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R O Z W A Ż A N I E   S Ł O W A    B O Ż E G O 

„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych.” „W Nim bowiem żyjemy, 

poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17,28). W różnym stanie i z różnymi 

oczekiwaniami przychodzimy na Eucharystię. Bóg ze swej strony 

przygotowuje dar odpowiedni dla każdego. Największym z nich jest samo 

życie. Nie „jakieś tam”, ale życie wieczne, już dziś, już teraz. „Kto spożywa 

moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne” (J 6,54). Kto nie spożywa, 

nie ma życia w sobie. „Siedmiu braci razem z matką został schwytanych”> 

Nie godząc się na łamanie Prawa danego przez Boga, jeden po drugim szli 

na śmierć, pewni, że Ten, który dał im życie na ziemi, wskrzesi ich i „ożywi 

do życia wiecznego”. Matka umacniała synów w męczeństwie. Na końcu 

umarła również ona. Bez odniesienia do wieczności wszystkie nasze wybory 

i działania stają się niepewne i pozbawione sensu. Kiedy u końca czasów 

przyjdzie Syn Człowieczy to jednych zaprosi do 

Królestwa Bożego, a drugich odtrąci. Jezus 

zapewnia, że nie przyszedł, „aby świat potępić, 

ale by świat zbawić”, ale zaraz dodaje: „słowo, 

które wygłosiłem, ono będzie go sądzić w dniu 

ostatecznym” (J 12,47-48). Słowo zostało wypowiedziane, a moja 

wieczność już trwa. Po której stronie stanę? 



LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

CZYTANIE z Drugiej Księgi Machabejskiej. Siedmiu braci razem 

z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, 

gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny 

zakazanej przez Prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu 

wszystkich, tak powiedział: „O co masz zamiar pytać i jakie zdobywać od nas 

wiadomości? Jesteśmy gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa”. 

Drugi zaś brat, w chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: „Ty 

zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy 

umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”. Po nim był 

męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wysunął bez obawy 

i mężnie powiedział: „Z Nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, a 

spodziewam sią, że od Niego ponownie je otrzymam”. Nawet sam król i całe jego 

otoczenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Gdy ten 

już zakończył życie, takim samym katuszom poddano czwartego. Konając, tak 

powiedział: „Lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję 

w Bogu, że znów przez Niego zostaną wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie będzie 

zmartwychwstania do życia”.   Oto słowo Boże.               

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku 

saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania i zagadnęli Go 

w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś 

brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę       

i niech wzbudzi potomstwo swojemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. 

Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci i tak 

wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy 

zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu mieli 

ją za żonę”.  Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego świata żenią się i za mąż 

wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie 

przyszłym i w powstaniu zmarłych, ani się żenić nie będą, ani za mąż 

wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są 

dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli 

zmartwychwstają to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, 

gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg 

nie jest Bogiem umarłych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.  Oto słowo 

Pańskie. 



N I E D Z I E L N E   Z A M Y Ś L E N I A 

R Y B A K 

W pewnej wsi rybackiej, w której mężczyźni opuszczali domy na długi czas 

i wypływali w morze na swych łodziach, obowiązywało stare, bardzo 

surowe prawo: cudzołóstwo było karane śmiercią. Żonę, którą w czasie 

nieobecności męża złapano na zdradzie, zrzucano do morza z nadbrzeżnej 

skały, ze związanymi rękami i nogami. 

Zdarzyło się, że młoda kobieta z tej wsi zdradziła męża, który znajdował się 

daleko na morzu na połowach. 

Ludność tej wsi, oburzona niewiernością kobiety, postanowiła zastosować 

to surowe prawo. Na próżno biedna dziewczyna błagała o litość. Związano 

ją i zrzucono ze skały. 

Ale zanim kobieta znalazła się w morzu, wielka, mocna sieć rybacka 

wysunęła się niespodziewanie ze skały i podtrzymała ją. 

Mąż zjawił się, by ją uratować. 

Para małżonków obchodziła trzydziestolecie zaślubin. 

