzymiego, noszącego 

nazwę „Generał Sherman”, szacuje się na od dwóch 

i pół do trzech tysięcy lat, a obwód pnia wynosi około 

trzydziestu jeden metrów.  

Możemy sobie wyobrazić jak skomplikowany jest 

system korzeniowy, który utrzymuje to drzew  przy 

życiu w doskonałej kondycji od tysięcy lat. 

 



W dzisiejszym pierwszym czytaniu Paweł wzywa wspólnotę efeską, aby była 

zakorzeniona i ugruntowana w miłości. 

Jak drzewo pobiera z gruntu wodę i składniki odżywcze, tak Efezjanie mają czerpać z 

miłości Bożej, aby mieć siłę do sprostania wszelkim próbom, przed którymi staną.  

Paweł mówi o tym z własnego doświadczenia. To dzięki zakorzenieniu i ugruntowaniu 

w miłości Bożej mógł znieść chłosty, kamienowanie i uwięzienie, na jakie naraziło go 

głoszenie Ewangelii. 

 W jaki sposób zakorzeniamy się i gruntujemy w miłości Bożej?  

Zwykle nie dzieje się to w jednej chwili. Ziarenko wiary złożone w nas na chrzcie 

stopniowo się zakorzenia, w miarę jak zaczynamy coraz lepiej rozumieć, co Bóg dla nas 

uczynił, i doświadczamy Jego 

miłości. 

Jednak to w czasie prób korzenie naszej wiary mogą wzrastać i umacniać się jeszcze 

bardziej. Czas życiowej „posuchy” jest trudny, ale zmusza do rozprzestrzeniania korzeni 

i zapuszczania ich coraz głębiej – tak, jak w czasie suszy czyni to drzewo.  

Zwracając się nieustannie do Chrystusa w poszukiwaniu życiodajnej wody Jego 

Ducha, odkrywamy, że On kocha nas także w trudnych czasach i zawsze troszczy się o 

nasze potrzeby. I kiedy nastąpi kolejna posucha, będziemy już mieli dobrze rozbudowany 

system korzeniowy, który pomoże nam przetrwać. 

Czy przeżywasz czas posuchy czy owocowania, Pan pragnie, abyś pojął „Szerokość, 

Długość, Wysokość i Głębokość” Jego miłości do ciebie (Ef 3,18).  

Usiądź dziś spokojnie na kilka minut i pozwól Mu napełnić cię tą miłością, która nie 

ma granic. Wiedz, że im dłużej trwasz w Bożej miłości, tym piękniej będziesz rozkwitać 

i owocować w każdej porze twego życia. 

 

„Panie, pokaż mi Twoją miłość i pomóż mi zakorzenić się w Tobie.” 

 

Ps 33,1-2.4-5.11-12.18-19 

 

 

 

 

 



Łk 12,49-53 

 

 

(49) Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już 

zapłonął. (50) Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. (51) Czy 

myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. (52) Odtąd 

bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a 

dwoje przeciw trojgu; (53) ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, 

a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. 
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Ef 4,1-6 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób 

godny powołania, jakim zostaliście wezwani, (2) z całą pokorą i cichością, z 

cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. (3)  

Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest 

pokój. (4) Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej 

nadziei, jaką daje wasze powołanie. (5) Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden 

chrzest. (6) Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad 

wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich..  

 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”  

Być może słyszałeś kiedyś francuski  zwrot esprit de corps. Wywodzi się on z 

instytucji wojskowych.  

Dosłownie znaczy: „duch ciała” i opisuje poczucie wspólnoty i wzajemnej lojalności, 

jakie mają wobec siebie ludzie przynależący do jednej grupy. Taka postawa korzystna 

jest na przykład w drużynach sportowych czy w zespołach ludzi współpracujących ze 

sobą w biznesie.  

Być może sam przeżywałeś takie uczucie, gdy byłeś częścią grupy, która wspólnie 

czegoś dokonała. 

Poczucie przynależności do czegoś większego niż ja sam jest dobrym punktem 

wyjścia do rozważenia tego, co Paweł rozumie przez „jedność Ducha”. 



