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„Miłość większa od wiary” 
 prowadzący ks. Wojciech Żmudziński, SJ 

Tematy zebrane w książkach: „Miłość większa od wiary”, „Niebo jest w nas” 

Streszczenia powstały z potrzeby chwili i 

serca, na podstawie notatek z konferencji 

a nie nagrania.  Z tego powodu mogą być 

przeróżne nieścisłości ale starałam się 

oddać wiernie przekazywaną myśl ale 

niekoniecznie tymi samymi słowami. 

Tylko zapis ostatniej homilii z niedzieli 

jest odtworzeniem nagrania z dyktafonu. 

Żaden z tekstów nie był przedstawiony 

do autoryzacji ani porównany z tym, co 

jest napisane w książkach ks. 

Żmudzińskiego z jednym wyjątkiem: 

modlitwa odnaleziona w obozie 

Ravensbrück jest przepisana z książki.  

 

Piątek, 21 sierpnia, wspomnienie św. Piusa X, papieża, Konferencja I , godz. 10:30 
Rekolekcje są przeważnie skojarzone w głowie rekolektanta z nadzieją na przemianę i to 

przemianę znaczącą a najlepiej życiową. Metanoia. 

26-letni Ignacy z Loyoli przeżył przemianę swojego życia po przeżyciu trzech spotkań: 

spotkaniu z kulą armatnią, która roztrzaskała mu nogę w przegranej obronie Pampeluny, 

spotkaniu z drugim człowiekiem, dowódcą wojsk przeciwnika, który zachował się wobec niego 

rycersko oraz w spotkaniu ze Słowem Bożym.  

TRZY SPOTKANIA 

„Kula armatnia” - zderzenie z ciężkim doświadczeniem, np. chorobą. 

Spotkanie z drugim człowiekiem – opowiastka o biznesmenie z Ameryki Łacińskiej, jego 

super  samochodzie podarowanym przez brata i spotkaniu z nieznanym chłopcem.  

Chłopiec zapytał skąd biznesmen ma taką super  furę, a kiedy dowiedział się, że to prezent od 

brata. powiedział „chciałbym być takim bratem…” Biznesmen był zaskoczony takimi słowami i 
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zaproponował chłopcu przejażdżkę po mieście. Wstąpili drodze do domu chłopca w ubogiej 

dzielnicy. Z domu chłopiec  wyniósł na rękach swojego sparaliżowanego brata i biznesmen 

usłyszał, jak chłopiec mówi do swojego brata : „kupię ci taki samochód”. 

Spotkanie ze Słowem Bożym – opowiastka o człowieku, który na straganie zainteresował się 

bardzo pięknym wydaniem Biblii. Sprzedawca chciał mu ją podarować, ale człowiek przyznał 

wtedy z wahaniem, że nie może przyjąć takiego prezentu, bo prawdziwym powodem tego 

zainteresowania są cudownie cienkie kartki, które jak bibuła, rewelacyjnie nadają się na skręty. 

Po chwili przemyślenia sprzedawca jednak podtrzymał swoją propozycję, ale pod pewnym 

warunkiem, na który człowiek ów przystał też po chwili przemyślenia. A zgodził się mianowicie 

na to, że zanim wypali skręta to najpierw przeczyta to, co na tym skrawku jest napisane. Po 

jakimś niekrótkim czasie mężczyźni spotkali się przypadkowo ponownie.  Ów człowiek 

rozpoznał sprzedawcę sprzed lat i podziękował za zaufanie, jakie mu sprzedawca kiedyś 

okazał. Poczęstował go przy okazji  dalszym ciągiem. Powiedział: „ wypaliłem całego św. 

Mateusza, potem św. Marka a potem też niestety całego św. Łukasza. Dopiero jak doszedłem do 

Ewangelii wg św. Jana  rozdział 3, wers 16, zrozumiałem, że Bóg tak kocha mnie, że Syna swego 

dał….” 

Kula armatnia przemienia. Metanoia. 

Co jest twoją kulą armatnią? 

Trochę o budowanie na skale: do skały zwykle trzeba się dokopać głęboko. Dokopywanie polega 

na odrzucaniu kolejnych warstw niepotrzebnych np. piasku czy gliny albo darni czy też 

kwiatków, z którymi ciężko bywa się rozstać. Dla nas skałą jest Chrystus. 

Inne popularne kule występujące w życiu człowieka to: 

KULA U NOGI – spowalnia i hamuje przemianę życia. Kulą u nogi może być utrapienie, rany 

zadane nam przez innych ludzi i rozpamiętywanie niesprawiedliwości jaka nas spotkała. 

KULA KRYSZTAŁOWA jest wtedy kiedy oczekujemy, że Pan Jezus rozwiąże wszystkie nasze 

problemy, odpowie na wszystkie nasze pytania gdy tymczasem to Pan Jezus zadaje nam pytania 

np. „Kim dla ciebie jestem?” Chrystus uczy nas żyć pogodnie pomimo problemów i pomaga nam 

je dźwigać. Co to za sztuka być w życiu szczęśliwym kiedy wszystko świetnie się układa? 

Przykład: hebrajska modlitwa Kadisz nazywana niesłusznie modlitwą za zmarłych jest w 

rzeczywistości modlitwą przy zmarłym. Jest wychwalaniem dobroci Boga pomimo śmierci 

najbliższej, kochanej osoby. Wtedy ta modlitwa ma swój ciężar wyznania wiary a wiara nabiera 

mocy. 
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Pieśń na wyjście: 

Matko jasna jak Miłość, 

Jazłowiecka Pani 

Sercom naszym daj pokój  

Módl się razem z nami. 