Ktoś, jak to jest w zwyczaju, spytał kobietę: „Jaka jest twoja 

tajemnica?” Ona zaś odpowiedziała z uśmiechem: „W dniu ślubu 

postanowiłam sporządzić listę dziesięciu uchybień mojego męża, 

które byłam skłonna mu wybaczyć. Zdecydowałam, że będę 

mogła żyć dalej z tymi dziesięcioma”. Gdy spytano ją, jakie to 

wady zostały wymienione w tej liście, kobieta odpowiedziała: 

„Nigdy jej nie sporządziłam; i tak za każdym razem, gdy mój mąż 

robi coś, co mnie 

naprawdę gniewa, mówię 

sobie: „Na szczęście, to 

jest jeden z punktów z tej 

listy!”. 

                                                                                      [korzystano: B. Ferrero – Ale my mamy skrzydła}  



 J E Z U S O W E    P R Z Y P O W I E Ś C I 

O SKARBIE UKRYTYM W ROLI  (5) 

Dziś raz jeszcze powrócimy do omawiania Królestwa Niebieskiego. 

Temat ten jest bardzo ważny, bo Jezus powraca do niego kilkakrotnie i 

podaje różne obrazy symbolizujące Jego Królestwo. Bóg wyraźnie usiłuje 

nas zmusić do zrozumienia charakteru Królestwa Bożego. Państwo Boże nie 

przypomina żadnego z ziemskich państw. Przypowieść (raczej 

przypowieści), o których mowa, znajdują się w Ewangelii św. Mateusza w 

rozdziale 13, w wersetach od 44 do 50.(Mt 13, 44-50) 

KRÓLESTWO NIEBIESKIE PODOBNE JEST DO SKARBU UKRYTEGO W ROLI. 

ZNALAZŁ GO PEWNIEN CZŁOWIEK I UKRYŁ PONOWNIE. Z RADOŚCI 

POSZEDŁ, SPRZEDAŁ WSZYSTKO, CO MIAŁ I KUPIŁ TĘ ROLĘ. DALEJ, 

PODOBNE JEST KRÓLESTWO NIEBIESKIE DO KUPCA, POSZUKUJĄCEGO 

PIĘKNYCH PEREŁ. GDY ZNALAZŁ JEDNĄ DROGOCENNĄ PERŁĘ, POSZEDŁ, 

SPRZEDAŁ WSZYSTKO, CO MIAŁ I KUPIŁ JĄ. DALEJ, PODOBNE JEST 

KRÓLESTWO NIEBIESKIE DO SIECI, ZARZUCONEJ W MORZE I 

ZAGARNIAJĄCEJ RYBY WSZELKIEGO RODZAJU. GDY SIĘ NAPEŁNIŁA, 

WYCIĄGNĘLI JĄ NA BRZEG I USIADŁSZY, DOBRE ZEBRALI W NACZYNIA, A ZŁE 

ODRZUCILI. TAK BĘDZIE PRZY KOŃCU ŚWIATA: WYJDĄ ANIOŁOWIE, 

WYŁĄCZĄ ZŁYCH SPOŚRÓD SPRAWIEDLIWYCH I WRZUCĄ W PIEC 

ROZPALONY; TAM BĘDZIE PŁACZ I ZGRZYTANIE ZĘBÓW. 

 Przypowieść ta zawiera trzy opowiadania, trzy części. W pierwszej 

jest mowa o skarbie, który znalazł dzierżawca, albo najemnik pracujący na 

roli. Skarb był imponujący. Rolnik zapragnął go. To bardzo ważne, by 

pragnąć tego, co dobre, a on był uczciwy i chciał posiąść ten skarb uczciwie. 

Używając dzisiejszego języka moglibyśmy powiedzieć, że wystarczyłoby 

dokonać jakiegoś cwanego przekrętu. Zabrać ten skarb (czyli ukraść) do 

domu i ogłosić światu, że znalazł go na swojej ziemi. On jednak jest uczciwy. 

