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Ef 4,32--5,8 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(32) Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i 

Bóg nam przebaczył w Chrystusie. 

(1) Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, (2) i 

postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas 

w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu. (3) O nierządzie zaś i wszelkiej 

nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi 

świętym, (4) ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub 

nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być 

wdzięczne usposobienie. (5) O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden 

rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec - to jest bałwochwalca - nie ma dziedzictwa w 

królestwie Chrystusa i Boga. (6) Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo 

przez te [grzechy] nadchodzi gniew Boży na buntowników. (7) Nie miejcie więc z 

nimi nic wspólnego! (8) Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście 

światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Czasami miło jest, gdy ktoś powie nam dokładnie, co mamy robić. Pościel łóżko. 

Jedz dużo warzyw i owoców. My zęby. Zadzwoń do mamy. To upraszcza sprawę.  

Bóg wie to doskonale i dlatego dał nam Dziesięć Przykazań, które uczą, jak mamy 

żyć. Gdy jednak św. Paweł poleca nam naśladować Boga, nie wydaje się to już takie 

proste.  

 Czym jest to „niedorzeczne gadanie” (Ef 5,4), jakiego mamy unikać?  

 Gdzie leży granica pomiędzy pragnieniem jakiejś rzeczy materialnej, a 

chciwością, która jest bałwochwalstwem (Ef 5,5)? 

 Co sądzi Bóg na temat oglądania filmów czy kolekcjonowania książek? 



Jeśli chcesz wiedzieć, jak naśladować Boga, zbadaj, co objawia o Nim Pismo 

Święte. Jest On dobry i współczujący, pełen ofiarnej miłości i przebaczenia. 

To są Jego cechy, które możemy naśladować. 

Spójrz też na Jezusa.  

On jest Bogiem wcielonym. Patrz więc na Jego postępowanie opisane w 

Ewangelii i próbuj robić podobnie.  

Na przykład w dzisiejszej Ewangelii czytamy, jak bardzo Jezus troszczył się                           

o otaczających Go ludzi. Potrafił nawet przerwać wygłaszanie nauki w synagodze                    

w szabat, aby zająć się kobietą, która cierpiała od osiemnastu lat (Łk 13,11-13).  

 Czy i my potrafimy być tak elastyczni i współczujący? 

Jest rzeczą wiadomą, że im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym 

bardziej zaczynamy się do niego upodabniać. Widząc, co robi i jak to robi, 

podświadomie zaczynamy go naśladować.  

To samo odnosi się do relacji z Panem. Spędzaj czas w Jego obecności. 

Wyobraź sobie, że Jezus teraz siedzi obok ciebie. Co by ci powiedział? Czy 

przypomniałby ci te chwile, kiedy przebaczał ci twoje grzechy? A może to, jak Jego 

dobroć przeprowadziła cię przez trudne sytuacje? Jak brzmi Jego głos w twojej 

wyobraźni? Jest łagodny czy surowy? W jaki sposób możesz Go naśladować? 

 Czy znasz kogoś, kto potrzebuje Bożej dobroci i współczucia, a ty możesz 

mu je przekazać, nawet jeśli oznacza to pewne komplikacje w twoim 

rozkładzie dnia?  

 Czy możesz porzucić nerwowy ton i spokojnie porozmawiać z kimś, kto cię 

drażni?  

To właśnie są okazje do naśladowania Boga – w rodzinie, w pracy, na uczelni, a 

nawet w kolejce na poczcie. Trudne, prawda?  

Napięcia codziennego życia mogą wystawiać na wielką próbę twoje wysiłki 

naśladowania Boga. A jednak Bóg nie żąda od ciebie rzeczy niemożliwych. On też ci 

pomoże. 

 

„Duchu Święty, pomóż mi być naśladowcą Boga.” 