W dłoniach Twych, Matko 

Błękit i uśmiech. 

W dłoniach Twych, Matko 

Odwieczna radość 

Światło pielgrzymów 

Drogo wątpiących 

Bądź nam nadzieją i siłą. 

Matko jasna jak Miłość…. 

Przyjmij modlitwę 

Srebrną, łez pełną 

Biednych i chorych 

Świata całego. 

Przyjmij wędrowców 

Strudzonych drogą 

Ukaż nam ścieżki Miłości. 

 

KULA inwalidy czyli podpórka, która umożliwia chodzenie. Takie coś bez czego wydaje nam się, 

że nie możemy żyć np. ktoś nie może żyć bez pracy. 

KULA JAK BAŃKA MYDLANA. To jest życie w pogoni za sensacjami religijnymi, za kolejnymi 

uniesieniami pobożnymi lub kolejnymi formami praktyk religijnych. Takie bańki prowadzą do 

skostnienia. 

WNIOSKI: 

• Nie można budować na przykazaniach albo raczej na własnych wysiłkach w przestrzeganiu 

dekalogu,  

• nie wolno budować na „kulach” ale tylko na Tym, Który Syna swego jedynego dał….”  

• można zbudować relację MIŁOŚCI tylko na skale a tą skałą jest doświadczenie spotkania z 

Bogiem 

Piątek, 21 sierpnia godz 12:, homilia z Msza św. 

Czytania z dnia: Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Ps. 146, 5-19; Mt. 

22, 34-40 

Z homilii nt. pytania z Ewangelii „Które przykazanie jest 

najważniejsze?” Jakie nowe przykazanie? Miłość nie jest 

żadnym nakazem. Będziesz miłował jest wyrażone w czasie 

przyszłym, jest obietnicą. To doświadczenie Miłości wzywa 

nas i przynagla do tego, żeby na tę Miłość odpowiedzieć. 

Tylko po doświadczeniu Miłości możemy być uzdolnieni do 

miłowania. Sami z siebie nie potrafimy miłować ani zmienić tej 

kolejności wydarzeń. 
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Piątek, 21 sierpnia, Konferencja II, godz. 15:10, po Koronce do Miłosierdzia Bożego, 

Przemiana życia to radykalna zmiana myślenia. Jeżeli dokona się taka przemiana i jest 

pragnienie czynienia tego co Bóg chce to wtedy można robić co się chce. 

Trochę o tajemnicy sprawiedliwości: 

W Starym Testamencie jest sprawiedliwość MISHPAT i ten rodzaj sprawiedliwości dokonuje się 

przed sądem. Jest prawo, które mówi „oko za oko i ząb za ząb”, a sprawiedliwość wyraża się we 

współmierności kary do straty i nie wolno żądać więcej. Należy to rozumieć tak: tylko jeden 

wybity ząb za jeden wybity ząb, tylko jedno wybite oko się należy po sprawiedliwości za jedno 

wybite oko. Ten rodzaj sprawiedliwości funkcjonuje do dzisiaj. 

Przykład z Księga Daniela rozdział III, historia Zuzanny (tekst deuterokanoniczny). 

Zuzanna, wierna żona otrzymuje od dwóch mężczyzn propozycję zdrady, którą odrzuca. Jest 

szantażowana przez dwóch mężczyzn ale ponownie odmawia. Mężczyźni w ramach odwetu 

donoszą do sądu o rzekomej zdradzie Zuzanny, a karą za cudzołóstwo była śmierć. Wtedy 

pojawia się prorok Daniel i powołuje się najpierw na prawo współmierności kary do krzywdy, a 

potem żąda przesłuchania osobno każdego z dwóch mężczyzn, świadków rzekomej zdrady. 

Żeby można było wydać wyrok skazujący oskarżonego, prawo wymagało, aby zeznania 

świadków były zgodne. Jeżeli natomiast okazywało się, że zeznania świadków nie są zgodne, 

czyli są fałszywe, to świadków spotykała taka sama kara, jaka miała by być wykonana na 

niesłusznie oskarżonym. Jednym słowem jeżeli jakaś sprawa trafiła to sądu, to kara 

przewidziana dla tego rodzaju przestępstwa musiała być wymierzona, wyrok wydany i 

bezwzględnie wykonany albo na oskarżonym albo na oszukańczym świadku. 

Pan Jezus powołuje się na inną sprawiedliwość, RIB, która też wtedy w prawie funkcjonowała. Wg 

tego rodzaju ofiara jest sędzią dla swojego krzywdziciela i może karę współmierną sama 

wyznaczyć lub jej zaniechać. Wtedy i tylko wtedy wyrok nie musi być wykonany. 

W trakcie procesu Jezusa nie zgadzają się zeznania świadków. Piłat pyta Jezusa, ofiarę „A co Ty 

na to?” a Jezus milczy. Wie i wiedzą też faryzeusze, że karą za bluźnierstwo jest śmierć, a jeżeli 

zeznania świadków nie są zgodne, to wyrok śmierci ma być wykonany na fałszywych świadkach. 

