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Poniedziałek, 14 października                                                               Łk 11,29-32


  
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem 
przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku 
Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie 
Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie 
przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców 
ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie 
z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ 
oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż 
Jonasz”. 



Rozważanie 

Jezus nawiązuje do historii proroka Jonasza, który był bardzo uparty 
i niechętny do współpracy z Bogiem. Kiedy Pan przemówił do niego po raz  
pierwszy, Jonasz chciał uciec przed Nim do Tarszisz. Dopiero gdy spędził trzy 
dni w brzuchu wielkiej ryby zdecydował się podjąć zleconą mu misję 
wezwania do nawrócenia mieszkańców Niniwy. Zrobił to jednak bardzo 
pobieżnie – głosił tylko jeden dzień, a powinien był przynajmniej trzy, ze 
względu na to, że Niniwa była ogromnym miastem, na trzy dni drogi. Mimo  
lekceważącego podejścia Jonasza, mieszkańcy Niniwy nawrócili się. Prorok 
nie był z tego zadowolony i wypomniał Bogu, że jest dla zamieszkujących 
miasto zbyt pobłażliwy.  
Ewidentne braki głoszącego nie przeszkodziły ludziom, aby uwierzyli słowu 
kierowanemu do nich przez Boga. Ich postawa jest przeciwieństwem tego, jak 
zachowują się Żydzi wobec słów Jezusa, który zdaje się być o wiele lepszym 
oratorem. Dlaczego Syn Boży przemawiający z mocą nie był w stanie 
przekonać członków Narodu Wybranego, że to on jest Synem Bożym? Przecież 
słuchający Go ludzie bardzo dobrze znali Pismo Święte, znali też historię 
Jonasza. 
Bóg w swej miłości dał nam wolną wolę i nie chce w żaden sposób zmusić nas 
do przyjęcia Objawienia. Święty Paweł w „Hymnie o miłości” pisze, że teraz 
widzimy niejasno, dopiero po śmierci zobaczymy w pełni. Dlatego również 
Izraelitom nie było łatwo rozpoznać Mesjasza, bo nie widzieli w pełni. Ta 
sytuacja wzywa nas, abyśmy ćwiczyli oczy  naszej duszy, by być jak najlepiej 
przygotowanym na przyjście Boga do naszego życia. Może się to stać 
w najmniej spodziewanym dla nas momencie. 
Gdy odejdziemy z tego świata, zobaczymy twarzą w twarz. Wtedy też 
zostaniemy osądzeni. Czy jestem gotowy stanąć w prawdzie przed samym 
sobą, widząc swoją grzeszność i marność? Czy wierzę, że Bóg kocha mnie tak 
bardzo, że pozwoli mi wejść do nieba, chociaż tak wiele razy odwróciłem się 
od niego? 



wtorek, 15 października - św. Teresy                                                      Łk 11,37-41


  
Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął 
miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył 
wpierw rąk przed posiłkiem. Na to rzekł Pan do niego: „Właśnie wy, 
faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze 
wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni! Czyż Stwórca 
zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest 
wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste”. 



Rozważanie


W zeszłym tygodniu byłem na uroczystym pasowaniu nowych ceremoniarzy 
w Archikatedrze Oliwskiej. Zadaniem ceremoniarza jest przede wszystkim 
dbać o przebieg liturgii, aby była sprawowana godnie i wzorcowo. Od wielu lat 
jestem członkiem liturgicznej służby ołtarza i wiem, że troska o piękno liturgii 
może prowadzić do głębszego poznania Boga. Zdarza się jednak, że 
przygotowanie i planowanie uroczystości kościelnych przyćmiewa ich sens 
duchowy. Najważniejsze staje się to, kto weźmie akolitki, pójdzie z welonem 
lub zadzwoni dzwonkami w trakcie procesji. Człowiek ciągle denerwuje się 
czy aby na pewno wszystko pójdzie „dobrze”. Większą wagę przykładam do 
asysty liturgicznej, niż do tego co tak naprawdę dzieje się w prezbiterium, 
najważniejsza staje się dla mnie „zewnętrzna część misy”.  