Pragnie ten skarb nabyć uczciwie. Podejmuje decyzję sprzedania 

wszystkiego, co posiada. W tym momencie ogarnia go radość, bo czyni 

dobro. „Z radości poszedł i sprzedał wszystko”. Skarb i jego wartość 

sprawiły, że docenił go i zauważył marność tego, co posiadał. 



 Drugi obraz przedstawia kupca, który szukał pięknych pereł. 

Właściwie szukał tej jednej, najpiękniejszej. Był kupcem, więc miał ich 

więcej. Ale gdy znalazł tę najdoskonalszą, postanowił sprzedać wszystko, co 

posiadał i zakupił tę jedyną. „Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, 

sprzedał wszystko, co miał i kupił ją”. 

 W trzecim obrazie Królestwo Boże podobne jest do sieci. Ta 

przypowieść jest jakby podsumowaniem. Spojrzeniem w głąb Królestwa 

Bożego. Tu bohaterami są rybacy, którzy segregują ryby – oddzielają dobre 

od złych. Ryby muszą być oddzielone od pierwszej do ostatniej. Rybacy nie 

mogą odpocząć. 

 Podsumowując, Pan Jezus tak układa tę przypowieść, że działania 

ludzi dążących do dobra, do Boga, mają pewne etapy: 

1.Człowiek wybiera drogę życia. Czy chcę dobra, czy zła?    

Bohaterowie tych trzech przypowieści robią to samo: dokonują wyboru. 

Oddzielają. My też w życiu nieustannie dokonujemy wyborów. Pan Bóg tak 

nas stworzył, że jesteśmy istotami wolnymi, możemy wybierać między 

dobrem i złem. Przed takim wyborem postawieni zostali rybacy. Wybierają 

tylko dobro, a odrzucają zło – ryby, które nie nadają się do spożycia. 

 Dwie pozostałe przypowieści mówią o wyborze pomiędzy dobrem i 

dobrem. Codzienne życie stawia nas w takich sytuacjach, gdy trzeba na coś 

się zdecydować: uczynić to, co jest dobre dla mnie lub to, co byłoby dobre 

dla innych. W takim przypadku należy opuścić jedno dobro dla drugiego. 

2.Pragnienie człowieka. Jeżeli wybrałem dobro – to chcę podążać za 

pięknem (perła), skarbem i chcę odrzucać zło (ryby). Po wyborze następuje 

pragnienie. By posiąść skarb lub perłę rolnik i kupiec musieli sprzedać 

wszystko. Znaczy to, że chcąc iść za Bogiem musimy oddać wszystko, co 

było nasze. To jakby zrezygnować ze swego dotychczasowego życia. 

Przekreślić dotychczasowe wybory, działania, pragnienia, więzi. To jest 

ryzykowne, bo to nowe może okazać się nic nie warte. Chyba, że pragniemy 

życia w miłości Bożej. Trzeba pamiętać, że jeśli ktoś nie wyzbyje się 

wszystkiego dla Królestwa Bożego, to nie będzie miał w nim udziału. „Obyś 

był zimny, albo gorący!” Tylko ci, którzy mają pragnienie sięgnąć po 

Królestwo Boże otrzymają nagrodę. Z (Ap 3,21): „Zwycięzcy dam zasiąść ze 



Mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z Mym Ojcem na Jego 

tronie”. Bóg lubi, gdy człowiek zmaga się ze sobą w godzinie wyborów i 

zwycięża po wyczerpującej walce. To, co ma prawdziwą wartość, kosztuje. 

Za skarb i perłę trzeba zapłacić sobą. 

3.Radość. Jest to reakcja człowieka podążającego ku Bogu, gdy doświadcza 

Jego miłości.  Pan Bóg nie jest okrutny. Gdy postawimy Go w naszym sercu 

na pierwszym miejscu, uznamy Go za nasz skarb, za perłę, wszystko inne 

zaczyna zajmować swoje miejsce. Świat naszych uczuć nie zubożeje, ani 

relacje z bliźnimi. Bóg nas miłuje. Gdy zbliżymy się do Niego, odczuwamy 

wielką radość.  

4.Porównanie. To, co ziemskie, co posiadamy teraz, w porównaniu z 

miłością Boga jest rzeczywiście marnością. 