W tym kontekście można lepiej zrozumieć sens słów uczonego w prawie faryzeusza , który 

mówi „lepiej, żeby zginął jeden niewinny, niż cały naród Izraela”. Jezus jest ofiarą i jako ofiara 

może dokonać sądu nad Izraelem wg sprawiedliwości RIB i woła z krzyża „Ojcze, przebacz im, 

bo nie wiedzą co czynią”. Pan Jezus usprawiedliwia z krzyża każdego, kto się sam oskarża. 
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O sakramencie pojednania. Przykład z życia rekolekcjonisty: spowiedź pt „Troszeczkę” . Jako 

kleryk ks. Wojciech spowiadał się pewnego razu u starego księdza, doświadczonego 

spowiednika wileńskiego pochodzenia. Był zbulwersowany, że kapłan za po każdym 

wypowiedzianym grzechu jakby pomniejszał jego ciężar pytając o kolejny, co sprawiało 

wrażenie oczekiwania na jakiś inny, w końcu „prawdziwy” grzech. Nie o to chodziło. Kapłan 

podnosił go a nie dobijał. Patrz odniesienie do grzechu pierworodnego, który też zostaje jakby 

„pomniejszony” przez nazywanie go „błogosławioną winą”. Błogosławioną, bo po nim i niejako z 

jego powodu wylała się łaska przebaczenia. 

Boże przebaczenie wygląda tak: „zabiłeś mojego ukochanego Syna, teraz adoptuję ciebie, ty 

zechciej być moim ukochanym dzieckiem, a ja dam ci moją moc.” 

Jaki obraz Boga nosimy w swojej głowie? Czasami wyobrażamy sobie , że Bóg czyha na nasze 

błędy i zlicza skrupulatnie nasze grzechy. 

W księdze Wyjścia. Lud Izraela oddawał cześć złotemu cielcowi dlatego, że wyobrażał sobie, że 

właśnie tak wygląda ich bóg. Izraelici wtedy nie uświadamiał sobie tego, że są bałwochwalcami. 

Mamy często niewłaściwy obraz Boga który nie pozwala nam dojrzewać w wierze i być ludźmi 

wolnymi. 

A jak będzie wyglądał nasz sąd ostateczny, ten o którym wspominamy w wyznaniu wiary? W 

Piśmie św jest ciekawa rzecz, apostołowie będą razem z Jezusem sądzić narody. 

O sądzie: możemy wyobrazić sobie taki film z własnego życia, w którym Pan Jezus czyta z 

dwóch ksiąg. Z księgi dobrych uczynków wymienia nawet nasze najdrobniejsze gesty 

serdeczności okazane drugiemu człowiekowi. Jesteśmy zaskoczeni, wzruszeni…. „I o tym też 

pamiętasz , Panie?” A potem kiedy Pan Jezus otwiera drugą księgę naszych złych uczynków to 

jesteśmy zawstydzeni, bo Pan Jezus pokazuje nam, że ta druga księga jest pusta, bo grzechy, 

które raz nam przebaczył przestają istnieć. Nie ma ich. Zostają niestety poranienia ale to już 

inna sprawa. Miłosierny Bóg nie czyha na nas. 

Co to znaczy, że bliskie jest Królestwo Boże? To nie oznacza, że niebawem przyjdzie. Oznacza, 

że ono jest obok, blisko nas albo pośród nas. Jeżeli nie znajdziesz go teraz, to nie znajdziesz 

go po śmierci. 

Opowiadanie o Renacie, o jej przygotowaniu do chrztu w dorosłym wieku, o staruszce i 

kradzieży torebki, spotkaniu z Chrystusem. Renata żyła bez Boga i coraz bardziej staczała się. 

Historia jej życia to domy dziecka, zakłady poprawcze, wyroki. Na głodzie narkotykowym Renata 

napadła na ulicy na staruszkę i wyrwała jej torebkę. Kiedy ją wybebeszała w poszukiwaniu 
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pieniędzy staruszka wyciągnęła do Renaty rękę, czule pogłaskała po głowie i powiedziała bez 

cienia urazy „ Biedne dziecko, ciebie chyba nikt nie kochał”. Wiara to nie jest wysilanie się. Wiara 

to jest odwaga, żeby wyciągnąć rękę do drugiego człowieka. Królestwo Boże jest na 

wyciągniecie ręki, jest blisko. 

Daj się kochać Chrystusowi - to wystarczy. 

Opowiastka o postanowieniu księdza rekolekcjonisty po wysłuchaniu pewnej poruszającej 

homilii o Dobrym Pasterzu. Ta sama homilii poruszyła też koleżankę księdza rekolekcjonisty, 

która przyszła na Mszę sw ze swoim dziadkiem, prawdziwym pasterzem. Dziadek zapytany o 

zdanie powiedział: „tak, dobre, dobre ale owcy to on w życiu nie widział.” Żeby zobaczyć owce 

ks. Wojciech postanowił zatrudnić się na czas jakiś w Wielkiej Brytanii jako pasterz owiec. 

Zdarzyło się kiedyś, że owce przeszły pod siatką poza pastwisko ale nie mogły wrócić chociaż 

chciały. Raniły się o siatkę przy próbach powrotu ale nie dawały się wziąć na ręce, żeby je 

przenieść. Chciały koniecznie wrócić samodzielnie. 

Trzeba dać się przenieść Panu Jezusowi, żeby nas przeniósł, poranionych.  

Piątek, 21 sierpnia, godz 20:00 Modlitwa wieczorna 

Czytanie z księgi Wyjścia: 

Gdy Mojżesz pasł owce swojego teścia… przyszedł do świętej góry Horeb…Pan przemówił do 

Mojżesza….. Mojżesz zauważył , że krzew płonie ale się nie spala… 

Tylko niektóre prośby: 

• Panie Jezu jesteśmy tu po to żebyś zadawał nam pytania 

• Mojżesz spotkał Boga w trakcie swojej codzienności. Kiedy Panie mówisz do mnie w mojej 

codzienności, 

• Panie, spraw abym zauważał Cię każdego dnia. 

