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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 

 Wielu członkom narodu wybranego piękna i bogata świątynia 

Jerozolimska dawała poczucie bezpieczeństwa, stabilności, opieki Bożej na 

wieki. Jezus zapowiada swoim słuchaczom zniszczenie świątyni i znaki 

końca czasów. Faktycznie nie zostało z niej prawie nic po stłumieniu 

powstania w 70 roku. Pan zapowiadał trzęsienia ziemi, wojny, głód i zarazy, 

straszne zjawiska, prześladowania. Kiedy to wszystko nadejdzie – mówi 

Jezus – „nie trwóżcie się „, „będzie to dla was sposobność do składania 

świadectwa”. Cierpienia, braki, prześladowania, trudności, dla jednych 

stają się powodem zgorszenia, narzekania, zamknięcia się w sobie, odejścia 

od Boga lub Kościoła. Te same wydarzenia dla innych są miejscem wzrostu 

w wierze, pogłębienia miłości do Boga i braci, dawania świadectwa. Wojna 

rodzi barbarzyńców i rodzi świętych. W chorobie jeden przeklina Boga, a 

ktoś inny z Nim się jednoczy i odnajduje sens cierpienia. W kryzysie 

finansowym jedni obrażają się na Boga, a inni na nowo odkrywają 

najgłębszy sens życia i miłości. 

 Jezus zapewnia, że jest w każdym wydarzeniu mego życia. 

Towarzyszy mi i niesie mnie na ramionach. Każda sytuacja może się stać dla 

mnie powodem błogosławieństwa, początkiem nowego życia i 

sposobnością do składania świadectwa. 



 LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
CZYTANIE z Księgi proroka Malachiasza. „Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a 

wszyscy pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą słomą, więc spali ich ten 

nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostanie po nich ani 

korzenia ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce 

sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach”.   Oto słowo Boże.  CZYTANIE z 

Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia: Sami wiecie, jak należy 

nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju ani u nikogo za darmo 

nie jedliśmy chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby 

dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie żebyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po 

to, aby dać wam samych z siebie za przykład do naśladowania. Albowiem gdy 

byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować niech też nie je! 

Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale 

nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i 

napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem własny 

chleb jedli.       Oto słowo Boże. 

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest 

przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: „Przyjdzie czas, 

kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był 

zwalony”. Zapytali Go: „Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się 

dziać zacznie?”. Jezus odpowiedział: „Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu 

bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem” oraz 

„Nadszedł czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o 

wojnach i przewrotach, To najpierw „musi się stać”, ale nie zaraz nastąpi koniec”. 

Wtedy mówił do nich: „Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw 

królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się 

straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na 

was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z 

powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to 

dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie 

obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której 

żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A 

wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciela i niektórych z was o 

śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u 

wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoja wytrwałość ocalicie 

wasze życie”.   Oto słowo Pańskie 



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

ROZTARGNIONY ALCHEMIK 

Żył kiedyś pewien alchemik, który poświęcił całe swoje życie na szukaniu 

kamienia filozoficznego, rzadkiego magicznego kamienia mającego moc 

przekształcania żelaznych przedmiotów w złota. „Zbadam wszystkie 

kamienie na ziemi, jeden po drugim. Z pewnością znajdę kamień 

filozoficzny” – myślał. Początkowo wydawało się to sprawą prostą. 

Alchemik przewiązał się żelaznym łańcuchem i dotykał nim każdy 

napotkany kamień. Wędrował i wędrował, a gdy tylko zauważył jakiś 

kamień, brał go i dotykał łańcuchem. Ten gest stał się całym jego życiem. 

Minęło lato i alchemik, z rozwianymi włosami pokrytymi kurzem, wychudły, 

o ustach zaciśniętych tak, jak zamknięte drzwi jego serca, nadal wędrował 

w poszukiwaniu magicznego kamienia. Wszyscy patrzyli na niego jak na 

szaleńca. 

Pewnego dnia jakiś chłopak ze wsi zbliżył się do niego i spytał: „Powiedz mi, 

gdzie znalazłeś ten złoty łańcuch, którym jesteś opasany?” 

Alchemik zadrżał: łańcuch, kiedyś z żelaza, stał się teraz naprawdę złoty i 

błyszczał, opasując jego pas. To nie był sen, ale kiedy nastąpiła ta zmiana? 

Uderzył się silnie w czoło. Gdzie osiągnął swą metę? 