Mówi on Efezjanom o ich wzniosłym powołaniu – o wspólnym przygotowywaniu 

przyjścia Bożego królestwa, o współpracy we wspaniałym i mającym wielkie znaczenie 

dziele. 

Jedność Ducha jest darem, którego Bóg udzielił każdemu z nas, włączając nas w Ciało 

Chrystusa. Niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną czy kobietą, stary czy młody, 

wykształcony lub nie – każdy z nas ma tego samego Ojca niebieskiego i wszyscy 

otrzymaliśmy tego samego Ducha. 

Chociaż jedność jest darem Boga, jej zachowanie wymaga trudu. Tu właśnie 

potrzebny jest esprit de corps.  

Kiedy staramy się żyć według Ducha, a każdy z nas posługuje się darami, których Bóg 

mu udzielił, dla wspólnego dobra, pozostajemy w jedności. Kiedy nie zważając na to, co 

nas dzieli, współpracujemy we wspaniałym dziele – realizujemy Bożą misję na ziemi. 

Jest to o wiele ważniejsze niż kibicowanie wybranej drużynie piłkarskiej czy udany 

projekt zespołowy na uczelni albo w pracy. Budujemy wieczne królestwo Boga, 

rozpraszając ciemności grzechu! 

Diabeł usiłuje odizolować nas od innych, ale gdy ze sobą współpracujemy, możemy 

zniweczyć jego wysiłki dążące do wywołania podziałów. To nieważne, czy 

ewangelizujemy, czy wspomagamy ubogich, czy ustawiamy krzesła na spotkanie. 

Kiedy inni zobaczą członków Kościoła zgodnie miłujących Jezusa i służących Mu, z 

pewnością zauważą to. 

 

„Panie, dziękuję Ci za to, że włączyłeś mnie do swojej rodziny. Pomóż mi zachować 

jedność z moimi braćmi i siostrami oraz współpracować z nimi w budowaniu Twojego 

królestwa.” 

Ps 24,1-6 

Łk 12,54-59 

  

(54) Mówił także do tłumów: Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz 

mówicie: Deszcze idzie. I tak bywa. (55) A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: Będzie 

upał. I bywa. (56) Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże 

obecnego czasu nie rozpoznajecie?  

(57) I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? (58) Gdy idziesz 

do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie 

pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do 

więzienia. (59) Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego 

pieniążka. 
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Ef 4,7-16 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  (7) Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. (8) 

Dlatego mówi Pismo: Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. 

(9) Słowo zaś "wstąpił" cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części 

ziemi? (10) Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby 

wszystko napełnić. (11) I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych 

ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami (12) dla przysposobienia świętych do 

wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, (13) aż dojdziemy 

wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka 

doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. (14) [Chodzi o to], abyśmy już 

nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa 

ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. (15) Natomiast żyjąc 

prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową - ku 

Chrystusowi. (16)  

Z Niego całe Ciało - zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej 

więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary - przyczynia 

sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Kto jest najważniejszą osobą w twojej parafii, na uczelni, w miejscu 

pracy? 

Zwykle pierwszym skojarzeniem jest tu proboszcz, rektor czy prezes. Oczywiście 

odgrywają oni znaczącą rolę. Jednak bez „więzi utrzymującej w łączności” z 



innymi członkami, mielibyśmy do czynienia jedynie ze stertą poszczególnych części, 

być może nawet pięknych i dobrze ukształtowanych, ale niezłożonych ze sobą. 

Szczerze mówiąc tymi, którzy spajają wszystkie poszczególne części w jedną 

dobrze funkcjonującą całość, często są ci pracujący na mniej eksponowanych 

stanowiskach.  

 Na przykład recepcjonistka, która wita wszystkich uśmiechem i sprawnie 

łączy dzwoniących z odpowiednią komórką.  

 Parafianka, która regularnie zostaje kilka minut po Mszy świętej, aby modlić 

się za innych.  

 Albo osoba, która zawsze zauważy nowego pracownika i ośmieli go, 

zapoznając z innymi i udzielając wszelkiego potrzebnego wsparcia. 

