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Poniedziałek, 15 października, Św. Teresy                                            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 stał się 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 z krańców ziemi przybyła 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                                                                        


„To plemię jest plemieniem przewrotnym”. Jezu mój, ileż razy mogłabym tak 

powiedzieć o sobie. Ile razy to ja żądałam od Ciebie znaku, to ja oczekiwałam, 

że spełnisz moje zachcianki. 

„Gdy tłumy się gromadziły”. Panie Jezu, wszędzie, gdzie się pojawiasz, 

gromadzą się wokół Ciebie tłumy. Jednych przynagla Dobra Nowina, innych 

Twoje Serce. Ale pewnie wśród nich znajdują się i tacy, którzy przychodzą do 

Ciebie z czystej ciekawości, może nawet po to, żeby wytykać Ci Twoje błędy. 

Dziś my możemy gromadzić się wokół Ciebie na Eucharystii. Tak jak kiedyś, 

tak i teraz otaczają Cię tłumy pragnących Cię, łaknących Twego Słowa, 

kochających. Ale i tych, którzy idą do kościoła, bo tak wypada, bo to 

obowiązek, bo żona każe iść… Jezu mój, Kim dla mnie jesteś Ty i dlaczego 

przychodzę do Ciebie? Czy naprawdę z czystej Miłości, czy z poczucia 

obowiązku? 

„Żąda znaku”. Jezu, tak często ja oczekuję od Ciebie, że spełnisz moje prośby. 

Bo przecież z jednej strony niemal codziennie wypowiadam „bądź wola 

Twoja”, ale z drugiej strony to ja Ci stawiam warunki, to ja układam sobie plan, 

to ja chcę o wszystkim wciąż decydować. Czy umiem Cię przyjąć takim, jakim 

Ty jesteś, czy raczej chcę, żebyś to Ty dopasował się do mojego życia? 

„Dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili”. Panie Jezu, dziękuję Ci za 

wszystkich ludzi, których postawiłeś na mojej drodze, aby prowadzili mnie ku 

Tobie. Dziękuję za kapłanów, szczególnie tych którzy stali się szafarzami 
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sakramentów świętych. Dziękuję za Rodziców, którzy uczyli mnie pierwszych 

kroków ku Tobie. Za męża, który każdego dnia uczy mnie kochać Ciebie coraz 

bardziej. Za wspólnotę, która pozwala mi się rozwijać. I za tych ludzi, którzy 

swoim świadectwem i swoją postawą nawracają mnie ku Tobie. Dziękuję, że 

każdego dnia dajesz mi szansę Poznawać i wielbić Ciebie. 

„Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana. Niech imię Pana będzie 

błogosławione teraz i na wieki”. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, tu i teraz.           

W tym Słowie. W moim rozważaniu. W moim życiu. W każdym człowieku.   

Ty jesteś godzien chwały i czci. Ciebie wielbi moje serce, bo Ty jesteś moim 

Życiem! 



�
wtorek, 16 października, Św. Jadwigi Śląskiej                                 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 Pan rzekł 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	 	 	 	 	          


Jak łatwo oceniać mi innych ludzi, Panie! Jakże często widzę dookoła siebie 

ludzi obłudnych i zakłamanych, prawdziwych faryzeuszy. Z jaką lekkością 

wkładam ich do odpowiedniej szufladki: ten nie jest godzien, tamten jest 

kłamcą, a ten kradnie…  

„Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie”. Panie Jezu, ja też często 

zapraszam Cię do mojego życia. Dziękując za dar komunii z Tobą, proszę 

niemal zawsze, abyś poszedł ze mną do domu i towarzyszył mi każdego dnia. 

Zapraszam Cię do swojego stołu. Ale co potem? Bo przecież tak często nie 

zauważam Cię, że jesteś tuż obok, że trzymasz mnie za rękę. Że 

podtrzymujesz, kiedy upadam. I cieszysz się, kiedy ja odczuwam radość. Czyż 

to nie ja jestem tym faryzeuszem, który choć zaprasza Cię na obiad do swojego 

domu, ale wcale nie dba o to, żebyś czuł się w nim dobrze? 