• Rozpal we mnie ogień, który nie spala, ogień Twojej miłości 

• Panie przyjdź kiedy chcesz, w dzień, w nocy, we śnie. 

Sobota, 22 sierpnia, Konferencja I, godz. 10:30 

W życiu jest różnie i różne przeżywamy chwile. Czasami zachwytu Bogiem, nad jego 

stworzeniem, pięknem natury etc… ale są też chwile zwątpienia i prób jak w historii 

Abrahama. 

Rdz 12, Pan przemówił do Abrahama….wyjdź…. 

Było wielu bożków za czasów Abrahama. Jak to się stało, że Abraham zaufał jakiemuś 

nieznanemu Bogu, który właśnie go wezwał? Abraham musiał mieć wcześniejsze doświadczenie 

prawdziwego Boga, np. zachwyt Bogiem poprzez podziw dla harmonii stworzenia, piękna 
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natury. 

Bardzo ważne są nasze pierwsze zachwyty nad potęgą Boga, przeważnie te z dzieciństwa. Kiedy 

Bóg Ci się objawiał? Jakie to były momenty? Bóg objawia się np. w lęku małego dziecka przed 

burzą i prośbami dziecka skierowanymi do Boga … 

W dzieciństwie towarzyszy nam pewna mądrość, często niewypowiedziana, intuicja Boga, 

łatwość wyczuwania tajemnicy i rozumienia Bożych spraw. 

Przykład: opowiastka o Ani z przedszkola.  

Pytanie pani: Aniu, co malujesz? 

Ania: Boga. 

Pani: Aniu, przecież Boga nikt nie widział 

Ania: To zobaczą. 

Ania zastanawiała się nad tym, dlaczego Boga nikt nie zobaczył, a potem odpowiedziała, że 

małe rzeczy można zobaczyć tylko przez wielkie przybliżenie przez mikroskop. 

Dużych rzeczy nie można zobaczyć z bliska. Żeby zobaczyć duże rzeczy, trzeba odejść, oddalić 

się, żeby objąć obiekt wzrokiem. Boga nikt nie wiedział, bo Bóg jest bardzo wielki nikt nie 

jest w stanie objąć Go wzrokiem bo jest bardzo blisko . 

Abraham miał: 

• tę dziecięcą intuicję 

• pewien naturalny zachwyt Bogiem 

• doświadczenie młodzieńczego buntu przeciw infantylnemu obrazowi Boga „Bozia mnie 

wysłucha albo zmówię paciorek”. 

Opowiastka o straganie ojca z figurkami. Ojciec Abrahama wytwarzał i sprzedawał figurki 

bożków. Pewnego razu kiedy Abraham został sam na straganie to porozbijał figurki. Na pytanie 

ojca, co się stało, odpowiedział: „bogowie pokłócili się między sobą i się wytłukli." 

Taki młodzieńczy bunt jest w życiu każdego człowieka potrzebny po to, aby każdy sam mógł 

odnaleźć od nowa Boga, który chce wejść z nami w dialog i bliską relację. 

Obraz pobożności ze Starego Testamentu pokutuje do dzisiaj. Taka pobożność wyraża się w 

mnożeniu modlitw i skrupulanckim przestrzeganiu nakazów religijnych.  

W Nowym Testamencie  (Jk 1, 27) prawdziwa religijność i pobożność polega na trosce o 

wdowy i sieroty, na pomaganiu im w ich utrapieniach i na tym, byśmy robili to z czystą 

intencją. 

Czystość to wolność od myślenia wg zasady „coś za coś”, wg której myśli świat. Bądźcie czystej 

intencji tzn. bądźcie bezinteresowni, bądźcie wolni nawet od interesownych dobrych uczynków. 
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Nawet dobrymi uczynkami nie można zarobić sobie na 

niebo. Prawdziwe bezinteresowne dobre uczynki wyrastają 

z wdzięczności, że do nieba już zostaliśmy przyjęci. Niebo 

jest tu. 

„To ja Was umiłowałem” mówi Pan Jezus a po naszej 

stronie jest dać odpowiedź. To On nas wybrał. 

J 21 rozmowa św. Piotra z Panem Jezusem, albo inaczej: 

spowiedź św. Piotra. 

Pan Jezus 3 razy zadaje wcale nie to samo pytanie i 

odpowiedź Piotra za każdym razem jest inna. Trzy 

identycznie po polsku brzmiące pytania wynikają z 

trudności językowych przy tłumaczeniu. W języku polskim 

jest tylko jedno słowo kochać (miłować to synonim), 

zamiast trzech występujących w języku greckim, trzech o 

różnym znaczeniu (eros, philos, agape). 

Pan Jezus pyta Piotra o inny rodzaj miłości, a Piotr 

odpowiada „na innym poziomie”. Agape to miłość 

„najwyższej próby”, miłość bezwarunkowa. Philos to miłość braterska, oparta na relacji 

przyjacielskiej.  

• Piotrze, czy ty mnie kochasz (agapeo)? Panie, Ty wiesz, że Cię kocham (phileo).  

• Piotrze, czy ty mnie kochasz (agapeo)? Panie Ty wiesz , że Cię kocham (phileo).  