Tacy ludzie pełnią rolę podobną do tkanki łącznej w ciele.  

Jak mówi św. Paweł, zespalają oni w jedno Ciało Chrystusa, aby mogło ono 

budować siebie w miłości (Ef 4,16).  

Ktoś przyjmuje na siebie obowiązki, których nikt inny nie chce, ktoś inny 

przywraca zgodę, zażegnuje konflikty dzięki swemu pogodnemu usposobieniu. 

Oczywiście taką rolę może pełnić każdy, w tym także proboszcz, rektor czy prezes. 

Niezależnie od tego, kto je wykonuje, te mało widoczne zadania, spełniane bez fanfar, 

odgrywają zasadniczą rolę w budowaniu Ciała Chrystusa. 

Zastanów się, czy znasz kogoś, kto odgrywa mało widoczną lecz ważną rolę w 

twojej rodzinie, wspólnocie, parafii. 

Podziękuj Bogu za tę osobę i pomódl się za nią. Podziękuj również jej, jeśli masz 

taką możliwość. A następnie staraj się naśladować jej życzliwość i pokorę, gdy 

nadarzy się ku temu sposobność. 

„Jezu, dziękuję Ci za każdą z osób, które pomagają jednoczyć Twój lud w 

miłości. Pomóż i mnie postępować podobnie.” 

Ps 122,1-2.4-5 

 

 

 

 



 

 

 

Łk 13,1-9 

(1) W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew 

Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. (2) Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy 

byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? (3) Bynajmniej, 

powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. (4) Albo myślicie, 

że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi 

winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? (5) Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się 

nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. (6) I opowiedział im następującą przypowieść: 

Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim 

owoców, ale nie znalazł. (7) Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i 

szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię 

wyjaławia? (8) Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je 

i obłożę nawozem; (9) może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je 

wyciąć.  

 

Dzisiejszy fragment na pierwszy rzut oka zawiera w sobie pewną sprzeczność.  

 Z jednej strony Jezus, poinformowany o niesprawiedliwej i tragicznej śmierci 

grupy Galilejczyków, oznajmia swoim rozmówcom, że jeśli się nie nawrócą, to 

wszyscy zginą podobnie.  

 Następnie jednak opowiada przypowieść o tym, jak Bóg pozwala cierpliwemu 

ogrodnikowi okopać i obłożyć nawozem nieurodzajny figowiec, aby dać mu 

szansę na owocowanie. 

A więc jak to jest naprawdę? Czy konsekwencją grzechu jest zniszczenie, czy 

miłosierdzie? 

I jedno, i drugie. Jezus nie przebierał w słowach, wzywając do nawrócenia. Ludziom 

wydawało się, że Galilejczycy, których dotknęło nieszczęście, musieli być większymi 

grzesznikami od innych, że ich śmierć była wyjątkową karą za wyjątkowe grzechy.  

Ale Jezus powiedział, że nie byli oni wcale większymi grzesznikami niż wszyscy 

pozostali. Nawrócenia potrzebuje każdy bez wyjątku. Ale Jezus na tym nie zakończył. 

Stwierdził jasno, że  

Bóg nie przestaje szukać owoców nawrócenia w naszym życiu.  



Jest jak ogrodnik, który z cierpliwością dokłada wszelkich starań, abyśmy w końcu 

wydali owoc. Owszem, Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzeszników. Kocha nas                      

i pragnie, abyśmy odwrócili się od grzechu i powrócili do Niego.  

Dlatego nieustannie przyzywa nas w swoim miłosierdziu, dając nam kolejną szansę 

nawrócenia. 

 Pamiętaj o tym, gdy zdasz sobie sprawę, że w jakiejś dziedzinie swego życia nie 

radzisz sobie z grzechem lub nie widzisz żadnego owocu. Uznaj, że grzech ma 

poważne konsekwencje, ale także proś Jezusa, aby pielęgnował i podtrzymywał 

w tobie swoje życie. Pozwól Mu być ogrodnikiem, który czyni wszystko, co 

możliwe, aby figowiec wydał owoc.  

