
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

21 stycznia 2019 

Lekcja  90                             Temat:   Nowe stworzenie 
 

  Ewangelia dnia dzisiejszego: Mk 2,18-22 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(18) Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: 

Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie 

poszczą? (19) Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody 

jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego majką u siebie. (20) Lecz przyjdzie 

czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć. (21) Nikt nie 

przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata 

obrywa jeszcze /część/ ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. (22) Nikt też 

młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie 

wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino /należy wlewać/ do 

nowych bukłaków. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy nie czujesz się czasem jak stary  bukłak, sztywny, trzymający się kurczowo 

utartych, wygodnych schematów? Chociaż Bóg uczynił cię giętkim „nowym 

stworzeniem” (2 Kor 5,17), wciąż odkrywasz w sobie nawyki i wzorce zachowania, 

które sprowadzają cię w dawne, niepodatne na zmiany koleiny grzechu.  

Na przykład, chcesz nauczyć się przebaczać, panować nad sobą, wyzbyć się 

szkodliwego nałogu. Kiedy jednak próbujesz się zmienić, czujesz „trzeszczenie                   

w szwach” i powracasz do starych sposobów reagowania. Nie chcesz przecież 

pęknąć! 

Jednak nawet stare bukłaki mogą stać się rozciągliwe, gdy się je oczyści i nasączy 

oliwą. Mogą stać się nawet na tyle giętkie, że będą w stanie przechować w sobie 

nowe wino, które gwałtownie fermentuje i wymaga wielkiej elastyczności. 

Gdy odniesiemy to do ludzkiego serca, „oczyszczenie” oznacza wyrzucenie 

wszelkich śmieci, które blokują nam dostęp do Pana.  



Jeżeli masz problem z opanowaniem wybuchów złości, możesz skupić całą swoją 

energię na stłumieniu w sobie tych reakcji. Ale możesz też zastanowić się, dlaczego 

właściwie reagujesz w ten sposób. Z powodu niecierpliwości? Stresu? Lęku? Zejdź 

do samych korzeni swoich chorych reakcji i proś Boga, aby je oczyścił. A potem, gdy 

jakaś sytuacja wywoła w tobie złość, postaraj się zdobyć na akt cierpliwości, ufności, 

odwagi. 

Chociaż nasz wysiłek jest tutaj istotny, to ostatecznie przemienia nas sam Bóg.              

Tu właśnie zaczyna się „nasączanie”.  

 Codziennie nasączaj się Bożą obecnością na modlitwie.  

 W ciągu dnia proś Go o łaskę, ilekroć poczujesz pokusę powrotu do starych 

dróg.  

 Szukaj pomocy w sakramencie spowiedzi i Eucharystii.  

 Poproś też o modlitwę zaufanego przyjaciela lub bliską ci osobę z rodziny. 

Z czasem staniesz się bardziej podatny na Boże działanie. Twoje serce rozszerzy 

się na przyjęcie Pana – a także na przyjęcie drugiego człowieka. 

To prawda, że nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków.  

Chwała niech będzie Bogu za to, że posłał do nas Jezusa, który czyni 

wszystko nowe! 

 

„Jezu, odnów mnie i pomóż mi stać się bardziej podatnym                                       

na Boże działanie”. 

 

Hbr 5,1-10   Ps 110,1-4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

22 stycznia 2019                           

Lekcja  91                                         Temat:   Świętowanie - szabat 
 

   Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 2,23-28 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (23) Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli 

po drodze zrywać kłosy. (24) Na to faryzeusze rzekli do Niego: Patrz, czemu oni robią w 

szabat to, czego nie wolno? (25) On im odpowiedział: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił 

Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? (26) Jak wszedł do 

domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko 

kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom. (27) I dodał: To szabat 

został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla 

szabatu. (28) Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Życie małych dzieci wydaje się czasem nieustannym bombardowaniem zasadami.  

 Spójrz w obie strony, zanim przejdziesz przez jezdnię.  

 Podziel się zabawką z siostrzyczką.  

 Umyj ręce przed wyjściem z toalety.  