Przyzwyczaił się do zbierania kamieni, dotykania nimi łańcucha, a potem do 

wyrzucania ich, nie patrząc, czy przemiana nastąpiła. I tak biedny alchemik 

znalazł kamień filozoficzny i utracił go! 

Słońce zachodziło i niebo było złociste. Alchemik wrócił na przebytą drogę, 

żeby rozpocząć poszukiwania od nowa. Ale jego ciało było przygarbione i 

pozbawione sił. Serce było zmęczone, a on sam przypominał drzewo 

pozbawione korzeni. 

DOPIERO TERAZ, GDY UMIERAM, ZDAJĘ SOBIE SPRAWĘ, ŻE MOJE RĘCE SĄ 

PUSTE…  ŻYŁEM NIE ŻYJĄC… MYŚLAŁEM TYLKO OSOBIE! 

ALE DLACZEGO PEWNE SPRAWY ROZUMIE SIĘ DOPIERO WÓWCZAS, GDY 

NIE MA SIĘ JUŻ CZASU, BY JE ZROBIĆ? 

(Umierający w szpitalu. Miał 68 lat.)            [korzystano: B. Ferrero – Ale my mamy skrzydła} 



O MODLITWIE (13) 

„WIERZĘ W CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE                     

I ŻYWOT WIECZNY” 

MOST 

 Burek był najlepszym przyjacielem małego Łukasza. Razem biegali i 

bawili się na łączce. Pies miał długą biało-czarną sierść i piękny pyszczek. 

Sypiał pod łóżkiem Łukasza i jadł posiłki w kącie kuchni, gdy do stołu 

zasiadali wszyscy domownicy. Kiedy Łukasz wracał ze szkoły, Burek zawsze 

wybiegał mu naprzeciw, szczekając radośnie i merdając ogonem. Nawet na 

zdjęciu upamiętniającym pierwszą Komunię świętą chłopca Burek stoi obok 

niego. Poza psa poważna i uroczysta.  

Pewnego dnia Burek nie wybiegł chłopcu na spotkanie, gdy wracał 

busem ze szkoły. Łukasz czym prędzej przybiegł do domu i zaczął szukać 

swojego przyjaciela. Znalazł go na podwórzu pod drzewem, gdzie Burek 

wyciągnął się w cieniu i oddychał ciężko jak po wyczerpujących figlach. Tyle, 

że tego dnia wcale nie biegał. Jego wierne serce ze starości odmówiło mu 

posłuszeństwa i na drugi dzień już się nie obudził. Łukasz płakał po nim 

rzewnie przez dwa dni. Pewnego ranka dziadek posadził Łukasza na 

kolanach i powiedział z poważną miną:  

 - Mój chłopcze, każdy, kto żyje, wcześniej lub później musi umrzeć. 

Śmierć jest po prostu częścią życia. 

 -A gdzie jest teraz Burek? 

 -Jestem pewien, że nasz dobry Bóg pomyślał i o specjalnym niebie 

dla każdego ze swoich stworzeń. Burek na pewno tam jest i czeka na ciebie. 

 -A więc, dziadku, ty też kiedyś umrzesz? 

 -Oczywiście. Wszyscy umrzemy. 

 -Mama i tata też? 

 -Oni też umrą. I ty. Wszyscy umrzemy, kiedy nadejdzie nasz dzień. 

 -Ależ to straszne, dziadku. Boję się umierać. Dlaczego nie możemy 

zostać na ziemi na zawsze?  

 Tu dziadek spokojnym i ciepłym głosem zaczął opowiadać: 

  



 -Kiedyś pewien rolnik ze swym synem szedł do sąsiedniej wioski na 

targ. Po drodze znaleźli się nad mostkiem, który rozpadał się i chwiał. Syn 

się przestraszył: Tato, jak myślisz, czy most wytrzyma?” Ojciec go uspokajał: 

„Nic się nie stanie, będę cię trzymał za rękę”. I bezpiecznie dotarli do celu. 

Do domu wracali pod wieczór. W drodze chłopiec znowu się zaniepokoił: 

„A rzeka, tato? Jak pokonamy ten niebezpieczny most? Boję się”. 

 Ojciec był dobrze zbudowanym, silnym mężczyzną. Wziął syna na 

ręce i zapewnił go: „W moich ramionach będziesz bezpieczny”. Podczas gdy 

rolnik szedł ze swoim cennym Bagażem”, chłopiec zasnął mocno. 

Następnego ranka obudził się cały i zdrowy w swoim łóżku. Słońce 

przenikało do izby przez okno. Nawet nie zauważył, że go przeniesiono na 

drugi brzeg po moście nad rwącym potokiem. Taka też jest śmierć, Łukaszu. 