 Pamiętaj o tym także wtedy, kiedy ktoś ci bliski znajdzie się w tarapatach.  

 Pamiętaj, gdy wydaje ci się, że świat wokół ciebie wymknął się spod kontroli.  

 

Przypomnij sobie miłość i nadzieję, z jaką Jezus potraktował w przypowieści 

nieurodzajny figowiec i niech ta sama miłość i nadzieja skłania cię do modlitwy                                      

i miłosierdzia wobec innych. I niech pomaga ci wydać owoc, który będzie trwał. 

 

„Panie, dziękuję Ci za to, że mi pomagasz, że wciąż dajesz mi kolejną szansę nawrócenia”. 
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 Łk 18,9-14 (Biblia Tysiąclecia) 

(9) Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę 

przypowieść: (10) Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić,  

jeden faryzeusz a drugi celnik. 

.  

 (13) Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się 

w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. (14) Powiadam wam: Ten odszedł 

do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, 

a kto się uniża, będzie wywyższony. 

 

(11) Faryzeusz stanął i tak w duszy się 

modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni 

ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo 

jak i ten celnik. (12) Zachowuję post dwa razy 

w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, 

co nabywam. 



 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Nie myślmy z góry źle o faryzeuszu. 

Wydaje się, że przedstawiał on sobą całkiem niezły poziom duchowy. Nie był 

chciwcem, oszustem ani cudzołożnikiem. Pościł dwa razy w tygodniu, a nawet posuwał 

się do tego, że płacił dziesięcinę ze wszystkiego, co posiadał. Regularnie modlił się w 

świątyni.  

 Dlaczego więc Jezus powiedział, że nie odszedł on do domu 

usprawiedliwiony? 

Ponieważ świątynia była miejscem kontaktu z Bogiem, świętą przestrzenią, gdzie 

Bóg spotykał się ze swoimi dziećmi. 

Jednak faryzeusz najwyraźniej nie łączył się z Panem. Zamiast otwierać się na 

obecność Boga, w swojej modlitwie skupiał się na samym sobie, wymieniając własne 

duchowe osiągnięcia polegające na skrupulatnym wypełnianiu przepisów Prawa.  

W ten sposób stracił szansę spotkania z Bogiem oraz przyjęcia Jego łaski                                               

i miłosierdzia. Wyszedł ze świątyni mniej więcej w takim stanie, w jakim do niej 

wszedł. 

Celnik natomiast stanął w prawdzie przed Bogiem. Znał swoje upadki                                             

i niedociągnięcia, nie miał też listy dobrych uczynków, które mógłby przedstawić Panu. 

Otworzył więc przed Nim swoje serce, błagając o miłosierdzie. Ten akt skruchy i 

pokory stał się rzeczywistym spotkaniem Boga i człowieka. W rezultacie celnik wrócił 

do domu usprawiedliwiony i odnowiony na duchu. 

Nasza modlitwa nie zawsze jest tak mocnym, poruszającym do głębi 

doświadczeniem, jakim było błaganie celnika, do bólu świadomego własnej 

grzeszności.  

Jeśli jednak chcemy rzeczywiście spotkać się z Bogiem na modlitwie, zbliżajmy się 

do Niego ze szczerością i pokorą. Otwierajmy przed Nim nasze serca i zapraszajmy Go 

do wejścia.                 

A potem trwajmy w Jego obecności, nasłuchując, czy nie zechce nam czegoś 

powiedzieć. 

Pójdziesz dziś do kościoła na Mszę świętą i znajdziesz się w świętym miejscu, w 

którym Bóg spotyka się ze swoimi dziećmi. Stań przed Nim jak celnik, niczego nie 

ukrywając, gotów przyjąć Jego łaskę i miłosierdzie. 

 



„Boże, tylko Tyś jest święty. Otwieram przed Tobą moje serce, abyś je oczyścił. 

Uczyń mnie podobnym do Ciebie!” 

 

Syr 35,12-14.16-18    Ps 34,2-3.17-19.23     2 Tm 4,6-9.16-18 