 Kiedy przychodzi wiara, to ona przynosi nam największy skarb i 

perłę – Boga. Wiara, poprzez Boże powołanie, wymaga od nas poukładania 

życia tak, by ta perła mogła zajaśnieć pełnym blaskiem. Ona też każe 

oddzielać dobro od zła i odrzucać od siebie grzech. „Gdy się napełniła(sieć), 

wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre (ryby) zebrali w naczynia, a złe 

odrzucili”. 

 Ostatnie zdanie tej przypowieści nie jest ujęte symbolicznie. Pan 

Jezus oznajmia naszą przyszłość: „Tak będzie przy końcu świata: wyjdą 

aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec 

rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. 

 

 

  

 

 

 To zdjęcie, autor: 

https://histmag.org/ilawski-skarb-znaleziono-srebrne-monety-i-pierscien-sprzed-300-lat-13484
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


  R A C H U N E K    S U M I E N I A            

W E D Ł U G    P R Z Y P OW I E Ś C I             

O UKRYTYM SKARBIE 

 Robimy rachunek sumienia przed każdą spowiedzią, gdyż 

chcemy przygotować się do najstaranniej, najlepiej. Jego kanwą 

jest zwykle DZIEŚIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH – DEKALOG. 

Rozmyślamy nad naszym postępowaniem według przykazań 

Bożych.  

 A może by zrobić rachunek sumienia według Jezusowych 

przypowieści? Z pewnością nie będzie on tak bardzo 

szczegółowy, jak ten oparty o Dekalog, ale pomoże nam coś 

głębszego zrozumieć z istoty życia. 

 Przypowieść o skarbie ukrytym w roli prowokuje pytanie 

o to, ile jestem gotów dać za skarb ukryty? Za prawdziwe życie 

w Bogu? Przypowieść skłania do pytania o to, co jest dla mnie 

najcenniejsze. Co tak naprawdę się liczy? Przypowieść o sieci 

zagarniającej złe i dobre ryby to wielkie pytanie. Co zagarnia 

moja życiowa sieć? Jakie są moje doświadczenia życiowe? A 

razem sprowadzają się właściwie tylko do jednego pytania: co 

jest dla mnie najważniejsze? A zatem: czy istnieje jakaś wartość, 

za którą gotów byłbym „słono zapłacić”? Wyzbyć się 

wszystkiego, co już nabyłem, po to tylko, aby zdobyć ten jeden, 

jedyny najcenniejszy skarb? 

 Wiem, że nie mogę mieć „podzielonego serca”. Całe je 

muszę oddać komuś lub czemuś. Ofiarować. Wypełnić. Czy Bóg 

jest moim skarbem i perłą? Czy dla miłości do Niego moje serce 

jest gotowe wyrzekać się wszystkich innych miłości? 



O MODLITWIE (12) 

WIERZĘ W ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ POWSZECHNY, ŚWIĘTYCH 

OBCOWANIE, GRZECHÓW ODPUSZCZENIE” 

J A S K I N I A 
 Święty Pachomiusz chciał poznać sens życia i codziennie rozmyślał 

nad słowami Biblii oraz słowami uczonych, aby przeniknąć i9chtajemnicę. 

Pewnej noce Pan Bóg zesłał mu sen. 

 Pachomiusz zobaczył w nim, że świat jest jak ogromna ciemna 

jaskinia. Istoty zaś ludzkie działają w niej po omacku, są dla siebie niedobre, 

czasem wręcz jak dzikie zwierzęta, wciąż się potykają, są coraz bardziej 

wobec siebie nawzajem nieufne, bo nie potrafią wyjść z tej ciemności. 

 Nagle ktoś zapalił w jaskini światło. Było ono małe, ale przecież nie 

istnieje tak głęboka ciemność, żeby nie mogło rozproszyć jej jakieś światło, 

choćby słabiutkie. Wszyscy próbowali przybliżyć się do osoby, która wniosła 

tę jasność. Najpierw się tłoczyli, przeszkadzając jeden drugiemu. Potem 

stanęli jeden za drugim, ale było ich zbyt wielu i małe światełko oświetlało 

drogę tylko tym na przedzie. W końcu znalazł się dobry sposób: wszyscy 

ujęli się za ręce i mogli razem wyjść z ciemności. 