• Piotrze, czy ty mnie kochasz (phileo)? Piotr zasmucił się, bo za trzecim razem Pan nie zapytał 

go już o Agape, miłość bezwarunkową, która poświęca się dla drugiego, i odpowiedział „ Panie 

Ty wiesz, że Cię kocham, ale tylko tak jak po ludzku potrafię, ułomnie, koślawo.” 

Panie, przyjmij moją miłość marną, nie taką, jaką Ty nas ukochałeś, ale taką moją, zwykłą, 

ludzką, kulawą. Spowiedź jest wyznaniem miłosnym, gdzie z jednej strony penitent słyszy 

przebaczenie pełne miłości Chrystusa a z drugiej strony sam spowiada się z wypełniania miłości 

wobec Boga lub bliźnich. Opowiadaj swoimi czynami , że istnieje Miłość jeszcze większa. Nie 

trzeba się gorszyć tym, że nie potrafimy kochać tak jak Chrystus, bo to może być nasz etap 

oddalenia i pożytecznego buntu. 

 

Abraham dostaje od Boga obietnicę otrzymania potomka, ale traci w końcu cierpliwość i wpada 

w kryzys wiary "przecież obiecałeś…” 
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W naszym przypadku brzmi to mniej więcej tak: „Panie Boże przecież obiecałeś mi sukces”. 

Myślenie Abrahama: jeżeli Bóg nie realizuje swoich obietnic, to może trzeba Panu Bogu pomóc. 

Syn zrodzony z Hagar czyli nareszcie pomogłem Panu Bogu kiedy był bezsilny. Bóg ma swój 

czas, a my nie chcemy czekać, chcemy już. Bóg mówi „bądź cierpliwa”. Kiedy przychodzi 

zwątpienie, to przeważnie wtedy mamy swoje pomysły na życie, chcemy je układać po swojemu. 

Opowiastka o tym, że nic nie trwa wiecznie. 

Pewien człowiek stracił pracę, popadł w długi, żona od niego odeszła, a dzieci wdały się w złe 

towarzystwo. Poszedł poskarżyć się przyjacielowi i mówi „Bóg mnie opuścił, a przecież jestem 

człowiekiem wierzącym, pomóż mi, bo wszystko straciło sens”. 

Przyjaciel poradził mu tak: weź dużą kartkę, powieś w widocznym miejscu i napisz na niej „NIE 

ZAWSZE TAK BĘDZIE”. Czas mijał, najpierw wszystko było tak samo źle, ale później udało się 

temu człowiekowi znaleźć pracę, potem wróciła żona a i dzieci jakoś zaczęły się prostować. Nie 

wiadomo jak, ale kartka zadziałała. Człowiek poszedł z tą kartka do swojego przyjaciela, żeby 

mu podziękować i kartkę oddać, a przyjaciel popatrzył i powiedział: weź tę kartkę, powieś w 

domu w widocznym miejscu, bo NIE ZAWSZE TAK BĘDZIE. 

W życiu jest raz tak, raz siak. Trzeba poczekać, żeby Pan Bóg mógł powiedzieć : „Dziękuję ci za 

twoją wierność.” 

Bóg też się modli do Boga. Duch Św. wstawia się za nami w niewysłowionych błaganiach. O co 

Jezus modli się dla ciebie? Jeżeli to usłyszymy, to kryzys mija. 

U Abrahama po kryzysie pojawia się próba. Kryzys i próba to nie to samo. W trakcie kryzysu 

odczuwamy jakby osłabienie relacji z Bogiem, zwątpienie. W czasie próby człowiek idzie wiernie 

za Bogiem, chociaż nie rozumie dlaczego. Abraham idzie, gdzie Bóg go posyła. 

Soren Kirkegaard napisał „Bojaźń i drżenie”, refleksje nad wydarzeniem ofiarowania Izaaka 

przez Abrahama. Jest to zbiór scenariuszy na temat, co mógł wtedy myśleć Abraham albo Izaak. 

W jednym z nich odtwarza domniemany dialog: 

Abraham mówi do syna „Pewnie myślisz , że jestem twoim ojcem i oddaję cześć jedynemu Bogu, 

ale to nieprawda, nie jestem twoim ojcem i jestem bałwochwalcem. 

Izaak zwraca się do Boga Ojca „Wołam do Ciebie Ojcze w niebie, bo nie mam już ojca na ziemi” 

Abraham do Boga Ojca: „Niech lepiej mój syn mnie znienawidzi, niż gdyby miał stracić wiarę w 

Ciebie”. 

W tym dialogu Abraham nie wywyższa swojej roli, podkreśla, że jest nikim wobec tego Ojca, 

który jest w niebie i jest najważniejszy. Wtedy Bóg odpowiada „Abrahamie, nie podnoś ręki na 

chłopca, nie zabijaj swojego syna…” 
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Opowiastka o człowieku , który wisiał nad przepaścią trzymając się konaru i zawołał w stronę 

nieba „Czy ktoś tam jest?” i usłyszał głos Boga. Zapytał go „Panie Boże, co mam teraz zrobić?” a 

Bóg odpowiedział „puść się”. Wtedy bił się z myślami chwilę i zawołał jeszcze raz: „Hallo, czy 

jest tam ktoś oprócz Pana Boga?” Ile takich sytuacji było w naszym życiu? 

