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Poniedziałek, 5 marca – Łk 6, 36-38 

- Odszukaj w Piśmie św.: Ewangelia św. Łukasza, rozdział 6, wersety 
od 36 do 38. Po modlitwie do Ducha Św. przeczytaj kilkakrotnie ten 
tekst z uwagą: Co Słowo Boże mówi twojemu życiu? Rozważ i odnieś 
do siebie także rozważanie zamieszczone poniżej. Zakończ modlitwą. 

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny…” 

Wszystko zaczyna się u Boga. To On jest bogaty, a ja nic nie mo-
gę sobie zapewnić. Wszystko co mam, pochodzi on Niego. Moje 
gesty miłości nic nie znaczą, jeśli nie są zakorzenione w Nim. 
Gdyby nie On, moje życie nie miałoby sensu. 

Tylu ludzi mówi, że życie ludzkie jest puste. Że raczej rządzi nami 
instynkt, że jesteśmy nakręceni i nasza wolność nic nie znaczy. 
Byłoby to straszne. Jednak czy to jest prawda? Dlaczego nie uwie-
rzyć? Uwierzyć w sens. Ale na czym polega ten sens? 

 

Wtorek, 6 marca – Mt 23, 1-12 

- Odszukaj w Piśmie św.: Ewangelia św. Mateusza, rozdział 23, wer-
sety od 1 do 12. Po modlitwie do Ducha Św. przeczytaj kilkakrotnie 
ten tekst z uwagą: Co Słowo Boże mówi twojemu życiu? Rozważ 
i odnieś do siebie także rozważanie zamieszczone poniżej. Zakończ 
modlitwą. 
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„Tylko jeden jest wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech 
będzie waszym sługą…” 

Bycie sługą już dawno przeminęło. Tak było kiedyś: byli niewol-
nicy, byli służący. Dzisiaj są tylko Panowie i Panie. To jest ideał 
społeczny XXI wieku. Nasze skojarzenia są jednoznaczne. Czy  
w takim razie Ewangelia należy już do przeszłości?  

Kościół jednak wciąż słucha tych samych słów Chrystusa. Co to 
znaczy być sługą? Stawiam to pytanie Panu Bogu, bo nie bardzo 
rozumiem o co chodzi. Nikt z nas nie jest panem. Jest tylko jeden 
Pan – Jezus Chrystus. A chrześcijanie są tylko sługami. To nie 
powód do lęków, ale do dumy. Tylko, żeby jeszcze to zrozu-
mieć…  

 

Środa, 7 marca – Mt 20, 17-28 

- Odszukaj w Piśmie św.: Ewangelia św. Mateusza, rozdział 20, wer-
sety od 17 do 28. Po modlitwie do Ducha Św. przeczytaj kilkakrotnie 
ten tekst z uwagą: Co Słowo Boże mówi twojemu życiu? Rozważ 
i odnieś do siebie także rozważanie zamieszczone poniżej. Zakończ 
modlitwą. 

„Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym 
w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć… a trzeciego dnia zmartwych-
wstanie…” 

Sam Chrystus uczy co to znaczy być sługą. Będzie umęczony 
i ukrzyżowany. Dlaczego? Nie dlatego, że kocha cierpienie, 
ale dlatego, że kocha człowieka i jest wierny do końca. Być sługą 
znaczy być odpowiedzialnym. Kiedy kocham drugiego, biorę za 
niego odpowiedzialność. Tak czyni Chrystus. Jest konsekwentny 
w miłości. 

Ale czy to możliwe, by naśladować Chrystusa? Czy to nie za 
trudne dla mnie? Przecież ja nie jestem Bogiem. Dlaczego Bóg 
żąda ode mnie boskiej miłości? W świecie taka miłość nie jest 
doceniana. Ale Chrystus oddał swoje życie za mnie. Oddał życie, 
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bym mógł się wyzwolić z egoizmu i doświadczyć miłości niewia-
rygodnej, jakiej świat dać nie może. 