Życie można porównać do niebezpiecznego mostu. Któregoś dnia i ty 

zaśniesz w objęciach Pana Boga, a kiedy się obudzisz, będziesz już po drugiej 

stronie, w domu, w naszym prawdziwym domu. 

MOJA „KARTA PAMIĘCI”  Gdybyś zapytał Pana Jezusa: „Dlaczego do nas 

przyszedłeś?”, On mógłby odpowiedzieć: „Aby was osobiście upewnić, że 

to, co nazywacie śmiercią, jest tylko nowym życiem, życiem w objęciach 

Boga”. Chrześcijanin nie mówi: „Życie jest piękne, ale potem, niestety, 

trzeba umrzeć”, tylko: „Życie nie zawsze jest piękne, ale po życiu na 

szczęście jest nie tylko śmierć”. Bóg Ojciec czeka na nas. Aby nie zabłądzić 

na drodze do Niego, musimy tylko zdać się na Pana Jezusa – On poprowadzi 

nas za rękę. 

MOJA MODLITWA 
WRACAM DO DOMU 

Pomyśl…, że docierasz na drugi brzeg i jesteś w raju; 

że chwytasz czyjąś dłoń i poznajesz, że jest to ręka Boga; 

że oddychasz nowym powietrzem i że to jest powietrze niebiańskie; 

że masz nowe siły i że panuje tam nieśmiertelność; 

że jest tak, jak kiedy się przejdzie spod burzowych chmur 

w krainę nieznanego dotąd spokoju; 

że budzisz się i odkrywasz, że niebo to twój dom. 
                                                                                [KORZYSTANO: BRUNO RERRERO – WIERZĘ] 



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

PRZYPOWIEŚĆ O NIEMĄDRYM BOGACZU 
„DOBRA MATERIALNE WINNY SŁUŻYĆ TEMU, BY ŻYĆ 

UCZCIWIE I DZIELIĆ SIĘ Z POTRZEBUJĄCYMI”. 

Powyższe słowa wypowiedział papież Franciszek w dniu 4 sierpnia br.            

w niedzielnej homilii. Postanowiłam posłużyć się tą homilią w analizie 

kolejnej przypowieści. Przy okazji zastanówmy się nad tym, że Bóg wybiera 

nam – wierzącym - pasterza, którego zadaniem jest prowadzenie nas do 

Niego najkrótszą drogą. Po Wielkim Janie Pawle II i po wielkim intelekcie 

Benedykta XVI, otrzymaliśmy praktyczne prowadzenie Franciszka. Na 

początek posłuchajmy słów Jezusa, słów przypowieści, którą nasz Pan 

wygłasza po scenie, w której pewien człowiek z tłumu wstaje i prosi Mistrza, 

aby rozstrzygnął kwestię prawną, dotyczącą spadku rodzinnego. Jezus nie 

odpowiada wprost na postawione pytanie, ale uogólnia problem i uderza 

w samo sedno powstawania chciwości, właściwego pojmowania bogactwa 

i radzi, co robić, by i w tych kwestiach być mądrym. 

„POWIEDZIAŁ TEŻ DO NICH: UWAŻAJCIE I STRZEŻCIE SIĘ 

WSZELKIEJ CHCIWOŚC, BO NAWET GDY KTOŚ OPŁYWA WE 

WSZYSTKO, ŻYCIE JEGO NIE JEST ZALEŻNE OD JEGO MIENIA.           I 

OPOWIEDZIAŁ IM PRZYPOWIEŚĆ: PEWNEMU ZAMOŻNEMU 

CZŁOWIEKOWI DOBRZE OBRODZIŁO POLE. I ROZWAŻAŁ SAM W 

SOBIE: CO TU POCZĄĆ? NIE MAM GDZIE POMIEŚCIĆ MOICH 

ZBIORÓW. I RZEKŁ: TAK ZROBIĘ: ZBURZĘ MOJE SPICHLERZE, A 

POBUDUJĘ WIĘKSZE I TAM ZGROMADZĘ CAŁE ZBOŻE I MOJE 

DOBRA. I POWIEM SOBIE: MASZ WIELKIE ZASOBY DÓBR, NA 

DŁUGIE LATA ZŁOŻONE; ODPOCZYWAJ, JEDZ, PIJ I UŻYWAJ! LECZ 

BÓG RZEKŁ DO NIEGO: „GŁUPCZE, JESZCZE TEJ NOCY ZAŻĄDAJĄ 

TWOJEJ DUSZY OD CIEBIE; KOMU WIĘC PRZYPADNIE TO, COŚ 

PRZYGOTOWAŁ?” TAK DZIEJE SIĘ Z KAŻDYM, KTO SKARBY 

GROMADZI DLA SIEBIE, A NIE JEST BOGATY PRZED BOGIEM. 
(Łk12,13-21).  