Także faryzeusze przykładali ogromną wagę do wielu rzeczy, które tylko 
„asystowały” dużo ważniejszym sprawom. Najważniejszą z nich jest 
okazywanie miłosierdzia bliźnim. To też jest celem istniejących kodeksów 
moralnych - wskazanie właściwego sposobu postępowania w stosunku do 
innych ludzi. Nie opisuje ono jednak wszystkich możliwych działań. Często to, 
co nie jest wprost wyrażone w przepisach jest w naszym sercu. Czy nie boję się 
iść za jego głosem?  

Wśród prawników mówi się o duchu prawa, czyli o tym co kryje się za 
konkretnym przepisem. Jest to pewna idea, którą przepis ma reprezentować. 
Często bardzo trudno jest wyrazić ją w sposób ścisły i jednoznaczny. Czytanie 
przepisów prawa bez ducha, bez znajomości idei, które za nim stoją może 
prowadzić do błędnej interpretacji. Z wypowiedzi Jezusa wynika, że faryzeusze 
utracili ducha, który pomógłby im odkrywać prawo i to co ma ono 
rzeczywiście reprezentować. My otrzymaliśmy Ducha Świętego, aby pomagał 
nam rozumieć to co mówi do nas Bóg, także poprzez prawo, które nam dał. 
Czy proszę o światło Ducha Świętego by z miłością służyć braciom i siostrom 
dookoła mnie?  



Środa, 16 października - św. Jadwigi                                                     Łk 11,42-46


Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w Prawie: „Biada wam, 
faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju 
jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało 
czynić i tamtego nie opuszczać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze 
miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak 
groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą”.  
Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: „Nauczycielu, tymi 
słowami nam też ubliżasz”. On odparł: „I wam, uczonym w Prawie, biada. Bo 
wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów 
tych nie dotykacie”. 



Rozważanie


Najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości. W nim zawarte jest 
całe Prawo i nauczanie proroków. Jezus wyrzuca faryzeuszom, że odwrócili 
hierarchię przykazań – te mniej ważne uznali za najbardziej istotne. Łatwiej 
jest spełniać nakazy i zakazy określone ilościowo np.: modlić cię rano 
i wieczorem, chodzić do kościoła raz w tygodniu. Wiadomo co trzeba robić, 
żeby być „dobrym”. Przykazanie miłości wyrywa nas z tej strefy komfortu. Nie 
precyzuje dokładnie co i jak należy czynić bo każdego dnia miłość może 
wymagać od nas czegoś innego: cierpliwości, odwagi, współczucia lub 
posłuszeństwa.  
Ścisłe wypełnianie nakazów i zakazów daje poczucie panowania nad swoim 
życiem. Znane są warunki początkowe i łatwo na ich podstawie określić jaki 
będzie ich rezultat. Przez to Bóg, który dał nam te przykazania, z Ojca zmienia 
się w Prawnika lub Zegarmistrza, który z niesamowitą dokładnością wyznacza 
ramy naszych działań. Znając „zasady gry”, można próbować je naginać lub 
szukać w nich niedoskonałości. Na ich podstawie można też próbować 
wykazać, że jesteśmy względem Boga w porządku bo wypełniamy sumiennie 
każdą z nich. Stąd bardzo łatwo już dojść do wniosku, że sami możemy się 
usprawiedliwić bo mamy potrzebne do tego środki. Bóg w tym momencie 
schodzi na dalszy plan, staje się jedynie urzędnikiem, przypieczętowującym 
nasz osąd. Kto będzie kochał takiego Boga? Czy jest on człowiekowi jeszcze 
do czegoś potrzebny? 
Jezus swoją wypowiedzią stawia przewodników duchowych Narodu 
Wybranego w bardzo złym świetle. Jasnym wydaje się, że tacy ludzie nie mogą 
wskazywać pozostałym drogi do Boga. W głębi swoich serc uznali, że go nie 
potrzebują. Dlatego właśnie faryzeusze zostali przyrównani do „grobów 
niewidocznych”, z pozoru służący ludziom, w rzeczywistości kontakt z nimi 
mógł prowadzić do oddalenia się od Boga. Dotknięcie grobu groziło utratą 
rytualnej czystości. 
Czy przybliżam innych ludzi do Boga? Czy moja postawa pokazuje, że jestem 
dzieckiem Ojca Niebieskiego?