 

Ps 1,1-4.6 



Łk 13, 10-17 

 

 

(10) Nauczał raz w szabat w jednej z synagog. (11) A była tam kobieta, która od 

osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła 

się wyprostować. (12) Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: 

Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. (13) Włożył na nią ręce, a natychmiast 

wyprostowała się i chwaliła Boga. (14) Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, 

że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: Jest sześć dni, w których należy 

pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu! (15) Pan 

mu odpowiedział: Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub 

osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? (16) A tej córki Abrahama, którą 

szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w 

dzień szabatu? (17) Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a 

lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez 

Niego. 
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Ef 5, 21-33 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(21) Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! (22) 

Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, (23) bo mąż jest głową żony, jak i 

Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała. (24) Lecz jak Kościół poddany jest 

Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim. (25) Mężowie miłujcie żony, bo i 

Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, (26) aby go uświęcić, 

oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, (27) aby osobiście stawić 

przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś 

podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. (28) Mężowie powinni miłować swoje żony, 

tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. (29) Przecież nigdy 

nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak 

i Chrystus - Kościół, (30) bo jesteśmy członkami Jego Ciała. (31) Dlatego opuści 

człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. (32) 

Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. (33) W 

końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona 

niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża! 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Słowa Pawła do wierzących w Efezie: „Żony niechaj będą poddane swym 

mężom” (Ef 5,22) brzmią w naszych uszach staroświecko, a nawet obraźliwie. 

Jest to jeden z tych fragmentów, które wielu z nas miałoby ochotę opuścić. Można 

uznać, że Paweł wyrażał po prostu poglądy zgodne z mentalnością swoich czasów, ale 

to doprowadzi nas do błędnego wniosku, że fragment ten nie ma już nam nic do 

powiedzenia. 

Jeśli jednak chcemy naprawdę zrozumieć radę Pawła, zacznijmy od wersetu 21. Tu 

Paweł nie robi żadnej różnicy pomiędzy mężczyznami a kobietami czy mężami a 

żonami. Zwraca się do wszystkich z zaleceniem, by byli poddani sobie nawzajem.  



Lub też, jak powiedział w innym liście, by oceniali jedni drugich „za wyżej 

stojących od siebie” (Flp 2,3). To przesłanie jest słowem Bożym również na dzisiaj. 

Bóg chce, abyśmy traktowali się wzajemnie z pokorą i głębokim szacunkiem. Chce, 

abyśmy stawiali potrzeby i troski innych przed swoimi własnymi oraz                                                  

„oddawali życie” za siebie nawzajem (J 15,13).  

Jeśli tak będziemy postępować, wszystkie nasze relacje, w tym szczególnie relacje 

małżeńskie i rodzinne, będzie cechowała jedność, miłość i pokój. 

 Jak to poddanie się sobie nawzajem wygląda w praktyce?  

Powiedzmy przede wszystkim, że nie chodzi tu o zgodę na bycie 

wykorzystywanym czy o spełnianie wszystkich zachcianek lub nierozsądnych żądań 

drugiego, na przykład współmałżonka.  

 Wymaga to natomiast uważnego słuchania, gdy druga strona chce odreagować 

stres spowodowany trudną sytuacją w pracy albo chorobą dziecka. 

 Wymaga nieupierania się przy swoim za wszelką cenę.  

 Wymaga aktywnego dążenia do jedności, gdy nasze drogi zaczynają się 

rozchodzić. 

 A także przebaczania długotrwałych zranień i pokonywania głęboko 

zakorzenionych uraz. 

Innymi słowy, wezwanie do bycia poddanymi sobie nawzajem, to nic innego, jak 

realizacja przykazania Jezusa o miłowaniu się wzajemnie jak On nas umiłował.  

W gruncie rzeczy wszystko sprowadza się do miłości – do tego, by pozwolić 

wszechogarniającej bezwarunkowej miłości Jezusa pokonywać nasz egoizm i 

uzdalniać nas do okazywania tej samej miłości ludziom, których mamy wokół siebie, a 

zwłaszcza naszym najbliższym. 

 Komu więc i w jaki sposób będziesz dziś „poddany”? 

 

„Przyjdź, Panie i połącz nas w jedno swoją miłością.” 

 

Ps 128,1-5   Łk 13,18-21: 

 

(18) Mówił więc: Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je 

porównać? (19) Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w 

swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne 

gnieździły się na jego gałęziach. (20) I mówił dalej: Z czym mam porównać królestwo 

Boże? (21) Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy 

miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. 
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Łk 13,22-30 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (22) Tak nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do 

Jerozolimy. (23) Raz ktoś Go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? 

On rzekł do nich: (24) Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż 

wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. (25) Skoro Pan 

domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać 

do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam! lecz On wam odpowie: Nie wiem, skąd 

jesteście. (26) Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i 

na ulicach naszych nauczałeś. (27) Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie wiem, 

skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy opuszczający się 

niesprawiedliwości! (28) Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie 

Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a 

siebie samych precz wyrzuconych. (29) Przyjdą ze wschodu i zachodu, z 

północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. (30) Tak oto są 

ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Na pytanie: „Czy tylko nieliczni będą zbawieni?” (Łk 13,23) Jezus 

odpowiedział: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi” (Łk 13,24). Jego słuchacze 

musieli zastanawiać się, co On rozumie przez „ciasne drzwi”.  

