
Trudne pytania 

 

Poniedziałek, 21 maja – NMP Matki Kościoła 

J 2, 1-11 

 

 W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono 

na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.  

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”.  

Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie 

nadeszła moja godzina”.  

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 

powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich 

oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.  

Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. 

Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. 

Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem,  

i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, 

przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw 

dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do 

tej pory”.  

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę 

i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 



Rozważanie: 

„Czemu mi nie pomagasz Panie?” 

1. Jesteśmy w trudnej sytuacji, prosimy Boga o rozwiązanie jej. Sprawa jest 

poważna (brak wina na weselu), może nawet wstydliwa (co ludzie powiedzą?), 

może bardzo nam na jej rozwiązaniu zależy. 

2. Angażujemy wszystkie siły. Znajomych (słudzy, starosta weselny, apostołowie), 

by pomogli. Zawierzamy się Matce Bożej: „Była tam Matka Jezusa”. 

3. Ona zawsze przy nas jest, w każdym problemie. Wstawia się za nami „ Matka 

Jezusa mówi do Niego”. Prośmy Boga Ojca…. 

4. A tu nic. Pocą nam się ręce, wali serce, grunt pali pod nogami. 

5. „Czemu mi nie pomagasz Panie?”- zadajemy często takie pytanie  

w oczekiwaniu na rozwiązanie. Przecież modlę się, proszę, zawierzam? 

6. „Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. 

No właśnie.  

Nie czas jeszcze na pomoc. Nie czas. Zaufaj. Czas odpowiedzi nadejdzie. 

Wcześniej niż myślimy. 

7. „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” - mówi Maryja. Pełne zaufanie, 

zawierzenie, zdanie się na Niego. „ Jezu Ty się tym zajmij” i daj najlepszy czas na 

rozwiązanie i odpowiedź. 

 

 

 

 



Wtorek, 22 maja  

Mk 9, 30-37 

 

 Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym 

wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: "Syn Człowieczy będzie 

wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach 

zmartwychwstanie".  

Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do 

Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: "O czym to rozprawialiście  

w drodze?" Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą  

o to, kto z nich jest największy.  

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: "Jeśli ktoś chce być pierwszym, 

niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich". Potem wziął dziecko, 

postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: "Kto jedno z tych 

dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie 

przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał". 



Rozważanie: 

„Jaka jest Twoja wola Panie?” 

1. Mamy marzenia, plany, cele, chęci, potrzeby. Często realizujemy je, patrząc na 

siebie. Chcę to, tamto. To zrobię, na to odłożę, to kupię, tego się nauczę, taki 

zawód zdobędę, itd. 

2. Robimy plany na życie. Udaje się, albo i nie. Zaczynamy się porównywać  

z innymi. Ten ma lepszy samochód, tamtemu się lepiej powiodło. Sąsiad ma 

ładniejszą żonę, dorobił się domu. Przyjaciel ma chatę na wsi i kota perskiego. 

Zawsze ci obok mają więcej, lepiej i fajniej. 

3. „Jaka jest Twoja wola Panie na moje życie?”-  czy ktoś pyta z nas Jezusa? 

Łatwiej jest nie pytać, dopóki wszystko idzie po naszej myśli. Bo być może 

odpowiedź nie będzie taka, jaką byśmy chcieli. Będzie najpewniej niewygodna, 

zawiedzie nasze oczekiwania. Jak się coś nie układa wtedy pada takie pytanie. 

4. Apostołowie byli zwykłymi ludźmi. Mieli swoje plany. Po spotkaniu Jezusa ich 

plany były jeszcze większe, potężniejsze. W drodze do Kafarnaum, podzielili już 

między siebie funkcje, stanowiska i godności w przyszłym królestwie. Mają 

marzenia. Podobnie jak my.  

5. Nie pytają Jezusa o sens Jego słów, chociaż nic z tego nie rozumieją. Dlaczego? 

Bo boją  się wyrzec swoich marzeń. Słyszą o wydaniu Jezusa, o Jego Męce.  

A gdzie tu miejsce na ich marzenia o przyszłym królestwie? Przecież wszystko jest 

już poukładane, godności rozdane.  

Nie zadają pytań Jezusowi. Jezus sam na nie odpowiada. 

Dziecko i sługa. Jedno i drugi nie mają nic. Dziecko planów, sługa zasług.  

To najmniejsi, najniżsi w świecie. Są zdani na łaskę i wolę dorosłych. 