 MOJA  „KARTA PAMIĘCI” 

Gdy Pan Jezus ustanowił swój 

kościół, zależało Mu na tym, aby 

ludzie utrzymywali z Nim stały 

kontakt. „Gdzie jest dwóch, albo 

trzech, zgromadzonych w moim 

imieniu, tam jestem z nimi” – obiecał. Dziś jest obecny i żywy między nami, 

choć Go nie widzimy. GDY SZUKAM BOGA, ON MI POMAGA. GDY ŻYJĘ W 

ZGODZIE Z INNYMI, MOŻEMY SZUKAĆ GO RAZEM. Pan Jezus powierzył św. 

Piotrowi obowiązek wspierania wszystkich wierzących. Obecnie rolę św. 

Piotra pełni papież. Weź za rękę tych, którzy są ci bliscy i trzymaj ich z całych 

sił, by nie zginęli w żadnej ciemności. 



MOJA MODLITWA 

Co to za radość żyć po bratersku! 

Jak pięknie i jak radośnie 

jest żyć w zgodzie z innymi! 

To jakby piękny zapach 

unosił się dookoła, 

jakby świeża rosa 

orzeźwiała wszystko o poranku. 

To Ty, Panie, dajesz nam 

wielką radość z tego, 

że nas miłujesz i że będziemy mogli 

żyć zawsze w pokoju. 

                                                                                      [KORZYSTANO: BRUNO RERRERO – WIERZĘ] 

 

 

 

 



PAULINA M. JARICOT 

DUCHOWOŚĆ SŁUGI BOŻEJ – ZAŁOŻYCIELKI STOWARZYSZENIA 

ŻYWEGO RÓŻAŃCA (4) 

Między osiemnastym a dwudziestym 

drugim rokiem życia Paulina Jaricot napisała 

duchową autobiografię zatytułowaną „Historia 

mojego życia”. Była ona zapisana w czterech 

zeszytach, ze wzmiankami na marginesach. Paulina 

podjęła się napisania autobiografii na prośbę 

swojego „kierownika duchowego”. Jedno z jego 

kazań poruszyło serce Pauliny do tego stopnia, że 

Dokument1wybrała go na swego spowiednika: 

„Dzięki wskazówkom, jakich udzielał z ambony, poczułam, że mogę mu 

zaufać”. Spowiednik szybko rozpoznał momenty jej życia, w których 

szczególnie działał Bóg. Paulina również poczuła w sobie działanie Ducha 

Świętego, który skłonił ją do dziękczynienia: „O Jezu, jaki jesteś dobry, że w 

ten sposób prowadzisz zbuntowaną owieczkę…!” Swoje nawrócenie 

porównywała z nawrócenie św. Pawła.  

Każde chrześcijańskie powołanie bierze swój początek w spotkaniu 

Boga. Zadaniem człowieka jest odpowiedzieć na Boże wezwanie. Wyznania 

Pauliny są pomocą w analizie jej drogi życia i w odkryciu łaski, którą została 

napełniona. Pisma Pauliny nazywane są „konfesją”, czyli wyznaniem wiary 

w żyjącego Boga i przyjęciem Go przez człowieka w dobrowolnym akcie 

woli. Kontemplacja wielkości Boga bliskiego człowiekowi prowadzi do 

nowego spojrzenia na ludzką egzystencję, w której wszystko wydaje się być 

względne i mało znaczące. W niektórych fragmentach swoich zapisków 

Paulina wyraźnie pomniejsza swoją wartość: „Mój umysł jest płytki, a 

usposobienie gwałtowne i leniwe…”. Święty Paweł po spotkaniu Chrystusa 

w drodze do Damaszku siebie podobnie określił: „W końcu, już po 

wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem 

bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów…” (1Kor 15,8-9).   Cdn. 

To zdjęcie, autor: 

https://megustalaclasedereligion.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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