Czyżby sugerował, że droga do zbawienia jest tak trudna, a wejście do nieba tak 

wąskie, że tylko najświętsi będą w stanie się przez nie przecisnąć? Dlaczego ukazał 

tym Żydom wstrząsający obraz ich samych „precz wyrzuconych”, a na ich miejscu 

w królestwie Bożym zasiadających ludzi ze wszystkich stron świata (Łk 13,28)? I jaka 

stąd nauka dla nas? 

Kiedy ogarnia nas lęk, że nie zdołamy się wcisnąć w te „ciasne drzwi”, 

przypomnijmy sobie, że Jezus powiedział także:  



 „Ja jestem drogą” i  

 „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14,6).  

Ta prawda stanowiła sedno Jego nauczania i doświadczali jej z mocą pierwsi 

chrześcijanie. 

Kiedy Paweł spotkał zmartwychwstałego Pana, uświadomił sobie, że jego jedyną 

nadzieją na usprawiedliwienie przed Bogiem jest łaska Jezusa. Wszystko inne – jego 

dotychczasowy status, wiedza, ścisłe przestrzeganie prawa żydowskiego – uznał „za 

stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa” (Flp 3,8). 

Jest to nowina tak dobra, że chwilami aż nie do pojęcia. Oznacza, że nie musimy 

być doskonali, aby móc zbliżyć się do Jezusa. Wystarczy przyjąć Jego łaskę, aby 

przejść przez „ciasne drzwi” i odnaleźć drogę do życia wiecznego. Oczywiście nie 

oznacza to, że wszelki nasz wysiłek jest zbędny. Mamy „usiłować wejść” przez te 

ciasne drzwi! Mamy przestrzegać przykazań i pełnić uczynki miłosierdzia. 

Ale nie jesteśmy zdani wyłącznie na własne siły! Jezus jest przy nas i pomaga nam, 

gdy kolejny raz decydujemy się okazać miłość, ofiarność i posłuszeństwo. 

Umocnieni Jego łaską, możemy podjąć wysiłek chodzenia Jego drogami, nawet 

jeśli nadal jest to dla nas trudne. A wtedy zobaczymy w przykazaniach praktyczne 

drogowskazy na wąskiej drodze do nieba. 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś moim Zbawicielem. Ufam, że udzielisz mi 

wszystkich łask, abym mógł dziś iść Twoją drogą”. 

Ps 145,10-14.17   Ef 6,1-9: 

(1) Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. 

(2) Czcij ojca twego i matkę - jest to pierwsze przykazanie z obietnicą - (3) aby ci 

było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. (4) A [wy], ojcowie, nie pobudzajcie 

do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie 

Pańskie! (5) Niewolnicy, ze czcią i bojaźnią w prostocie serca bądźcie posłuszni 

waszym doczesnym panom, jak Chrystusowi, (6) nie służąc tylko dla oka, by 

ludziom się podobać, lecz jako niewolnicy Chrystusa, który z duszy pełnią wolę 

Bożą. (7) Z ochotą służcie, jak gdybyście [służyli] Panu, a nie ludziom, (8) 

świadomi tego, że każdy - jeśli uczyni co dobrego, otrzyma to z powrotem od 

Pana - czy to niewolnik, czy wolny. (9) A wy, panowie, tak samo wobec nich 

postępujcie: zaniechajcie groźby, świadomi tego, że w niebie jest Pan zarówno 

ich, jak wasz, a u Niego nie ma względu na osoby. 
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Ef 6,10-20 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(10) W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. (11) Obleczcie pełną 

zbroję Bożą,  

byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. 

(12) Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw 

Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, 

przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. (13) Dlatego 

weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się 

przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. (14) Stańcie więc [do walki] 

przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest 

sprawiedliwość, (15) a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o 

pokoju. (16) W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której 

zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. (17) Weźcie też hełm 

zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - (18) wśród wszelakiej modlitwy i 

błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie 

czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych (19) i za mnie, aby 

dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego 

głoszenia tajemnicy Ewangelii, (20) dla której sprawuję poselstwo jako więzień, 

ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem.. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Znane powiedzenie głosi, że najlepszą obroną jest atak. W dzisiejszym pierwszym 

czytaniu Paweł wydaje się sądzić inaczej.  

