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Drugie czytanie  -  z listu do Rzymian 12,1-2  

A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na 

ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie 

bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, 

abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co 

doskonałe. 

 

«proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże »  

- W poprzednich jedenastu rozdzialach, Pawel porusza zagadnienia teologiczne, 

takie jak moc laski, usprawiedliwienie przez wiare czy dzialanie Ducha Swietego. 

Wszystkie one nawiazuja do miłosierdzia Bożego, do Jego czulej opieki.  

- Pod koniec poprzedniego rozdzialu Pawel pisze: “Bo dary łaski i wezwanie Boże 

są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, 

teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia,  tak i oni 

stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami 

mogli dostąpić miłosierdzia.” (Rz 11, 29-31) 

 

“proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę 

żywą, świętą, Bogu przyjemną” 

- Inaczej tlumaczac: “Prosze was bracia, byscie calkowicie oddali sie Bogu, by 

cale wasze zycie bylo Jemu konsekrowane, by bylo swiete…byscie stali sie 

uczestnikami Boskiej natury…”  

 

• “Tak samo Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co 

się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas 

swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone 

drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali 

uczestnikami Boskiej natury,  gdy już wyrwaliście się z zepsucia 

[wywołanego] żądzą na świecie.” (2 P 1,3-4)  
 

• “Nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwarłeś mi uszy; całopalenia 

i żertwy za grzech nie żądałeś. Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę; w 

zwoju księgi o mnie napisano: Jest moją radością, mój Boże, czynić 

Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu» (Ps 40, 7-9)  
 

• “Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czegoż żąda Pan od ciebie, 

jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego 

obcowania z Bogiem twoim?” (Mi 6,8)  

 

 



“przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka 

jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.” 

- Pawel tlumaczy, ze chodzi o to, bysmy kazdego dnia pozwalali Bogu przemieniac 

nasz sposob myslenia, bysmy potrafili rozpoznac Jego wole, rozpoznac to, co 

jest dobre i co Jemu sie podoba…  

 

“”Nie bierzcie więc wzoru z tego świata”  

- Chrzescijanin zanurzony w Milosierdziu i czulosci Boga kocha swiat ale nie staje 

sie jego niewolnikiem…nie uzaleznia sie od jego wymogow i regul… 
 

• “Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni 

nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.” (J 17, 25-16)  

 

 

 

 

Ewangelia  -  wedlug Swietego Mateusza  16,21-27 

Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i 

wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i 

trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: 

«Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i 

rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na 

sposób Boży, lecz na ludzki». Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce 

pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 

naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego 

powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat 

zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją 

duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami 

swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam 

wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, 

przychodzącego w królestwie swoim».  

 

“Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do 

Jerozolimy i wiele cierpieć” 

- Kilka zdan wczesniej czytamy wyznanie wiary Piotra:  

 

  «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».  Na to Jezus mu rzekł: 

«Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało 

i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś 

Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój…” (Mt 16,16-18) 



 

“Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! 

Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». 

- To, co Jezus tu zapowiada, wydaje sie Piotrowi nie do zaakceptowania. Dla 

niego Mesjasz nie moze cierpiec gdyz jest potezny i zawsze triumfujacy…  

- Trzeba nam pozwolic Duchowi Swietemu przemieniac nasze poglady, “pewniki”, 

opinie tak, bysmy potrafili zaufac Bogu w kazdej sytuacji, nawet w tej, ktora 

calkowicie burzy nasz porzadek myslenia, wierzenia, oczekiwania…ktora burzy 

caly dotychczas zbudowany przez nas swiat… 

- Trzeba nam pozwolic Duchowi Swietemu nas zaskakiwac… 
 

• “ Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - 

wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad 

waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi.” (Iz 55,8-9) 

 

«Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie 

krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; 

a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.” 

- Spodobalo sie Bogu, aby ludzie poznali Go jako przebaczajacego, pelnego 

Milosierdzia i czulej opieki. A to nastapic moglo dzieki najwyzszemu darowi zycia 

Jego Syna…tylko ten dar-dowod doskonalej Milosci, moze wzbudzic pragnienie 

nasladowania Jezusa, pojscia za Nim…wziecia swego krzyza… 
 

• “ Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich.” (J 15,13) 


