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Pierwsze czytanie – z ksiegi Madrosci   11,22 - 12 ,2 

Świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spadła na ziemię. 

Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy 

ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie 

brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. 

Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jak by się zachowało, czego 

byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku 

życia! Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie 

karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się 

złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli. 

- Sa to slowa wdziecznosci, skierowane do Boga.  

- Ksiega Madrosci powstala dosc pozno bo okolo piecdziesieciu lat przed 

narodzinami Jezusa. A to znaczy, ze opiera sie na bogactwie wiary, 

uksztaltowanej przez wieki. Dzieki temu zawiera w sobie synteze odkryc i 

doswiadczen narodu wybranego na przelomie wiekow.   

 

“Świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spadła na 

ziemię. 



- Czlowiek i caly swiat sa jak mala kropla rosy przed wielkoscia Boga…Ksiega 

Madrosci zaprasza nas, by swiadomosc tej naszej malosci wzbudzala w nas 

ufnosc Bogu a nie lek przed Nim. Bowiem moc Boga nie ma w sobie nic z 

dominacji. Ona umacnia i podnosi z upadku. 

 

“Nad wszystkim masz litość (…) i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się 

nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz.”  

- Bog nieustannie towarzyszy narodowi wybranemu, okazuje mu Swa Milosc 

miedzy innymi wyzwalajac go z roznych form niewoli. Wiara Izraela rodzi sie i 

wzrasta z tego doswiadczenia.  

- Przebaczenie wymaga wiecej odwagi i wiecej sily niz zemsta… 

• “Ani bowiem nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad 

wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz 

niesprawiedliwie, ani się z Tobą nie będzie mógł spierać król 

czy władca o tych, których ukarałeś. Tyś sprawiedliwy i 

rządzisz wszystkim sprawiedliwie: skazać kogoś, kto nie 

zasłużył na karę, uważasz za niegodne Twojej potęgi. 

Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga, 

wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc 

swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twej potęgi, i 

karzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz, a 

sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do 

Ciebie należy moc, gdy zechcesz.” (Mdr 12, 13-18) 

« Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia! Bo we 

wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. » 

- Smierc nigdy nie bedzie miala ostatniego slowa.  

- Bog, ktory ma wladze nad zyciem i smiercia, opowiada sie zawsze za Zyciem. 

 

“Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie.» 

- Czlowiek zyje zawieszony na tchnieniu Boga… 

- Slowa te  nawiazuja do drugiego rozdzialu ksiegi Rodzaju: 

“wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza 

tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.” (Rodz 2, 7) 

- Milosc Boga jest tak wielka, ze zaden grzech nie moze jej zrazic do czlowieka.  

• “Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby 

występny zawrócił ze swej drogi i żył.” (Ez 33,11) 

• “Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna, tak 

Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie.” (Pwt 8,5) 

 

 

 

 



PSALM  145, 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14 

Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu,  

i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.  

Każdego dnia będę Cię błogosławił  

i na wieki wysławiał Twe imię. 

Pan jest łagodny i miłosierny,  

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.  

Pan jest dobry dla wszystkich  

i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. 

Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje  

i święci Twoi niech Cię błogosławią!  

Niech mówią o chwale Twojego królestwa  

i niech głoszą Twoją potęgę, 

Pan jest wierny we wszystkich swych słowach  

i we wszystkich swoich dziełach święty.  

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają,  

i podnosi wszystkich zgnębionych. 

 

- Spiewany dzis psalm nalezy do grupy alfabetycznych: sklada sie z dwudziestu 

dwoch wersetow, a kazdy z nich zaczyna sie kolejnymi literami alfabetu 

hebrajskiego.  

- Jest to psalm dziekczynny, ktory zaznacza, ze cale nasze zycie « od A do Z » 

zanurzone jest w Przymierzu z Bogiem, w Jego wiernosci i czulosci.  

- Kazdy praktykujacy Zyd modli sie slowami tego psalmu codziennie rano.  

- Spiewany dzis paslm nalezy do grupy alfabetycznych : sklada sie z dwudziestu 

dwoch wersetow (alfabet hebrajski ma 22 litery), a kazdy z nich zaczyna sie 

kolejnymi literami alfabetu.  

- Jest to psalm dziekczynny, ktory zaznacza, ze cale nasze zycie, « od A do Z» 

zanurzone jest w Przymierzu z Bogiem, w Jego wiernosci i czulosci.  

- Kazdy praktykujacu Zyd modli sie slowami tego psalmu codziennie rano : dla 

niego kazdy poranek przypomina, ze Bog jest obecny w zyciu kazdego czlonka 

narodu wybranego od pierwszego poranku stworzonego swiata. Wedlug 

Talmudu( zbioru nauczan rabbinow zyjacych w pierwszym roku naszej ery) te, 

kto codziennie odmawia psalm 145, modlac sie calym sercem, po malu staje sie 

« synem » przyszlego swiata…bowiem slowa tego psalmu przenikajac serce, 

przemieniaja je gleboko… 

 

 

“Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego 

dzieła.” (w.9) 

 



• « Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie 

brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie 

byłbyś tego uczynił. » (Mdr 11,24) 

• « «Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty 

w łaskę i wierność… » ( Wyj 34,6) 

 

 

 

Speiwany dzis psalm, podobnie jak fragment ksiego Madrosi z pierwszego czytania, 

podkresla uniwersalizmMilosci Bozej : Jego czula opieka, ktorej najpierw doswiadczyl 

narod wybrany, ogarnia wszystkich ludzi.  

 

« Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na 

wieki. (…)Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją 

potęgę,” 

- Bog jest Krolem innym niz krolowie ziemscy : jest dobry, wszechmocny, czyni 

tylko dobro, a Jego potega plynie z mocy Milosoci. 
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