Opisuje walkę nie przeciwko ludziom, ale przeciwko podstępnym zakusom diabła i 

twierdzi, że najlepszą strategią, by zatriumfować nad tym przeciwnikiem, nie jest 

przeprowadzenie ataku, ale włożenie na siebie „zbroi Bożej” (Ef 6,11). Innymi słowy, 

najlepszym duchowym atakiem jest dobra duchowa obrona. 

Jednak założenie na siebie zbroi Bożej nie jest tak proste, jak włożenie ubrania.  



„Przepasanie bioder prawdą”, „przyobleczenie pancerza sprawiedliwości” czy „

obucie nóg w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju” (Ef 6,14) odbywa się 

stopniowo, w miarę jak zanurzamy się w prawdy Boże, prosząc Ducha Świętego, by stały 

się dla nas żywe. Jeśli tak będziemy czynić, łatwiej nam przyjdzie „ostać się” wobec 

zakusów diabła. 

Jeśli rozważasz prawdę o Bożej miłości do ciebie, raczej nie dasz się przekonać 

Złemu, że Pan nie interesuje się tobą i twoim życiem. Jeśli wiesz na pewno, że Jezus 

umarł, aby cię zbawić, nie dasz sobie wmówić, że Jego przebaczenie jest dla innych, ale 

nie dla ciebie. Te ewangeliczne prawdy są zbroją, która cię chroni i odpiera kłamstwa 

złego. 

 Gdzie je znajdziesz?  

Przede wszystkim w Piśmie Świętym! Dlatego właśnie Paweł nazywa  

słowo Boże  „mieczem Ducha” (Ef 6,17).  

Im więcej medytujesz nad słowem Bożym, tym bardziej zawarte w nim prawdy 

zapadają ci w umysł i serce. Modlitewna lektura Pisma Świętego umocni twoją wiarę, 

nazwaną przez Pawła „tarczą”, która gasi „wszystkie rozżarzone pociski Złego” (Ef 

6,16). 

Wybierz sobie teraz jeden werset z dzisiejszych czytań, który znajduje oddźwięk w 

twoim sercu. Następnie proś Pana, żeby pomógł ci zrozumieć go jeszcze głębiej. Możesz 

nauczyć się go na pamięć, żeby mieć go na podorędziu, kiedy przyjdzie pokusa słuchania 

kłamstw szatana. Kiedy włączysz go do swojej duchowej „zbroi”, będzie cię bronił. 

 

„Jezu, pomóż mi założyć Twoją zbroję, abym mógł się oprzeć zakusom Złego. 

Ps 144,1-2.9-10 

Łk 13,31-35: 

(31) W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli Mu: Wyjdź i uchodź stąd, 

bo Herod chce Cię zabić. (32) Lecz On im odpowiedział: Idźcie i powiedzcie temu 

lisowi: Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia 

będę u kresu. (33) Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz 

niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą. (34) Jeruzalem, Jeruzalem! Ty 

zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem 

zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. (35) 

Oto dom wasz [tylko] dla was pozostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie 

Mnie, aż <nadejdzie czas, gdy> powiecie: Błogosławiony Ten, który przychodzi w 

imię Pańskie. 



Św. Apostołów Szymona 

i Judy Tadeusza 
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Łk 6,12-19 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(12) W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na 

modlitwie do Boga. (13) Z nastaniem dnia  

przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, 

których też nazwał apostołami: (14) Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata 

jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; (15) Mateusza i Tomasza; 

Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; (16) Judę, syna 

Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. (17) Zeszedł z nimi na dół i 

zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo 

ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; (18) przyszli oni, 

aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których 

dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. (19) A cały tłum starał się Go 

dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jezus stanął wobec poważnej decyzji. Kogo spośród uczniów wybrać do grona 

Apostołów, którzy będą kontynuować Jego misję? Znał ich wszystkich dobrze, jednak 

nie chciał oprzeć się tylko na tym. Po całonocnej modlitwie do Ojca, wybrał 

Dwunastu. Wśród nich znaleźli się Szymon, zwany Gorliwym i Juda, znany także pod 

imieniem Tadeusz. 