Pytajcie - mówi  Jezus. Jak Ci najmniejsi. W pełnym zaufaniu, oczekując na 

wypełnienie Bożej woli w waszym życiu, najlepszej woli wyjątkowej i tej tylko dla 

nas. 



Środa, 23 maja  

Mk 9, 38-40 

 

 Apostoł Jan rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi  

z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie 

chodzi z nami".  

Lecz Jezus odrzekł: "Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię 

moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko 

nam, ten jest z nami". 

 



Rozważanie: 

„ Czemu nie jestem lepszy niż on, skoro ….?” 

1. Jesteśmy blisko Jezusa. Przynajmniej tak nam się wydaje. No bo raczej 

jesteśmy porządni, nie kradniemy, chodzimy do kościoła, wypełniamy przy-

kazania. Kto jak kto, ale taki człowiek jest choć ciut lepszy, od tego, który tego nie 

robi. Tak nam się wydaje… 

2. Leży na ulicy pijak. Fuj, masakra, jestem lepszy nie piję. Ktoś pali. Ja nie palę, 

nie biję, nie kradnę. Oceniamy wszystkich, wszystko wkoło. Porównujemy, 

konkurujemy, oceniamy wciąż i w każdej godzinie naszego życia. 

3. Apostołowie są blisko Jezusa. To przywilej być blisko Mistrza. Czują się ciut 

lepsi, wyjątkowi. W końcu to ich wybrał Jezus, nie innych. To im pozwala być 

najbliżej. Zostali też obdarzeni wyjątkową mocą. 

4. Są bardzo zniesmaczeni spotykając podobnych do siebie, obdarzonych 

podobną mocą, a jednak nie będących od nich. Oceniają, porównują i konkurują. 

Dla Apostołów jest jasne. „To my jesteśmy Panie z Tobą. Czemu nie jesteśmy 

lepsi niż oni, skoro to Ty jesteś z nami?” 

5. Jezus odpowiada: „Przestańcie myśleć tylko o sobie, porównując jedni, 

drugich, kto lepszy, kto potężniejszy, kto ma więcej”. Wszyscy przed Bogiem są 

równi: „ Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”. 

 

 



Czwartek, 24 maja - Święto Jezusa Chrystusa  

   Najwyższego i Wiecznego Kapłana 

Mk 14,22-25 

 

 W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął 

chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: "Bierzcie, to 

jest Ciało moje".  

Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy.  

I rzekł do nich: "To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. 

Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego 

krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym". 

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni 

poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby 

miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich». 

 



Rozważanie: 

„Czy jesteś tam Panie?” 

1. Czasem może nas najść takie pytanie, kiedy klęczymy przed Jezusem 

Eucharystycznym w czasie Mszy Świętej. „Czy na pewno?”. Czy w tym małym, 

białym opłatku jesteś Ty? A czy w tym kielichu to Twoja Krew? Czemu smakuje 

normalnie? Czemu nic nie czuję niezwykłego skoro jesteś to Ty? 

2. Ilu z nas prosiło o realny znak Bożej Obecności, namacalny, rzeczywisty. Byłoby 

łatwiej  uwierzyć. Wsłuchujemy się w doniesienia o cudach Eucharystycznych.  

A jednak są znaki, inni je dostają. Przyglądamy się Hostii, czy jest biała, a może  

z jakimś znakiem, czy to na pewno Bóg? 

To trudne pytania. 

3. Jezus odpowiada na nie w dzisiejszej Ewangelii. „To jest Ciało Moje. To jest 

Krew Przymierza”. Koniec. Powiedział to Sam Bóg. Ciało i Krew.  

Jest to znak Nowego Przymierza, w które jesteśmy wszczepieni przez Chrzest 

święty. 

4. Wiele razy przypominałam o tym, w Kogo przemienia się biały opłatek, 

dzieciom komunijnym. Potrafiłam tłumaczyć im to po każdej Mszy Świętej, 

utwierdzając się we własnej wierze. W końcu jakiś mały chłopiec mówi: „Niech 

pani skończy cięgle mówić to samo, my to już dawno wiemy, to jest Jezus”. 

No właśnie, dziecięca wiara, ufność i prostota myślenia. 

Tam po prostu jest cały Jezus. 

„Chlebie Najcichszy, otul mnie swym milczeniem. Ukryj mnie w Swojej Głębi, 

wchłoń moją ciemność”. 

Wchłoń Panie te wszystkie pytania, wynikające z rzeczywistości, której nie 

pojmujemy. Daj dziecięcą wiarę zaufania, że Eucharystia to Ty, najpiękniejszy Cud 

i Dar dla nas.  

 