Świadectwo z życia o. Wojciecha. Kiedy pracował w Krakowie w ośrodku dla narkomanów 

uzależnionych od heroiny, kiedy mógł widzieć, ilu ludzi potrzebuje pomocy i z niej skutecznie 

korzysta i wychodzi z nałogu, przełożony kazał mu zakończyć prace w ośrodku i napisać pracę 

końcową z filozofii. Przełożony pomimo protestów nie ustępował. To oznaczało likwidacje 

ośrodka i odesłanie do domów ludzi , którzy mu zaufali i czekali jego na pomoc. Wtedy o. 

Wojciech przeżył kryzys. Chodził po ulicach Krakowa pytając Boga „co mi pozostało?”. W końcu 

zobaczył plakat i przeczytał „Tylko Jezus.” Wciąż jednak myślał, że tak nie można postępować, 

nie można odesłać ludzi na śmierć.  

Rozmawiał z przyjacielem i ten mu powiedział przeczytaj Rdz 22 (ofiarowanie Izaaka) i 

przypomnij sobie obietnicę Jezusa z Ewangelii „Będę z wami aż do skończenia świata”. Zawsze 

będę z tobą. 

Jesteśmy zbyt przywiązani do myśli, że Jezus kiedyś przyjdzie na końcu świata, tak 

jakby obecnie przebywał gdzieś daleko, ale Pan Jezus nie przebywa teraz w zaświatach, 

jest tu, obok ciebie: „Zawsze będę z tobą, zawsze będę ci pomagał i podnosił cię”.  

Prosimy Cię Boże, spraw, abyśmy usłyszeli Słowo, które do nas kierujesz, abyśmy zrozumieli 

jego sens i nigdy nie zwątpili, że zawsze jesteś z nami. 

Sobota, 22 sierpnia, homilia z Mszy św., godz. 12:00 

 

Czytania z dnia Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 113, 1-8; Łk 1, 26-38 

„Oto ja służebnica Pańska”- Co to znaczy dzisiaj "służyć Bogu"? 

Z życia ojca Wojciecha: Przytrafiło się kiedyś, że miał bardzo dużo pracy i powiedział 

przewodnikowi duchowemu „nie daję już rady łączyć tych wszystkich różnych zajęć, wstąpiłem 

do zakonu, żeby życie poświęcić Jezusowi” Przewodnik odpowiedział „Ty chcesz się poświęcić 

Jezusowi a przecież to On się poświęcił i już wszystko co było do zrobienia jest załatwione. 

Można teraz położyć się do góry brzuchem i czekać na zmartwychwstanie ale jeżeli chcesz mieć 

w tym udział, to Pan Jezus będzie usługiwał tobie.” 

I dalej, podążając za myślą św. Pawła: Nie ma już odtąd innej ofiary jak tylko ofiara naszych ust. 

Jest nią wdzięczność na ustach, dziękczynienie, εὐχαριστία, eucharistía. 

Osoba, która taką ofiarę składa jest pełna wdzięku. 
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(Hbr 13, 15 "Przez Niego, więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg, które 

wyznają Jego imię." 

Komentarz: Po Wielkim Piątku, w którym umarł Chrystus na krzyżu już nie powinno się składać 

żadnych ofiar za nasze grzechy. Ale czy to znaczy, że my nie musimy składać żadnych ofiar? 

Autor Listu do Hebrajczyków, który bardzo dobitnie pisze o niepowtarzalności ofiary Chrystusa, 

pisze też, że przez Chrystusa „nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, 

które wyznają jego imię”. Ofiarą, którą Bóg przyjmuje od nas, to ofiara warg, ofiara pochwalna.) 

Opowiastka przychodzi baba do lekarza: 

Baba: Panie doktorze, mam już wszystkiego dosyć, świat się stacza, czasy są niebezpieczne, 

ludzie zdemoralizowani…. 

Lekarz: Hmmm… a pani jest chrześcijanką? 

Baba: No tak… 

Lekarz: To przecież Chrystus zmartwychwstał. 

Baba: No tak… ale kiedy to było!!! 

Taka jest nasza postawa: narzekanie + roszczeniowość i to nie ma nic wspólnego z 

ofiarą naszych ust, wdzięcznością i dziękczynieniem.  

Opowiastka o chłopcu, który jechał na rowerze ale wpadł do rzeki i został uratowany przez 

jakiegoś człowieka, który odstawia niedoszłego topielca razem z rowerem do domu i wyjaśnia 

ojcu dziecka całe zdarzenie. Stoją w progu domu, ojciec lustruje dziecko uważnym spojrzeniem 

i pyta człowieka „A berecik, proszę pana, to gdzie?” 

Taka jest nasza postawa. Pytamy: Panie Boże a dobra praca to gdzie? A dobre zdrowie gdzie? A 

udane dzieci to gdzie?..... i popadamy w zgorzkniałość, w zaprzeczenie tego czym jest 

chrześcijaństwo. 

Ofiarą najbardziej miłą Bogu jest dziękczynienie. Możemy zaobserwować w życiu, że z 

osobą pełną wdzięku wszyscy chcą przebywać. 

Opowiastka o tym jak ks. rekolekcjonista poszedł ze swoim ojcem na pierogi. W pierogarni był 

napis „Zakaz palenia i rozmawiania o kryzysie”. Ciekawe jest to, że Żydzi, kiedy świętują szabat 

to nie mogą rozmawiać o niczym przykrym, nie mogą wspominać żadnych złych rzeczy. 