„Wyraził zdziwienie”. Panie Jezu, wiem, że moją słabością jest właśnie takie 

wyrażanie zdziwienia: jak ktoś może robić coś niezgodnie z moimi 

oczekiwaniami. Jak łatwo denerwują mnie ludzie, którzy nie przestrzegają 

zasad. Jak często złoszczę się, bo na przystanku ktoś stanął zbyt blisko mnie         

i naruszył moją przestrzeń. Wciąż tylko moje „ja”. A przecież Ty przyszedłeś 

do wszystkich ludzi – i do wszystkich ludzi mnie posyłasz. Panie Jezu, naucz 

mnie kochać każdego człowieka takim, jakim jest. 

„Dbacie o czystość zewnętrznej strony”. Panie Jezu, doskonale wiem, co to 

znaczy dbać o zewnętrzną stronę. Pamiętam, kiedy robiłam wszystko, co              
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w mojej mocy, aby ludzie postrzegali mnie jako osobę idealną: idealnego 

pracownika, idealną żoną, idealną kobietę. I dobrze wiem, czym to się 

skończyło i do jak głębokiego bagna doprowadziło. To prawda, trzeba dbać          

o swój wizerunek, bo on świadczy o Tobie, Panie, ale najważniejsze jest to, co 

w środku. Dziękuję Ci za ludzi, którzy wyciągnęli mnie z pułapki „zewnętrznej 

poprawności i pustki w środku”. Naucz mnie dbać o właściwy porządek 

mojego życia. 

„Dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę”. Panie Jezu, Ty nie chcesz moich 

pieniędzy, moich podarunków. Ty pragniesz mojego serca. Panie, naucz mnie 

dzielić się tym, co mam, z tymi, którzy mają mniej ode mnie. Naucz mnie 

cieszyć się tym, co mam, i nie gonić za tym, co niepotrzebne. Dziękuję, 

że dbasz o moje potrzeby: że mam dach nad głową i chleb do jedzenia. Wybacz 

wszystkie chwile, w których narzekałam na brak Twojej pomocy.  

„Panie, niech zstąpi na mnie Twoja łaska, Twoje zbawienie według Twej 

obietnicy”. Panie, błogosław każdemu, kogo dzisiaj spotkałam. Błogosław 

naszym dzieciom, pracodawcom, księżom, przyjaciołom. I tym, za których 

modlić się najtrudniej – tym, którzy nas zranili i skrzywdzili… Błogosław, 

Panie całemu światu! 



�
Środa, 17 października, Św. Ignacego Antiocheńskiego                  Łk 11,42-46	        


Jezus powiedział: "Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty 

i ruty, i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. 

Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie pomijać.  

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, słowami tymi także nam ubliżasz».  

On odparł: «I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo nakładacie na ludzi ciężary 

nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie". 

  



�
Rozważanie	 	 	                                  


	 	      


Panie Jezu, dzisiejsza Ewangelia jest wręcz przerażająca. Bo oto stoję przed 

Tobą, a Ty mi mówisz „biada wam”. Przychodzę do Ciebie, a Ty mnie karcisz.  

Ale choć Twoje słowa są bolesne, są pełne Prawdy, która może mnie wyzwolić 

z moich słabości.  

„Dajecie dziesięcinę, a pomijacie sprawiedliwość”. Panie Jezu, przypominam 

sobie wszystkie razy, kiedy ktoś poprosił mnie o jałmużnę. Owszem, były takie 

chwile, kiedy odmawiałam, ale były i takie, kiedy dla świętego spokoju 

złożyłam ofiarę. No właśnie – dla świętego spokoju. Bez zadbania o to, co 

ważne. No cóż – wypełniłam obowiązek, czego chcesz więcej ode mnie? 

Przecież ja nie będę z nikim rozmawiała, bo nie mam na to czasu… Panie Jezu, 

wybacz mi te wszystkie razy, kiedy w drugim człowieku nie dostrzegałam 

Ciebie, kiedy nie umiałam kochać bliźniego.   