 

Czwartek, 8 marca – Łk 16, 19-31 

- Odszukaj w Piśmie św.: Ewangelia św. Łukasza, rozdział 16, werse-
ty od 19 do 31. Po modlitwie do Ducha Św. przeczytaj kilkakrotnie ten 
tekst z uwagą: Co Słowo Boże mówi twojemu życiu? Rozważ i odnieś 
do siebie także rozważanie zamieszczone poniżej. Zakończ modlitwą. 

„Proszę cię, ojcze, poślij go do domu mojego ojca, niech ich prze-
strzeże…” 

Relacje w świecie są jednak inaczej poukładane. Są panowie, któ-
rzy maja wszystko i są biedacy, którzy nic nie mają. Są panowie, 
którzy stawiają siebie w miejsce Boga i są tacy, którzy nie z wła-
snego wyboru stali się niewolnikami. Czy ten porządek społeczny 
kiedykolwiek się zmieni? 

Pan Bóg ma swoje drogi i swoje sposoby, by w człowieku nigdy 
nie zgasła nadzieja. Przychodzą takie momenty, które wyraźnie 
pokazują jak kruche jest to wszystko co stworzył człowiek. To ma 
swój koniec. Upada to co jest fałszywe. Ale w człowieku jest tę-
sknota za innym kształtem życia, za innym porządkiem.  

 

Piątek, 9 marca – Mt 21, 33-43. 45-46 

- Odszukaj w Piśmie św.: Ewangelia św. Mateusza, rozdział 21, wer-
sety od 33 do 43 oraz wersety 45 i 46. Po modlitwie do Ducha Św. 
przeczytaj kilkakrotnie ten tekst z uwagą: Co Słowo Boże mówi twoje-
mu życiu? Rozważ i odnieś do siebie także rozważanie zamieszczone 
poniżej. Zakończ modlitwą. 

„Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem wę-
gielnym. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach…” 
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Próby zmiany obecnego porządku często kończą się porażką. 
To prowadzi do zwątpienia i do rozczarowania: człowiek jednak 
nie jest kimś wyjątkowym, jest zawsze taki sam; wszelki wysiłek 
zmiany nie ma większego sensu. 

Czy ideał sługi jest w takim razie możliwy? A może ta porażka 
jest tylko pozorna. Chrystus też po ludzku przegrał, ale przecież 
po trzech dniach zmartwychwstał. Po porażce przychodzi zwycię-
stwo. A zatem moje zwycięstwo jest możliwe tylko wtedy gdy 
złączę się z Chrystusem. To będzie największy cud, czyli zwycię-
stwo Pana Boga w moim życiu.  

 

Sobota, 10 marca – Łk 15, 1-3. 11-32 

- Odszukaj w Piśmie św.: Ewangelia św. Łukasza, rozdział 15, werse-
ty od 1 do 3 oraz wersety od 11 do 32. Po modlitwie do Ducha Św. 
przeczytaj kilkakrotnie ten tekst z uwagą: Co Słowo Boże mówi twoje-
mu życiu? Rozważ i odnieś do siebie także rozważanie zamieszczone 
poniżej. Zakończ modlitwą. 

„A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się 
głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucało-
wał go…” 

Moja droga zrozumienia i przylgnięcia o Chrystusa jest bardzo 
długa. Potrzebuję czasu, by oczyścić moje motywacje. Syn odda-
lony od Ojca zaczął od motywacji bardzo przyziemnej – szukał 
swojego ojca, bo był głodny. Trzeba opuścić fałszywe marzenia 
i wyobrażenia. Kulminacją jest spotkanie z Ojcem. Tak się to po-
toczyło, bo ojciec kochał syna ponad wszystko. Dopiero spotkanie 
z miłością jest pełnią mojego nawrócenia. To nie ja pierwszy umi-
łowałem, ale miłość mnie powaliła i totalnie zmieniła. 

Odszedłem od ojca, bo chciałem być panem tak jak on. Kiedy 
wróciłem do niego, zrozumiałem, że moim szczęściem jest bycie 
sługą przy ojcu, który kocha nadzwyczajnie. Kto wytrwa do końca 
będzie zbawiony. 