Rodzice wiedzą, że te zasady – i setki innych – są konieczne, aby dziecko mogło 

osiągnąć dojrzałość. W miarę jak dzieci rosną, rodzice zaczynają wyjaśniać im sens 

tych zasad. Wreszcie przychodzi czas, w którym dzieci zaczynają podejmować 

własne decyzje, kierując się dobrymi nawykami nabytymi w dzieciństwie. 

Przepisy dotyczące szabatu, o których mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, 

przypominały zasady wpajane przez rodziców małemu dziecku – miały wyrobić w 

ludzie Bożym nawyk wybierania Bożych dróg. Miały wpisać w rytm jego życia 

regularną modlitwę i odpoczynek. Ich celem nie było samo przestrzeganie Prawa, ale 

trwanie przy Bogu – miłowanie Go oraz znajdowanie dla Niego czasu i przestrzeni  

w swoim życiu. 

 



To wszystko odnosi się do nas tak samo, jak do starożytnego Izraela.  

 Bóg nie stworzył nas dla niewolniczego przestrzegania prawa szabatu.  

 Stworzył szabat, aby pomóc nam stać się ludźmi dojrzałymi w wierze, 

którzy żyją, aby oddawać Mu chwałę i kierować się prawem miłości. 

Z założenia ustanawiane przez ludzi prawa powinny pomagać nam myśleć tak, jak 

myśli Bóg. Jednak nie wszystkie prawa spełniają ten warunek. Dlatego jest tak 

ważne, abyśmy modlili się o sprawiedliwe prawa, takie, które będą chroniły słabych 

– a zwłaszcza nienarodzone dzieci. Wiemy, że społeczeństwo powinno chronić tych 

najmniejszych, ale rzadko to robi. Prawo powinno wspierać nas w robieniu tego, co 

słuszne. A jeśli tak nie jest, módlmy się i zabiegajmy o takie zmiany w prawie, które 

pomogą naszemu społeczeństwu wzrastać w sprawiedliwości i miłości. 

Módlmy się dziś za rządzących, aby uchwalane przez nich prawa brały w obronę 

najsłabszych. Módlmy się, aby każdy z nas potrafił troszczyć się o niewinnych i 

bezbronnych. Czyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby bronić najmniejszych. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że prowadzisz nas do dojrzałej miłości 

chrześcijańskiej. Naucz mnie żyć według Twego prawa miłości”. 

 

Hbr 6,10-20   Ps 111,1-2.4-5.9-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

23 stycznia 2019                    

Lekcja  92                                          Temat:  Boża perspektywa 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 3,1-6 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. (2) A śledzili Go, 

czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. (3) On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą 

rękę: Stań tu na środku! (4) A do nich powiedział: Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego 

czy coś złego? Życie ocalić czy zabić? Lecz oni milczeli. (5) Wtedy spojrzawszy wkoło po 

wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, 

rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. (6) A 

faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki 

sposób Go zgładzić. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 

 

Pewnego niedzielnego poranka na Mszy świętej jakiś nastolatek wciąż zagadywał 

do sąsiada. Został zaproszony na Mszę przez kolegę i wyraźnie nie bardzo wiedział, 

jak powinien się na niej zachowywać. Używał nieparlamentarnych wyrażeń, miał 

fatalne maniery i odzywał się w najmniej odpowiednich momentach. Pewien 

mężczyzna, zgorszony zachowaniem chłopca, pomyślał sobie: „Czy on naprawdę nie 

wie, że jest w kościele?”. 

Jednak ta Msza święta zapoczątkowała w życiu chłopca pewien proces, który                  

z czasem doprowadził go do głębokiego spotkania z Panem. Wkrótce zaczął czytać 

Pismo Święte i regularnie bywać w kościele. Spotkał się z proboszczem                                

i zaangażował w życie parafii – został ministrantem i zaczął śpiewać w scholi. 

Widząc to, ów mężczyzna zawstydził się, że na początku tak ostro go ocenił. 

 

Podobną historię słyszymy dziś                                

w Ewangelii według św. Marka. 



Podczas liturgii synagogalnej Jezus uzdrowił mężczyznę z uschłą ręką. 