Ci dwaj mniej znani Apostołowie, których dzisiaj czcimy, byli z Jezusem aż do 

Ogrójca. Następnie po Jego zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego wyruszyli 

głosić Dobrą Nowinę i doszli aż na tereny dzisiejszej Turcji, gdzie ponieśli śmierć 

męczeńską. 

Zauważmy jednak, że przed wyznaczeniem Apostołów do specjalnej misji, Jezus 

przywołał do siebie wszystkich swoich uczniów. Wezwał ich, aby byli przy Nim i 

uczyli się od Niego. 

Relacja z Jezusem była dla nich tak ważna, że pozostawili rodziny i pracę, aby 

pójść za Nim. Jego słowa poruszyły ich serca i wzbudziły w nich nadzieję, że 

przyszedł wreszcie obiecany przez Boga Mesjasz. Poznanie Jezusa, słuchanie Jego 

nauki, oglądanie dokonywanych przez Niego cudów uzdrowienia i uwolnienia 

zmieniło ich życie. Z radością postanowili kroczyć za Nim. 

 Podziwiamy pierwszych uczniów, którzy odważnie poszli za Jezusem. 

 Czcimy Apostołów, którzy ponieśli przesłanie Ewangelii na krańce ziemi i 

stali się fundamentem Kościoła.  

Nie zapominajmy jednak, że Jezus nas także wezwał i nazywa nas                                                  

„współobywatelami świętych”, w tym św. Szymona i Judy Tadeusza, oraz                                   

„domownikami Boga” (Ef 2,19). 

Jezus przyzywa cię do siebie, jak przywołał tamtych pierwszych uczniów. 

Chce, abyś był przy Nim i uczył się od Niego. Każdego dnia dokonujesz wyboru. 

Kiedy spędzasz z Nim czas, On rozgrzewa twoje serce miłością. Twoje pragnienie 

dzielenia się tą miłością z innymi będzie wzrastać. Stopniowo będziesz stawać się 

żywym kamieniem wypełniającym swoją funkcję w budowli Kościoła. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że przywołujesz mnie do siebie. Daj mi głosić innym 

Twoją miłość.” 

Ps 19,2-5 

 

Ef 2,19-22: (19) A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście 

współobywatelami świętych i domownikami Boga - (20) zbudowani na 

fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam 

Chrystus Jezus. (21) W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu 

świątynię, (22) w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by 

stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. 
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Flp 1,18b-26 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  A z tego ja się cieszę i będę się cieszył. (19) Wiem bowiem, że to mi 

wyjdzie na zbawienie dzięki waszej modlitwie i pomocy, udzielanej przez Ducha Jezusa 

Chrystusa, (20) zgodnie z gorącym oczekiwaniem i nadzieją moją, że w niczym nie 

doznam zawodu. Lecz jak zawsze, tak i teraz, z całą swobodą i jawnością Chrystus 

będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. (21) Dla mnie 

bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk. (22) Jeśli bowiem żyć w ciele - to dla mnie 

owocna praca, co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. (23) Z dwóch stron doznaję 

nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, (24) pozostawać 

zaś w ciele - to bardziej dla was konieczne. (25) A ufny w to, wiem, że pozostanę, i to 

pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze, (26) aby 

rosła wasza duma w Chrystusie przez mnie, przez moją ponowną obecność u was.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Odkąd Paweł zaczął głosić Dobrą Nowinę o Jezusie, wciąż napotyka na silny opór. 

W kolejnych miastach był więziony, bity lub wyganiany Mimo to nie przestawał 

śmiało przemawiać. Był nie tylko odważny, ale wręcz niezłomny. Mimo tak wielu 

cierpień była w nim radość i entuzjazm. 

W liście do zatroskanych o niego przyjaciół z Kościoła w Filippi, Paweł zdradza 

sekret swojej radości. Pisze, że ceni sobie ich modlitwy o uwolnienie go z więzienia, 

ale niezależnie od tego, czy zostanie uwolniony, czy też nie, pozostanie zadowolony. 

Jak długo Chrystus jest głoszony, on się cieszy. Sam należy do Jezusa, cokolwiek by 

się nie działo.  

„Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk” (Flp 1,21). 

Żywa, bliska relacja z Chrystusem była tym, co w zupełności wystarczało Pawłowi 

do szczęścia.  



Uwolnienie z więzienia byłoby wspaniałe, ale Jezus był z nim tak samo blisko w 

więzieniu jak i byłby poza nim. Dlatego też Paweł czuł się wolny i nie zabiegał o 

swoje oswobodzenie, nawet nie prosił o to Jezusa. 