Przełożyliśmy zbyt duży akcent tylko na to, aby w niedzielę nie pracować podczas gdy 

przynajmniej w niedzielę moglibyśmy nie narzekać tylko dziękować za całe dobro jakie nas w 

tygodniu spotkało a jeżeli patrzymy na życie przez pryzmat Ewangelii to i za trudne 

doświadczenia też. 
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Ojciec Wojciech wszedł rano do pokoju nauczycielskiego w dniu, w którym już się rozeszła 

wiadomość o tym, że absolwent tej szkoły, 

młody fajny chłopak, policjant został zabity 

przez bandziorów w trakcie jakieś akcji. 

Wszyscy byli zdołowani, przybici. W tej 

beznadziejnej sytuacji o. Wojciech, wciąż 

poczuwał się do głoszenie Dobrej Nowiny i 

zapytał „co pozytywnego widzicie w tej 

tragedii?” Najpierw zapadła niezręczna cisza a 

potem ktoś odpowiedział „dobrze, że są tacy 

młodzi ludzie, którzy chcą życie poświęcić 

broniąc innych”. Ważne przesłanie, „coś 

pozytywnego” jest w każdej tragedii i warto to 

dostrzegać. 

Któregoś roku w Gdyni jezuici gościli 

powodzian z okolic Tarnowa. W powodzi ludzie potracili wszystko, często cały dorobek swojego 

życia. Jakiś mały chłopiec powiedział, że on się cieszy z tej powodzi, bo dzięki temu pierwszy 

raz w życiu jest nad morzem no i mama i tata znowu są razem jak się zajęli walką z powodzią. 

Trudna sytuacja nie musi być przyczyną do narzekania, ale jest wołaniem Boga do Ciebie. 

Czym jest dla nas Eucharystia? Połykaniem opłatka czy życiem pełnym wdzięczności?  

PEŁNA KOMUNIA. Opowiadanie o biskupie z Ameryki Łacińskiej, którego matka przygotowywała 

do I komunii św. Kiedy już przystąpił do Pierwszej Komunii w kościele mama powiedziała mu, że 

to jeszcze nie jest pełna komunia i zaprowadziła go do szpitala. Tam chłopiec siedział obok 

człowieka cierpiącego, umierającego a potem wyszli i matka powiedziała: teraz to jest pełna 

komunia, bo nie tylko Pana Jezusa przyjąłeś w kościele ale też poszedłeś Go odwiedzić w 

szpitalu”. 

Czy Twoja komunia ma ciąg dalszy w życiu? Karmimy się Chrystusem po to, aby innych karmić, 

tych spragnionych miłości. Pan Jezus zmartwychwstał nie po to, żebyśmy Go zamykali w 

tabernakulum ale po to, żebyśmy się nim karmili i szli do ludzi, byli takim chodzącym 

tabernakulum. BYĆ DOBRYM JAK CHLEB TO ZNACZY SŁUŻYĆ BOGU. Pan Jezus zmartwychwstał 

nie po to, żebyśmy się na Niego gapili przez szybkę lub konserwowali w pudełku. 

Niech Ten, Którego Maryja nam przyniosła umocni nas aby całe nasze życie było Eucharystią, 

żebyśmy całe życie mieli wdzięczność na ustach. 
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Sobota, 22 sierpnia, godz. 15:10 Konferencja II 

ODWET. Pod koniec XIX w żona zmarłego lekarza przeglądając jego księgi rachunkowe 

zauważyła, że często przy nazwisku pacjenta zamiast kwoty zapłaconej jest czerwone skreślenie 

z adnotacją „podarowane, zbyt biedny by zapłacić” i podpis męża przy skreśleniu. Podliczywszy 

skreślenia doszła do wniosku, że to zbyt duża suma i poszła do sądu odzyskać stratę od 

dłużników. Po rozpatrzeniu sprawy i sprawdzeniu autentyczności podpisu lekarza sąd odmówił 

uzasadniając „Nie ma takiego sądu na świecie, który by odbierał raz podarowane pieniądze”.  

Bóg wszystko nam podarował, bo byliśmy zbyt biedni by zapłacić. Jak my przebaczamy innym? 

Przebaczenie jest kwestią decyzji o przebaczeniu a nie emocji, bo na uczucia nie mamy 

większego wpływu. Może być i tak, że pomimo decyzji o przebaczeniu krzywda zadana wciąż 

będzie bolała. 

W Starym Testamencie występuje coś takiego jak modlitwa złorzeczenia albo psalmy 

złorzeczące, w skrócie „Boże, zemścij się za mnie, bo Ty to zrobisz najlepiej…” (Ps 58; Ps 83; Ps 

109). Faktycznie Bóg mści się najlepiej, bo PRZEBACZA. 

Jak modlimy się za tych, którzy wg nas rujnują ten świat? 

 Niech Bóg za nas wymierza sprawiedliwość, bo Jego sprawiedliwość nazywa się 

usprawiedliwienie. Modlimy się może i codziennie „Ojcze, przebacz nam nasze winy tak jak my 

przebaczamy naszym winowajcom.” Jest to deklaracja, która uniemożliwia Bogu „jeszcze lepsze” 

przebaczenie wobec nas. Dostajemy tyle ile sami dajemy. 

Co to oznacza, ze Pan Jezus wziął na siebie twoje grzechy? Bynajmniej nie to, one są gdzieś na 

zewnątrz Pana Jezusa. On wziął je do siebie, do środka, przyznał się do nich a nam uratował 

twarz. Możesz patrzeć w lustro i wielbić Boga zamiast patrzeć w lustro i czuć do siebie 

obrzydzenie. Kto siebie nie lubi i sobie nie przebaczył ten nigdy nie doceni tego, co Chrystus 

dla niego uczynił. 