„Lubicie pierwsze miejsca w synagogach”. Panie Jezu, czyż ja nie jestem takim 

faryzeuszem. Co z tego, że lubię pomagać innym ludziom, kiedy zawsze 

oczekuję od nich wdzięczności. Cóż z tego, że pragnę kochać swojego męża, 

skoro zawsze chcę mu pokazać, że to ja mam rację? Cóż z tego, że zapraszam 

rodziców na obiad, skoro za każdym razem to ja muszę znajdować się 

w centrum uwagi. Mogłabym tak wymieniać mnóstwo rzeczy. Bo przecież to 

takie ludzkie: czuć się potrzebnym, ważnym, a może nawet najważniejszym. 

A gdzie w moim życiu miejsce dla Ciebie, Panie? 
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„Nakładacie na ludzi ciężary”. Panie Jezu, jakże ja lubię nakładać ciężary na 

innych: obowiązki na młodsze koleżanki w pracy, nadmierną odpowiedzialność 

na współmałżonka, wymagania względem rodziców. A sama – jaka jestem? 

Czy i ja zawsze rzetelnie wywiązują się ze swoich obowiązków? Czy nie 

jestem leniwa? Albo nie robię jedynie tego, co zrobić muszę, bez miłości 

i dbania o drugiego człowieka. Panie Jezu, wybacz wszystkie razy, kiedy 

nakładałam ciężary na innych, a sama unikałam odpowiedzialności.  

„Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na 

drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców”. Szczęśliwy ten, który 

w swoim życiu idzie za Twoim Słowem, Panie! Chwała Tobie, bo Ty jesteś 

źródłem prawdziwego szczęścia człowieka! 



�
czwartek, 18 października, Św. Łukasza                                            Łk 10,1-9


Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu 

dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, 

dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: "Żniwo wprawdzie 

wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił 

robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. 

Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie 

pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: „Pokój 

temu domowi!” Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój 

spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, 

jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie 

przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą 

was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie 

im: „Przybliżyło się do was królestwo Boże”. 



�
Rozważanie                                                                          


Panie Jezu, dzisiaj pozostawiasz nam wskazówki. To powołanie dla każdego 

człowieka: a więc i dla mnie: posyłasz mnie jako Swojego robotnika, jako 

Twoje narzędzie dla innych ludzi. Czy umiem w taki właśnie sposób 

odczytywać swoje powołanie? 

„Żniwo wprawdzie wielkie”. Dzisiejszy świat, Panie Jezu, bardzo odsunął się 

od Ciebie. Dzieci są zdeprawowane, rodzice rozleniwieni, nauczyciele nie mają 

praw. Dzisiejszy świat bardzo potrzebuje Ciebie. I właśnie Ty wybierasz dzisiaj 

mnie, wołasz mnie po imieniu i mówisz: idź i pracuj na mojej roli. Dbaj nie 

tylko o swoje zbawienie, ale pokaż całemu światu Moją miłość. Czy umiem 

stać się narzędziem w ręku Boga i iść wszędzie tam, gdzie mnie pośle? 

„Nie noście ze sobą trzosa ani torby”. Panie Jezu, ale jak to – mam iść 

z pustymi rękoma? Przecież potrzebuję przynajmniej kilku podręcznych 

rzeczy! Przynajmniej mojego telefonu, bez którego nigdzie się nie ruszam – 

przecież muszę mieć kontakt ze światem. No właśnie – i znowu zaczynam 

kombinować. A przecież Tobie, Panie Jezu chodzi tylko o jedno – o to, żebym 

Ci zaufała, bo przecież o całą resztę sam się zatroszczysz. Panie Jezu, naucz 

mnie takiego zaufania, żebym umiała Tobie powierzać nawet podstawowe 

potrzeby. 

„Pokój temu domowi” Czy umiem się dzisiaj pozdrawiać po chrześcijańsku? 

Dlaczego, wracając z pracy do domu, nie mówię, jak kiedyś „Niech będzie 

pochwalony Jezus Chrystus”? Dlaczego tak mało Boga w moim życiu?  
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„Przybliżyło się do was Królestwo niebieskie”. Niechaj to zdanie rozbrzmiewa 

dzisiaj radośnie w mym sercu. Oto szczęśliwa nowina: Jezus przychodzi dzisiaj 

do mnie i mówi – Pokój ci. Oto daję ci moje Królestwo. Bądź uwielbiony, 

Panie Jezu, w Twojej śmierci i zmartwychwstaniu, które przybliżyło mnie do 

Twego Królestwa! 