Jednak zamiast ucieszyć się wraz z uzdrowionym człowiekiem, niektórzy                          

z przywódców krytykowali Jezusa za to, że uczynił to w szabat. Podobnie jak 

mężczyzna z naszego przykładu, zapomnieli o głębszym znaczeniu szabatu – o tym, 

że jest on darem od Pana, czasem uzdrowienia i odnowy. Jednak w przeciwieństwie 

do niego, nie zawstydzili się zatwardziałości swoich serc. Wręcz przeciwnie, 

Ewangelista mówi nam, że zaczęli się zastanawiać, w jaki sposób zgładzić Jezusa. 

Dlaczego przywódcy jeszcze bardziej utwierdzili się w swoim gniewie, podczas 

gdy mężczyzna z kościoła doznał przemiany serca? Różnica polega na tym, że 

mężczyzna potrafił w życiu chłopca zobaczyć działanie Boga. Natomiast przywódcy 

żydowscy widzieli jedynie naruszenie Prawa i nie potrafili wznieść się ponad to, by 

zobaczyć działanie Bożej miłości i miłosierdzia. 

 Jak reagujesz, gdy ktoś działa ci na nerwy?  

 Jak traktujesz ludzi, którzy pozwalają sobie na niestandardowe zachowania 

w twoim kościele?  

Podobnie jak mężczyzna na Mszy świętej i przywódcy religijni w Ewangelii, 

masz przed sobą wybór. 

Możesz zatrzymać się na pozorach,                                                                        

możesz też spojrzeć głębiej i zobaczyć Boże działanie w ludzkim sercu. 

 

Spróbuj spojrzeć na tę sytuację z Bożej perspektywy. Może ta osoba jest bliżej 

Boga, niż sądzisz! A Bóg może posłużyć się twoim dobrym, życzliwym słowem jako 

narzędziem uzdrowienia. 

 

„Jezu, uzdrów zatwardziałe miejsca w moim sercu.                                                   

Napełnij mnie współczuciem wobec bliźnich”. 

 

Hbr 7,1-3.15-17   Ps 110,1-4 
 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :  

24 stycznia 2019                           

Lekcja  93                                         Temat:   Odkrywajmy "tajemnice" Jezusa 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 3, 7 - 12 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(7) Jezus zaś oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie 

mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, (8) z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic 

Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach. (9) Toteż 

polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, 

aby się na Niego nie tłoczyli. (10) Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy 

mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. (11) Nawet duchy 

nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: Ty jesteś Syn Boży. (12) Lecz On 

surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały. (13) Potem wyszedł na górę 

i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wyobraź sobie, że próbujesz ukryć przed wszystkimi 

jakąś wielką, wspaniałą tajemnicę. 

 

To właśnie usiłował zrobić Jezus. 

 Przyszedł jako Mesjasz, aby przynieść odkupienie i Boże królestwo, 

wiedział jednak, jak trudno będzie zrozumieć ludziom, że te dary ujawnią 

się w pełni dopiero po Jego śmierci i zmartwychwstaniu. 

 Dlatego tak zależało Mu na tym, żeby zachować „sekret mesjański” aż do 

właściwej chwili. 

Dziś znamy już ten sekret. Grzech został pokonany, a śmierć straciła swój oścień.  

Ale mimo to Jezus wciąż pozostaje dla nas tajemnicą. Wciąż zaskakuje nas głębią 

swej dobroci i współczucia. Wciąż zatrzymujemy się na powierzchni tego, co to 

znaczy, że jest On jednocześnie doskonale sprawiedliwy i doskonale miłosierny.  



Jak to możliwe, że jest Panem wszystkiego stworzenia, a jednocześnie słyszy nasze 

modlitwy i na nie odpowiada.  

Jezus zaprasza nas, byśmy codziennie odkrywali coś 

więcej z tajemnicy tego, kim On jest. 

To przypomina pracę konserwatora zabytków, który mozolnie, fragment po 

fragmencie, odsłania piękno pierwotnego wizerunku, ukrytego pod warstwami 

zanieczyszczeń i przemalowań. Pewne partie obrazu dość szybko dają się oczyścić. 

Inne wymagają długotrwałej i starannej pracy. W końcu jednak cel zostaje osiągnięty, 

a odsłonięty obraz wzbudza zachwyt. 

 Tajemnicę Jezusa odkrywamy stopniowo w trakcie modlitwy i medytacji.  