Oczywiście dojście do tego etapu zabrało Pawłowi wiele czasu i z pewnością nie 

raz musiał zmagać się ze sobą. Cierpienie jest przecież trudną częścią życia i nawet 

Jezus odsłaniał przed Ojcem swój zamęt i lęk w Ogrodzie Oliwnym. 

Jednak Paweł, podobnie jak Jezus, był przekonany, że miłość Boża rozciąga się 

daleko poza horyzont naszych problemów. Kiedy doświadczamy obecności Boga, 

nasze oczy zostają otwarte i zaczynamy patrzeć na życie przez pryzmat Jego wiernej 

miłości. Wówczas znajdujemy pokój, a nawet radość wśród życiowych zmagań. 

Wiemy, że cokolwiek się wydarzy, miłość Boża pozostaje niezachwiana. 

Bóg dziś ofiaruje ci siebie.  

On jest obecny we wszystkim, co dzieje się w twoim życiu, w wielkich radościach i 

w wielkich cierpieniach, w przełomowych wydarzeniach i w codziennej szarzyźnie.                   

Z pewnością chcesz kierować do Niego swoje gorące prośby – o uzdrowienie, o 

światło, o rozwiązanie palącego problemu. Przedstawiaj Mu je – sam Jezus uczył nas 

modlić się w ten sposób. Ale kiedy już to uczynisz, możesz Mu także powiedzieć: 

„Jezu, jeszcze bardziej niż rozwiązania moich problemów, bardziej niż 

wysłuchania mojej prośby, pragnę Ciebie samego”.  

 

„Moja dusza pragnie Ciebie, mój Boże.” 

Ps 42,2-3.5 

Łk 14,1.7-11: (1) Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy 

faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. (7) Potem opowiedział 

zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. 

Tak mówił do nich: (8) Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego 

miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. (9) 

Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: Ustąp temu miejsca; i 

musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. (10) Lecz gdy będziesz zaproszony, 

idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: 

Przyjacielu, przesiądź się wyżej; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich 

współbiesiadników. (11) Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto 

się poniża, będzie wywyższony. 
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Mdr 11,22--12,2 (Biblia Tysiąclecia) 

(22) Świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spadła na ziemię. 

(23) Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i 

 oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. (24) Miłujesz 

bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś 

w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. (25) Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie 

chciał? Jak by się zachowało, czego byś nie wezwał? (26) Oszczędzasz wszystko, bo to 

wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia! (1) Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne 

tchnienie. (2) Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w 

czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Bóg naprawdę myśli inaczej niż my, także gdy chodzi o grzechy.  

Często grzech drugiego człowieka głęboko nas dotyka i porusza. Oburzamy się:  

 Jak on mógł to zrobić! Jak ona mogła tak powiedzieć! 

Nawet jeśli ten grzech nie jest wymierzony przeciwko nam, do głosu dochodzi 

nasze poczucie sprawiedliwości. Reagujemy gniewem. Może nawet wyobrażamy 

sobie celną ripostę czy akt zemsty, jaką chętnie wymierzylibyśmy sprawcy. Czasami 

bywamy też równie bezlitośni w stosunku do siebie samych. Potrafimy być swoim 

najsurowszym sędzią, ławą przysięgłych i katem w jednej osobie!  

Bóg jednak reaguje w inny sposób. 

Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi, że On „zamyka oczy” na nasze grzechy, 

pozostawiając nam czas na nawrócenie. Lub też „nieznacznie karze upadających                       

i strofuje” w nadziei, że w końcu odwrócą się od grzechu (Mdr 11,23; 12,2). 



 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje, jak to wygląda w praktyce.  

Gdy Jezus zobaczył Zacheusza na sykomorze, nie powiedział nic na temat 

popełnionych przez niego grzechów. Nie kazał mu nawet porzucić funkcji celnika. 

I nawet jeśli Zacheusz, jak powszechnie uważano, rzeczywiście był skorumpowany 

i chciwy, Jezus nie wezwał go wprost do nawrócenia. 

Jedyne, co zrobił, to …. wprosił się do niego na obiad (Łk 19,5). 

Okazało się, że to wystarczyło. 

Poruszony miłością Jezusa, w odpowiedzi na otrzymane dobro postanowił naprawić 

wyrządzone przez siebie zło. Był gotów uczynić wszystko, co konieczne, aby 

podtrzymać relację z Panem. A Jezus potwierdził, że jego czyny świadczą o tym, iż                      

„zbawienie stało się udziałem jego domu” (Łk 19,9). 