�
piątek, 19 października, Bł. Jerzego Popiełuszki                                Łk 12,1–7


Kiedy ogromne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na 

drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: "Strzeżcie się kwasu, to 

znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na 

jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co 

powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a co w izbie szeptaliście 

do ucha, głoszone będzie na dachach. A mówię wam, przyjaciołom moim: Nie 

bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą. 

Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma 

moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie! Czyż nie sprzedają 

pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany 

w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. 

Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli".  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Rozważanie	 	 	 	 	 	 	    


Oto nastał kolejny dzień, w którym mój Pan mówi: Nie bój się. Dbam o Ciebie. 

Jesteś ważny. Czy umiem właśnie tak spojrzeć na Chrystusa: jako na Tego, 

który nawet włosy na mojej głowie policzył i troszczy się o mnie każdego 

dnia? 

„Strzeżcie się kwasu”. Panie Jezu,  kiedyś wydawało mi się, że jestem już tak 

doskonała, że niczego nie muszę się lękać. Że mogę kroczyć w ciemności, bo 

sobie poradzę. Jakże błędne to było myślenie! Bez Ciebie ginę. Tylko Ty 

możesz mnie uratować! Dziś wiem, że lepiej unikać złego, bo ciało i dusza są 

zbyt słabe. Dziś rozumiem, że tylko z Tobą, Panie, mogę kroczyć ciemną 

doliną. 

„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało”. Panie Jezu, Ty znasz ludzką duszę, 

wiesz, czego się obawiam, Wiesz, jak bardzo lękam się bólu i cierpienia. 

A jednak stajesz przede mną i mówisz: nie bój się. Cierpienie może cię 

wzmocnić, może dodać ci sił. Bój się złego, lękaj się grzechu, ale nie tego, co 

przemijające. Bo ból przeminie. Ale grzech plami twoją duszę. Panie Jezu, 

proszę Cię o mężne o serce. 

„U was zaś nawet włosy na głowie są policzone”. Panie Jezu, Ty troszczysz się 

nawet o moje podstawowe potrzeby. Dbasz o to, żebym miała wszystko, co jest 

mi potrzebne do zbawienia. Czy umiem Ci być za to wdzięczą? Czy umiem się 

tym radować? Czy jednak każdego dnia zabiegam o dobra materialne, a nie 

o dobrą relację z Tobą? Co jest dla mnie ważne? 
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„Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania.” Panie 

Jezu, bądź uwielbiony – Ty pokrzepiasz moje ciało, ożywiasz moją duszę, 

poruszasz serce. Bądź uwielbiony w dzisiejszym dniu, w mojej pracy, w moim 

uśmiechu. Tobie oddaję to, co trudne – moje zdenerwowanie, złość, lenistwo… 

Panie Jezu, Ty się tym zajmij.  



�
sobota, 20 października, Św. Jana Kantego                                    Łk 12,8-12


Jezus powiedział do swoich uczniów: "Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, 

przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie 

wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto 

powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz 

temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy 

was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki 

sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was 

w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć". 



�
Rozważanie	 	 	 	 	 	 	     


Panie Jezu, czyż wymagasz ode mnie coś nadzwyczajnego? Nie – Ty tylko 

chcesz, aby odważnie się do Ciebie przyznała. Bo tak robią Przyjaciele – nie 

wstydzą się siebie nawzajem, cieszą się swoją obecnością i radośnie głoszą, że 

mają tak wiernego kompana. A ja – czy umiem właśnie z taką radością głosić, 

że należę do Ciebie? 

„Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi”. Jakże to ważne, Panie Jezu, żeby głosić 

swoim życiem świadectwo o Tobie. Żeby zawsze się do Ciebie przyznawać: 

zrobić znak krzyża, przechodząc obok kapliczki; nosić na szyi krzyżyk; mieć 

rybkę na samochodzie zamiast dziwnych czaszek; iść na procesję Bożego Ciała 

zamiast na spacer. To takie małe gesty, ale właśnie w ten sposób, Panie Jezu, 

pragnę Ci pokazać, że przyznaję się do Ciebie. 

„Kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu”. Choć pewnie dla większości z nas to 

zdanie pozostaje tajemnicą, strzeż nas Panie przed takim  bluźnierstwem, które 

nie zostanie odpuszczone. Zmiłuj się nad nami w łaskawości Swojej i nie 

dopuszczaj do nas złego. Panie Jezu, chroń nas i strzeż nas, abyśmy zawsze 

kroczyli Twoją drogą. 

Czy naprawdę ufam Tobie i za Tobą kroczę? Czy wystrzegam się złego, 

a zabiegam o dobre czyny? Czy umiem Cię miłować w drugim człowieku? Czy 

umiem przebaczać? Czy umiem pokazywać ludziom Ciebie? Czy naprawdę 

wierzę? 
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„Ty swój majestat wyniosłeś nad niebiosa. Usta dzieci i niemowląt oddają 

Ci chwałę”. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w moim życiu. Dziękuję Ci za każdą 

chwilę,  której mogę Ciebie wielbić. Dziękuję, że dbasz o mnie i że zawsze 

jesteś przy mnie. 



�
niedziela, 21 października                                                              Mk 10,35-45


Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, 

chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».  

On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»  

Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, 

drugi po lewej Twojej stronie».  

Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja 

mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?»  

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».  

Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, 

który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać 

miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla 

których zostało przygotowane».  

Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana.  

A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: „Wiecie, że ci, którzy uchodzą 

za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie 

tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, 

niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, 

niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby 

Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. 



�
komentarz


Kontekst: Rozmowa uczniów z Jezusem, opisana w dzisiejszym fragmencie 

Ewangelii, ma miejsce zaraz po trzeciej zapowiedzi męki, śmierci 

i zmartwychwstania Mesjasza. Dzieje się to drodze do Jerozolimy, tuż przed 

wejściem do Jerycho, gdzie w następnej kolejności zostanie uzdrowiony 

niewidomy Bartymeusz (Mk 10,46-52).   

1. Ukazany powyżej kontekst zwraca uwagę na całkowicie niezrozumienie 

Mistrza przez uczniów. Jezus zapowiada swoją mękę i odrzucenie, a uczniowie 

nie potrafią sobie wyobrazić królestwa Bożego inaczej, jak tylko w kategoriach 

władzy. Stąd ich prośba o dwa najważniejsze stanowiska w wyimaginowanej 

„radzie królestwa niebieskiego”.   

2. Jezus, odpowiadając uczniom, wskazuje na drogę, którą można dojść do 

chwały. W tym celu posługuje się dwoma odniesieniami: do kielicha i chrztu. 

Obraz kielicha wskazuje na zło i jego konsekwencje. W Psalmie 75 zapisano: 

„Bo w ręku Pana jest kielich, który się pieni winem, pełnym przypraw. I On 

z niego nalewa: aż do mętów wypiją, pić będą wszyscy niegodziwi na 

ziemi” (Ps 75,9).  

Otóż Chrystus podczas swej męki i śmierci, wziąwszy na siebie grzechy całego 

świata, wypije ów straszny kielich. To właśnie jest droga, tak zaskakująco 

różna od tryumfalnej, która prowadzi do chwały. Ten sam kielich będzie 

podany również uczniom, jeśli zechcą pójść szlakiem krzyża Pańskiego 

(Ravasi).  
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Żeby zrozumieć użyte przez Jezusa odniesienie do chrztu, trzeba zatrzymać się 

chwilę nad kompozycją całej Ewangelii św. Marka. Otóż początkowa scena 

opisująca chrzest Jezusa w Jordanie (Mk 1,9-11) zostaje dopełniona i wyja-

śniona poprzez opis Jego męki i śmierci. I ta łączność pomiędzy chrztem a 

śmiercią zostaje ukazana w analizowanym przez nas fragmencie. Jezus używa 

symbolu chrztu, który ma przyjąć, a który rozumie jako zanurzenie (w języku 

greckim słowo chrzest pochodzi od czasownika baptizein - „zanurzać”) 

w morzu cierpienia, które dokona się w czasie Jego męki na krzyżu. Uczniowie 

również, tak jak ich Mistrz, będą cierpieć dla królestwa Bożego.   