Dzień za dniem, sytuacja za sytuacją, staje się ona coraz bardziej wyraźna, 

pojawiają się kolejne szczegóły. Kiedy decydujemy się postąpić zgodnie z 

przykazaniem Bożym lub natchnieniem Jego Ducha, nasza znajomość Pana wzrasta. 

Z czasem możemy spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak bardzo zmienił się nasz obraz 

Boga. 

Wybierz dziś sobie jeden przymiot Boga – na przykład Jego miłosierdzie czy 

cierpliwość – i zastanów się, jak przez lata zmieniało się i pogłębiało w tobie jego 

zrozumienie. Poświęć jakiś czas na kontemplowanie tej cechy Ojca niebieskiego. 

A potem wychwalaj Go za to, że pozwala, byś poznawał Go coraz lepiej. 

 

„Jezu, dziękuję Ci, że odsłaniasz przede mną Twoją tajemnicę”. 

 

Hbr 7,25--8,6    Ps 40,7-10.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nawrócenie  św. Pawła Apostoła 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek         

25 stycznia 2019                    

Lekcja  94                                          Temat:   Jedność chrześcijan 
 

Dz 22,3-16 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  

(3) Ja jestem Żydem - mówił - urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym 

mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. Gorliwie 

służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. (4) Prześladowałem tę drogę, głosując 

nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, (5) co może 

poświadczyć zarówno arcykapłan, jak cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci 

i udałem się do Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli, i przyprowadzenia 

do Jerozolimy dla wymierzenia kary. (6) W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle 

około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. (7) Upadłem na ziemię i posłyszałem 

głos, który mówił do mnie: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? (8) Kto jesteś, 

Panie? odpowiedziałem. Rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty 

prześladujesz. (9) Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie 

słyszeli. (10) Powiedziałem więc: Co mam czynić, Panie? A Pan powiedział do mnie: 

Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić.(11) Ponieważ 

zaniewidziałem od blasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę 

przez moich towarzyszy. (12) Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie Prawa, o 

którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo, (13) przyszedł, przystąpił do 

mnie i powiedział: Szawle, bracie, przejrzyj! W tejże chwili spojrzałem na 

niego, (14) on zaś powiedział: Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i 

ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał. (15) Bo wobec wszystkich ludzi będziesz 

świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. (16) Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i 

obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego imienia! 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



 

 

Nietrudno zauważyć, że i my nie dostrzegamy wielu rzeczy – nawet po całych latach 

chodzenia za Panem. Może uprzedzamy się do pewnych osób, oceniając je po wyglądzie. 

Może krzywdy doznane w przeszłości rzutują na nasz sposób traktowania ludzi. Może 

automatycznie dzielimy ich na „przyjaciół” i „wrogów”, na „naszych” i „tamtych”. 

A Jezus pragnie, abyśmy patrzyli na innych tak, jak On na nich patrzy – jako na 

umiłowane dzieci Boga. 

Dziś, w święto nawrócenia św. Pawła, kończymy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

Co roku, w dniach od 18 do 25 stycznia, Kościół zaprasza nas do złączenia się z 

chrześcijanami innych wyznań na całym świecie we wspólnej modlitwie o jedność. Prosimy 

Boga, aby pozwolił nam dostrzec oczyma wiary twarz Chrystusa w każdym chrześcijaninie, 

niezależnie od tego, do jakiego Kościoła należy. Prosimy Go, by zabrał od nas to wszystko, 

co nie pozwala nam patrzeć na innych wierzących jak na naszych umiłowanych braci. 

Pomódl się dziś o jedność chrześcijan. 

 Proś za pasterzy Kościoła, aby także ich oczy zostały otwarte. Proś za wszystkich 

katolików, zwłaszcza za tych, którym trudno jest zaakceptować ideę ekumenizmu. Proś też za 

innych chrześcijan, którzy także przeżywają opory przed pojednaniem. 

Nasz Ojciec w niebie pragnie widzieć wszystkie swoje dzieci żyjące w miłości i jedności. 

Z utęsknieniem wygląda dnia, w którym nasza wzajemna miłość stanie się świadectwem dla 

całego świata. Obyśmy ze swojej strony uczynili wszystko, by spełniła się modlitwa Jezusa: 

„Aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21). 