Choć czasem trudno nam w to uwierzyć, Jezus w niebie nie zajmuje się 

prowadzeniem spisu naszych grzechów i obmyślaniem kar. On staje przed nami, 

prosząc, byśmy Go przyjęli. Wie, że jeśli to uczynimy, Jego doskonała, bezgraniczna, 

osobista miłość doprowadzi nas do nawrócenia, którego owoc będzie słodki i obfity. 

 

„Panie, pomóż mi Cię przyjąć z otwartym sercem.” 

 

Ps 145,1-2.8-11.13-14    2 Tes 1,11--2,2 

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 19, 1-10 
 

 

(1) Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. (2) A /był tam/ pewien człowiek, 

imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. (3) Chciał on koniecznie 

zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego 

wzrostu. (4) Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy 

bowiem miał przechodzić. (5) Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do 

niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim 

domu. (6) Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. (7) A wszyscy, widząc to, 

szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. (8) Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: 

Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam 

poczwórnie. (9) Na to Jezus rzekł do niego:  

Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem 

Abrahama. (10) Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co 

zginęło.  
 

 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Widok tak poważnej osoby zachowującej się jak dzieciak musiał dziwić i śmieszyć. 

Możemy sobie wyobrazić uśmiech na twarzy Jezusa, który spogląda w górę i widzi 

niepohamowaną ciekawość, wręcz dziecięcy entuzjazm Zacheusza.  

Ten entuzjazm szybko przemienia się w radość, kiedy – ku jego bezbrzeżnemu 

zdumieniu – Jezus oznajmia chęć przyjścia do jego domu. Uszczęśliwiony Zacheusz gości 

Jezusa i pod wpływem doznanej życzliwości obiecuje rozdać połowę swego majątku 

ubogim i zwrócić z naddatkiem pieniądze tym, których skrzywdził. 

 Czy Zacheusz rzeczywiście spełnił tę hojną obietnicę?  

Tego się nie dowiemy, gdyż Ewangelia więcej już o nim nie wspomina.  

Możemy sobie wyobrazić, że po odejściu Jezusa dla Zacheusza rozpoczął się czas 

ciężkich zmagań.  

Jeśli rzeczywiście odda część majątku, będzie musiał ograniczyć swoje wydatki, żyć 

skromniej. Będzie musiał walczyć z pokusą powrotu do nieuczciwych sposobów 

pobierania podatków. Będzie musiał odzyskać zaufanie mieszkańców miasta.  

Z pewnością to wszystko nie będzie już tak radosne, jak to pierwsze, zmieniające życie 

spotkanie z Jezusem. Zacheuszowi niełatwo będzie zachować pierwotny entuzjazm. 

To normalne, że idąc za Jezusem, nie zawsze odczuwamy radość i entuzjazm.  

Nasza droga wiary przypomina szczęśliwe małżeństwo, w którym namiętność 

romantycznych początków rozwinęła się w coś spokojniejszego, ale zarazem głębszego                

i opartego na mocniejszych podstawach. Nie da się ukryć, że nasza relacja z Jezusem 

wymaga niekiedy wyrzeczeń, podejmowania trudnych decyzji i ciężkiej pracy. Na 

szczęście jednak On jest zawsze z nami, gotów udzielać nam potrzebnych łask. 

Nasze wędrowanie za Jezusem nie musi przejawiać się w jakichś wielkich, 

spektakularnych gestach, jak pierwsza reakcja Zacheusza. Przemiana życia odbywa się 

zwykle stopniowo, zdarzają się też niepowodzenia, upadki, ale z pomocą Jezusa nasze 

wysiłki wydadzą z czasem owoc. 

Dzisiejsza Ewangelia maluje żywy obraz celnika 

Zacheusza – człowieka zamożnego, z racji swej 

funkcji pogardzanego przez ludzi i... bardzo 

niskiego wzrostu. Wyciąga on szyję, próbując 

bez powodzenia znaleźć jakąś lukę w gęstym 

tłumie. Następnie wspina się na drzewo, chcąc za 

wszelką cenę zobaczyć Jezusa. 



 

„Jezu, Ty powiedziałeś, że musimy stać się jak dzieci, aby wejść do królestwa 

niebieskiego. Pomóż mi iść za Tobą z dziecięcą ufnością”. 

 