3. Na koniec Jezus wskazuje uczniom kryterium wielkości chrześcijanina. Jest 

to „stanie się sługą” i „bycie niewolnikiem wszystkich”, tak jak On (określenie 

„Syn Człowieczy” odnosi się bezpośrednio do Jezusa), który przyszedł, „żeby 

służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. I tu znowu odwołajmy się do 

początku Ewangelii, kiedy to Jezus powołał pierwszych uczniów (Mk 1,16-20).  

Stało się to nad jeziorem. Chrystus, zobaczywszy rybaków, powiedział: 

„Pójdźcie za Mną”. Opis ten przypomina, że w życiu ucznia to sam Jezus ma 

być punktem odniesienia. To On poprzedza ucznia, który wezwany jest do tego, 

by iść za Nim. Jak zatem stać się ewangelicznym „sługą” i „niewolnikiem 

wszystkich”? Patrzeć na Jezusa i Go naśladować.  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Rozważanie	 	 	 	 	       


Panie Jezu, dzisiaj odbywasz ostatnią podróż, której uwieńczeniem będzie 

Twoja męka, śmierć i zmartwychwstanie. W czasie drogi przepowiadasz 

mające nastąpić wkrótce wydarzenia. Przecież jest to po ludzku smutny dzień. 

A w tym całym smutku uczniowie zwracają się do Ciebie, prosząc o przywileje 

dla samych siebie.  

„Nauczycielu, chcemy, żebyś uczynił na to, o co Cię poprosimy”. Panie Jezu, 

jakże często ja zwracam się do Ciebie właśnie w taki sposób. Chcę, żebyś 

spełnił moją prośbę. Tak, jakby to był Twój obowiązek. Ja żądam, a Ty spełnij 

moje zachcianki. Często nawet nie analizuję, czy to, o co proszę, jest właściwe. 

A przecież Ty dajesz wszystko, czego potrzebuję. I to dajesz w nadmiarze.  

„Nie wiecie, o co prosicie”. Panie Jezu, ja też wiele razy nie wiem, o co proszę.  

Zawsze przedkładam Ci swój doskonały plan, a Ty masz się do niego 

dostosować. Proszę o zdrowie, choć to w cierpieniu jestem najbliżej Ciebie. 

Proszę o pieniądze, choć to bieda sprawia, że umiem kochać ubogich. Czy 

zastanawiam się nad tym, o co proszę – a jeśli tego nie dostaję, czy umiem 

znaleźć w tym wolę Boga? 

„Poczęli oburzać się na Jakuba Jana”. Oburzali się na umiłowanego ucznia. 

Tego, który zawsze był przy Jezusie. Oburzali się, że to Jakub i Jan poprosili, 

a przecież równie dobrze mogli zrobić to sami. Jak często w swoim życiu 

oburzam się, że komuś sprzyja los, a ja to w zasadzie nic nie mam. Bo mnie 

chyba już nawet Bóg nie kocha. Czy taka postawa jest słuszna? Czy 
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słuszniejsza jest postawa radości i pokoju – miłości zamiast zazdrości 

i oburzania.  

„Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć”. 

Jezu mój, dzisiaj, po raz kolejny przychodzisz do mnie z pięknym darem 

służby. Czy w swoim życiu umiem służyć? Bo przecież ugotowanie obiadu dla 

męża to nie jest niewolnictwo, ale mój dar Miłości dla niego. Czyż 

przezwyciężając swoje własne obawy i lęki, zawsze otwieram się na dar życia, 

któremu trzeba będzie służyć, rezygnując często z własnych przyjemności? 

Czy chętnie pomagam temu, kto o tę pomoc poprosi, czy raczej mam swoje 

plany i ktoś inny musi zawsze czekać na mnie. Panie Jezu, dziękuję Ci za dar 

służby drugiemu człowiekowi, który najpełniej oddaje miłość w dawaniu 

samego siebie. 

„Nic, nie musisz mówić nic – odpocznij we Mnie, czuj się bezpiecznie”. 

Panie Jezu, przepraszam Cię, że wciąż tak wiele we mnie egoizmu i miłości 

własnej, że tak mało oddaję swojego czasu drugiemu człowiekowi, bo wciąż 

jestem zmęczona i muszę odpocząć. Przepraszam za każde zaniedbane dobro. 