Bogacz z przypowieści sądzi, że jest szczęśliwy, bo trafił mu się rok 

wyjątkowo pomyślny i czuje się zabezpieczony dzięki nagromadzonym 

dobrom. Celem opowiadania jest ukazanie sprzeczności między tym, co 

bogacz sam planuje dla siebie, a tym, co Bóg zaplanował dla niego. Bogacz 

przedstawia swojej duszy – sobie, trzy cechy nadchodzącej przyszłości: 

 1. zgromadzenie licznych dóbr, 

 2. zapewnienie dobrobytu na wiele lat, 

 3. spokój i nieograniczony dobrobyt. 

„I POWIEM SOBIE: MASZ WIELKIE ZASOBY DÓBR, NA DŁUGIE 

LATA ZŁOŻONE; ODPOCZYWAJ, JEDZ, PIJ I UŻYWAJ!” Jednak słowa, 

które Bóg do niego wypowiada, niszczą jego plany. Zamiast „wielu lat” Bóg 

wskazuje na natychmiastowość „TEJ NOCY” – dziś w nocy umrzesz; 

zamiast korzystania z życia Bóg przedstawia mu oddanie życia z 

następującym po tym oddaniu (śmierci) sądem. Co dotyczy licznych 

nagromadzonych dóbr, na których bogacz miał wszystko oprzeć, przesłania 

ją ironia pytania: „KOMU WIĘC PRZYPADNIE TO, COŚ 

PRZYGOTOWAŁ?” Właśnie w tej sprzeczności ma uzasadnienie 

określenie głupiec – gdyż myśli o rzeczach, które uważa za konkretne, lecz 

właściwie są one fantazją – z jakim Bóg zwraca się do tego człowieka. Jest 

on głupi, ponieważ praktycznie wyrzekł się Boga, nie liczył się z Nim. 

 Wniosek z przypowieści, sformułowany przez Ewangelistę, jest 

szczególnie wymowny: „TAK DZIEJE SIĘ Z KAŻDYM, KTO SKARBY 

GROMADZI DLA SIEBIE, A NIE JEST BOGATY PRZED BOGIEM”. 

Jest to przestroga ujawniająca horyzont, ku któremu wszyscy winniśmy 

kierować spojrzenia. Dobra materialne są potrzebne. One są dobrami. 

Jednak one powinny, a z pewnością są środkiem do tego, by żyć uczciwie    i 

dzielić się z najbardziej potrzebującymi. Jezus zachęca nas, byśmy uznali 

fakt, że bogactwa mogą zniewolić serce i odciągnąć je od prawdziwego 

skarbu, który jest w niebie. Przypomina nam o tym także św. Paweł w Liście 

do Kolosan (Kol3,1-2): „SZUKAJCIE TEGO, CO W GÓRZE (…). DĄŻCIE DO 

TEGO, CO W GÓRZE, NIE DO TEGO, CO NA ZIEMI”.  



Zwróćmy uwagę, że i w tej przypowieści bogacz nie ma imienia. Jego życie 

oparte na chciwości nie zapisało się w Sercu Jezusa.  

„To – ma się rozumieć – nie oznacza odrywania się od rzeczywistości, ale 

dążenie do tego, co ma prawdziwą wartość: sprawiedliwości, solidarności, 

gościnności, braterstwa, pokoju; tego wszystkiego, co stanowi prawdziwą 

godność człowieka. Chodzi o dążenie do realizowania życia nie według stylu 

świata, lecz według stylu ewangelicznego – miłowanie Boga całym naszym 

sercem i miłowanie bliźniego tak, jak go umiłował Jezus, to znaczy służąc i 

czyniąc dar z siebie. Chciwość dóbr, pragnienie posiadania dóbr nie 

zaspokaja serca, a wręcz wzbudza większy głód! Zachłanność jest jak te 

dobre cukierki – zjadasz jeden i mówisz: „O, jaki dobry!”, i bierzesz drugi; 

po pierwszym masz chęć na następny. Tak jest z zachłannością – nigdy cię 

nie zaspokaja. Miejcie się na baczności! Miłość tak pojmowana jest źródłem 

prawdziwego szczęścia, natomiast nadmierne dążenie do dóbr 

materialnych i bogactw jest często źródłem niepokoju, wrogości, nadużyć, 

wojen. Wiele wojem zaczyna się z powodu zachłanności. 