 

„Panie, otwórz mi oczy, abym we wszystkich wierzących w Ciebie ujrzał moich braci i siostry”. 

 

Albo: Dz 9,1-22    Ps 117,1-2 

Jako pobożny Żyd, Paweł przez całe 

życie kroczył z Bogiem. Mimo to nie 

dostrzegał wielu ważnych spraw. Nie 

widział, że chrześcijanie, których 

prześladował, to jego bracia i siostry.            

Nie widział, że Jezus, z którym walczył, 

jest Mesjaszem. 

Kiedy jednak spotkał się z Jezusem,                 

w błysku światła uświadomił sobie 

własną ślepotę. I dopiero wtedy zaczął 

odzyskiwać zdolność jasnego widzenia.  

 



Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 16,15-18 

 

(15) I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 

wszelkiemu stworzeniu! (16) Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a 

kto nie uwierzy, będzie potępiony. (17) Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć 

będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; (18) węże 

brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce 

kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

26 stycznia 2019                           
 

 

2 Tm 1,1-8 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, /posłany/ dla /głoszenia/ życia 

obiecanego w Chrystusie Jezusie, (2) do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, 

miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana! (3) Dziękuję Bogu, 

któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć 

o tobie w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragnę cię zobaczyć - (4) pomny na twoje łzy - 

by napełniła mnie radość (5) na wspomnienie bezobłudnej wiary, jaka jest w tobie; ona to 

zamieszkała pierwej w twojej babce Lois i w twej matce Eunice, a pewien jestem, że /mieszka/ 

i w tobie. (6) Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, 

który jest w tobie przez włożenie moich rąk. (7) Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, 

ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. (8) Nie wstydź się zatem 

świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i 

przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga!  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

W czasach św. Pawła życie chrześcijańskie nie było proste. Wiemy, że wszyscy 

Apostołowie oprócz św. Jana ponieśli śmierć męczeńską. Dzieje Apostolskie 

przypominają niekiedy powieść sensacyjną, w której na bohaterów wciąż czyhają 

kolejne niebezpieczeństwa.  

W porównaniu z nimi nasze problemy, pomimo presji coraz bardziej 

zlaicyzowanego otoczenia, wydają się nie tak straszne. 

Z posiadanych przez nas skąpych wiadomości na temat świętych Tymoteusza                                  

i Tytusa, uczniów i bliskich współpracowników Pawła, cieszących się jego wielkim 

zaufaniem, wyłania się obraz wielkich bohaterów wiary. Obaj byli wysyłani przez 

Pawła z ważnymi misjami do założonych przez niego wspólnot, obaj wspierali go     

w wyprawach misyjnych. 



Tymoteusz towarzyszył Pawłowi podczas jego pierwszego pobytu w rzymskim 

więzieniu, kierował też jako biskup wspólnotą chrześcijańską w Efezie, gdzie poniósł 

śmierć męczeńską. 

Tytus, wyznaczony przez Pawła na biskupa Krety, która była trudnym terenem 

pracy apostolskiej, zakończył tam życie w bliżej nieznanych okolicznościach. Jednak 

nawet tak bardzo zasłużeni chrześcijanie, jak Tymoteusz i Tytus, nie byli herosami, 

lecz takimi samymi ludźmi jak my. Mieli swoje słabe strony, przeżywali kryzysy, 

potrzebowali umocnienia w wierze.  

Widzimy to w dzisiejszym pierwszym czytaniu, w którym Paweł zachęca 

Tymoteusza: „Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego 

myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego (…) lecz weź udział w 

trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą!” (2 Tm 1,7-8). 

Dzisiaj słowa św. Pawła Kościół kieruje do nas wszystkich, bo  

wszyscy na mocy chrztu jesteśmy wezwani do dawania świadectwa Ewangelii.  

Każe się zastanowić, czy nasze świadectwo jest czytelne, czy nie wstydzimy się go 

dawać. Każe pytać, jaki jest nasz osobisty udział w znoszeniu trudów i przeciwności 

dla Ewangelii. 

 Prośmy dziś Pana, aby rozpalił w nas na nowo wszystkie charyzmaty 

otrzymane na chrzcie.  

 Prośmy, aby także dziś, w naszej rzeczywistości, wzbudzał świętych 

świadków wiary, którzy ukażą innym jej moc.  