Pewien król miał dużo wrogów. Jego doradcy mówili” nie może tak być” i przyszli do niego z 

ultimatum: „Albo ich wybijesz albo cię zdetronizujemy. Masz rok czasu”. Król zaczął zapraszać 

wrogów na uczty i świętować ze swoimi wrogami coraz częściej. Zaniepokoili się ministrowie 

bardzo ale po roku wrogowie byli przemienieni w przyjaciół i to jest metoda królewska na 

wyeliminowanie wroga. 

PRZEBACZENIE. Heroiczne praktykowanie przebaczenia – 2 świadectwa.  

W roku 19xx w Albanii trwa wojna domowa. Ksiądz Anton Luli, jezuita, wyszedł po 40 latach 

więzienia na wolność. Był wyjątkowo okrutnie torturowany. Pierwsze kroki po wyjściu skierował 
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do domu kapitana, który najgorzej go torturował. Kiedy oprawca mu otworzył drzwi ks. Anton 

powiedział : „Przyszedłem, żeby napić się z tobą kawy i żeby ci przebaczyć.” 

Drugi przykład heroicznego praktykowania przebaczenia to modlitwa odnaleziona przy dziecku 

zmarłym w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Tekst modlitwy przepisany z książki "Miłość 

większa od wiary" W. Żmudzińskiego 

 

"Boże, Ty wiesz, ile znieśliśmy upokorzenia, jak wiele bólu zadali nam 

nasi oprawcy, jak niewinnie cierpieliśmy. Ale wiesz także, ile ludzkiej 

solidarności zrodziły między nami, prowadzonymi na rzeź, te okrutne 

zbrodnie. I proszę, Cię, Boże, nasz Ojcze, gdy już nasi oprawcy staną 

przed Twoim obliczem na sądzie, miej na uwadze nie tylko te 

wszystkie niesprawiedliwości i katusze, jakie nam zadali, ale także 

owoce, jakie zrodziły się z tych okrucieństw: przyjaźń, 

bezinteresowność, poświęcenie, miłość. Niech staną się one dla nich 

przebaczeniem" . Ikona -autor Robert Lentz, OFM 

 

Bóg może uzdolnić człowieka do przebaczenia. Bez łaski Bożej człowiek nie jest w stanie tego 

uczynić. „Komu odpuścicie będzie odpuszczone, komu zatrzymacie będzie zatrzymane” - te 

słowa nie są zarezerwowane tylko dla kapłanów. Pan Bóg mów do Ciebie: „Oddałem Ci moc 

odpuszczania, korzystaj z tej mocy”. 

Dzisiejsza sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie- jak im pomóc? Jak oni mają przebaczyć te 

wszystkie okrutne zbrodnie? Ks. Wojciech opowiedział o współbracie, który zdecydował żeby 

zostać w Syrii pomimo realnej możliwości wyjazdu. Otworzył tam teraz ośrodek dla sierot. 

Zapytany „Co możemy dla ciebie zrobić, jak ci pomóc” odpowiedział za matką Teresą….: 

„powiedz wszystkim niech wracają do domów, tam gdzie mieszkają i kochają swoją rodzinę 

jeszcze bardziej niż wczoraj. Wtedy będziemy wiedzieli umierając, że nasza śmierć nie pójdzie 

na marne”. 

Widziałem taki filmik - rodzina chrześcijańska w Syrii, w którym rodzice instruują dzieci jak 

mają się zachować gdy terroryści przyjdą zabić ich mamę i tatę: „wtedy nie bójcie się”.... 

Zamiast złości i nienawiści wobec prześladowców, tam gdzie jesteście, bądźcie świadkami 

miłości i przebaczenia. Krew męczenników sprawia, że kościół staje się żywy. 
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Opowiastka o małym chłopcu, który bawił się sam w kuchni i wiedział, gdzie mama chowa 

słodycze. Sięgając po nie stłukł filiżankę, która była szczególną pamiątką rodzinną. Jego mama i 

siostra były w pokoju obok. Kiedy jego siostra usłyszała żałosny płacz brata zapytała mamę czy 

może tam pójść do niego i mu pomóc. Mama zaczęła jej tłumaczyć, że tej filiżanki już nie da się 

skleić i wtedy dziewczynka powiedziała, że nie chce sklejać filiżanki, że chce bratu pomóc 

płakać, chce płakać razem z nim. 

 

NIC-NIE-ROBIENIE. Są takie sytuacje kiedy nie trzeba nic robić dla tego drugiego: jak płacze to 

płacz razem z nim, jak się cieszy to ciesz się razem z nim. NAJWAŻNIEJSZY JEST CZAS, BYĆ 

OBOK ZWYCZAJNIE, PO PROSTU. 

Pracując we Włoszech, ks. Wojciech codziennie mijał bezdomnego, który nigdy się do niego nie 

odezwał. Pewnego razu ksiądz usiadł obok niego i siedział około pół godziny. Wtedy bezdomny 

człowiek odezwał się „dają mi jedzenie, picie, pieniądze, przynoszą ubranie ale nikt jeszcze 

przy mnie nie usiadł”. 

Zasiądźmy w naszym sercu z tymi, którzy cierpią. 

Jeżeli nie umiemy prosić Boga aby oprawcy byli szczęśliwi to przynajmniej módlmy się o to, aby 

to Pan Bóg sam „powybijał im zęby”. 

 

 

 

 