 Oby Dziewica Maryja pomogła nam nie ulec fascynacji 

zabezpieczeniami, które przemijają, ale być każdego dnia 

wiarygodnymi świadkami wiecznych wartości Ewangelii”. 

 

  

 

 

 



   PAULINA M. JARICOT 

NAWRÓCENIE SŁUGI BOŻEJ – ZAŁOŻYCIELKI STOWARZYSZENIA 

ŻYWEGO RÓŻAŃCA (5) 
Paulina, młoda dziewczyna XIX 

wieku, opisuje w zeszytach swoją 

drogę, na której jej przewodnikiem był 

Duch Święty. Na taką drogę Jezus 

zaprasza każdego ucznia, a przede 

wszystkim chroni go przed złudnymi 

wartościami tego świata. Paulina tak to komentuje: „Poleciłam się Jego 

opiece i zostałam ogarnięta Boską miłością”. 

Przypomnijmy sobie inne, podobne sytuacje, które pochodzą z Pisma 

Świętego, a w których Pan Bóg zwraca się z apelem do człowieka. Między 

innymi wołał do Abrahama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej…” (Rdz12,1) 

oraz do apostołów: „Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci je, a 

kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je”. (Mt10,39). 

Paulina Jaricot opisuje w zeszytach swoje życie przed nawróceniem, 

następnie przedstawia szczegóły wewnętrznej walki, w której odnosi 

zwycięstwo i ostatecznie wybiera życie z Chrystusem. W końcu przedstawia 

nam owoce swojego nawrócenia, owoce wyboru Chrystusa.  

Aby zrozumieć jej heroiczny czyn, trzeba sobie uzmysłowić, że urodziła się 

22 lipca 1799 roku. W czasie wielkiego przewrotu we Francji – rewolucji 

burżuazyjnej, a została ochrzczona w domu przez ukrywającego się księdza. 

Opowiedzenie się za Bogiem w tamtym czasie było jednoznaczne ze 

złożeniem ofiary z samego siebie. W społeczeństwie panowało ogólne 

przekonanie, że decyzja o byciu uczniem Chrystusa pociąga za sobą zgodę 

na krzyż i cierpienie. Rewolucja Francuska odcisnęła piętno na sposób 

myślenia ludzi XIX wieku. Jeszcze jedną przyczyną nawrócenia była rola, 

jaką odegrała choroba mamy Pauliny. Dla niej, a raczej w jej intencji podjęła 

decyzję o wyrzeczeniu się siebie. Takim zwrotnym momentem w życiu 

Pauliny był cudowny, dramatyczny powrót do zdrowia po upadku z 

kuchennego stołka. Niektórzy biografowie porównują ten moment z 

nawróceniem św. Pawła w drodze do Damaszku.   Cdn. 



P O B O Ż N E    Ż A R T Y 
 

;;;@@@;;; 

  

-No i co tam mówił ksiądz na kazaniu? – pyta ojciec syna. 

 -Mówił, że rodzice nie powinni wypytywać o to dzieci, tylko sami 

powinni przyjść do kościoła. 

 

;;;@@@;;; 

 

Syn zrobił wreszcie prawo jazdy i prosi ojca o pożyczenie samochodu.  

Ojciec ostro odpowiada: 

 -Popraw oceny w szkole, przeczytaj Biblię i zetnij włosy, to wrócimy 

do tematu. 

 Po miesiącu chłopak przychodzi do ojca i mówi:  

 --Poprawiłem stopnie, a Biblię znam już prawie na pamięć. Pożycz 

samochód! 

 -A włosy? 

 -Ale tato, w Biblii wszyscy: Samson, Mojżesz, nawet Jezus, mieli 

długie włosy! 

 -O widzisz, synku – i chodzili na piechotę… 

 

;;;@@@;;; 

  

Piotrek miał coś załatwić u księdza proboszcza. 

 -Zachowuj się grzecznie! – upomina go matka. – Jak zobaczysz 

księdza, powiedz ładnie: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. 

 Kiedy Piotrek wrócił do domu, mama pyta: 

 -Byłeś grzeczny? 

 -Tak, tylko księdza nie było na plebanii i otworzyła mi gospodyni, 

więc jej powiedziałem: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna…”. 

  

;;;@@@;;; 
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