 I prośmy także dla siebie o tę łaskę, abyśmy nie oglądając się na innych, 

potrafili mówić i czynić to, co słuszne. 

„Panie Jezu, przekonaj moje serce o prawdzie Ewangelii, abym nie wstydził 

się dawać o niej świadectwa”. 

 

Ps 96,1-3.7-8.10    

 

 

 

 

 

 

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 10,1-9 
 

(1) Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po 

dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść 

zamierzał. (2) Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; 

proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. (3) Idźcie, oto was 

posyłam jak owce między wilki. (4) Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani 

sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! (5) Gdy do jakiego domu wejdziecie, 

najpierw mówcie: Pokój temu domowi! (6) Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz 

pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. (7) W tym samym domu zostańcie, 

jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu 

do domu. (8) Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam 

podadzą; (9) uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was 

królestwo Boże.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

27 stycznia 2019                           

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 1,1-4; 4,14-21 (Biblia Tysiąclecia)  
 

(1) Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród 

nas, (2) tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami 

słowa.(3) Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci 

po kolei, dostojny Teofilu, (4) abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których 

ci udzielono. 
 

 
 

(14) Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej 

okolicy. (15) On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez 

wszystkich. (16) Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał 

się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. (17) Podano Mu księgę proroka 

Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:  

(18) Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 

abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; 

abym uciśnionych odsyłał wolnymi, (19) abym obwoływał rok łaski od Pana. (20) Zwinąwszy 

księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim 

utkwione. (21) Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście 

słyszeli.. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



Wkrótce po przyjęciu chrztu w Jordanie Jezus udał się do Nazaretu, swojej 

rodzinnej miejscowości. W dzień szabatu odczytał w synagodze fragment z Księgi 

Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał 

Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 

przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski 

Pana” (Łk 4,18). 

A następnie powiedział: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście 

słyszeli” (Łk 4,21). Był to rzeczywiście czas niezwykłej łaski, kiedy Jezus, Syn 

Boży, żył pomiędzy nami i ze współczuciem pochylał się nad ludzką nędzą. 

Dając nam Nowe Przykazanie – miłowania Boga i siebie nawzajem – Jezus chciał, 

byśmy Go naśladowali. Byśmy nieśli ludziom wolność, słyszeli krzyk ubogich i na 

niego reagowali, byśmy troszczyli się o tych, którzy są w potrzebie.  

My także zostaliśmy namaszczeni Duchem Świętym w czasie chrztu świętego                   

i mocą tego namaszczenia możemy wypełniać misję niesienia dobrej nowiny                              

w świecie, w którym żyjemy. 

Chrześcijanie, posłuszni wezwaniu Jezusa, noszą w sercach najsłabszych – 

ubogich, odrzuconych, chorych, więźniów i nienarodzonych. Schroniska i jadłodajnie 

dla bezdomnych, posługa w więzieniach i ochrona bezbronnych wpisane są w samo 

serce misji Kościoła. 

Istnieje wiele organizacji chrześcijańskich zaangażowanych w zwalczanie 

ubóstwa, podniesienie poziomu edukacji, poprawę warunków życia i zapewnianie 

pomocy medycznej tym, którzy jej potrzebują. Jednak krzyk ubogich nie milknie. 

Wciąż są wśród nas bezdomni, mieszkający w namiotach i pod mostami. Całe narody 

cierpią na skutek głodu. Wielu ludzi umiera z powodu chorób, które są uleczalne przy 

dzisiejszym stanie wiedzy medycznej.  

 A Jezus wciąż wzywa nas do czynienia wszystkiego, aby im pomóc. 

Wyzwania są wielkie. Pamiętajmy, że właśnie z miłosierdzia okazywanego 

potrzebującym będziemy kiedyś sądzeni (Mt 25,31-46). I nie ociągajmy się                              

z niesieniem im pomocy. Namaszczenie Duchem Świętym, któreśmy otrzymali, 

zobowiązuje nas do tego.  

„Oto jestem, Panie. Namaściłeś mnie i pragnę Ci służyć”. 

 

Ne 8,2-4a.5-6.8-10   Ps 19,8-10.15  1 Kor 12,12-30   lub 1 Kor 12,12-14.27 


