
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

28 stycznia 2019 

Lekcja  95                             Temat:   Jezus pokazuje nam jak mamy żyć! 
 

  Hbr 9, 15.24-28 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(15) I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla 

odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do 

wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.  

(24) Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej 

odbiciem prawdziwej /świątyni/, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed 

obliczem Boga, (25) nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku 

wchodzi do świątyni z krwią cudzą. (26) Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia 

świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie 

grzechów przez ofiarę z samego siebie. (27) A jak postanowione ludziom 

raz umrzeć, a potem sąd, (28) tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia 

grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia 

tych, którzy Go oczekują. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dlaczego Jezus musiał za nas cierpieć                  

i umrzeć? 

Czy Bóg nie mógł nas zbawić bez tak 

ogromnej ofiary? 
 

W ciągu wieków zadawało sobie to pytanie wielu chrześcijan, nie wyłączając              

św. Tomasza z Akwinu, którego wspomnienie dzisiaj obchodzimy.                            

Ten doktor Kościoła zrewolucjonizował sposób nauczania doktryny chrześcijańskiej. 

Jego dzieła po dziś dzień studiowane są w seminariach duchownych całego świata.  



Podziwiany jest zarówno za swą błyskotliwość, jak i pokorę, a jego życie duchowe 

stało się wzorem dla wielu pokoleń wierzących.  

Opierając się na filozoficznej myśli Arystotelesa, tradycji Kościoła i dziełach 

świętych, takich jak Augustyn czy Hieronim, Akwinata znalazł sposób wyjaśniania 

wielkich tajemnic naszej wiary, tworząc całościowy, spójny system filozoficzny i 

teologiczny.  

 Jak więc odpowiedział na zadane powyżej pytania?  
 

Dostrzegając, że Jezus musiał umrzeć nie tylko „jako środek zaradczy na grzechy”, 

ale także jako przykład dla nas. Oto, jak to wyjaśniał:  

„Jeśli szukasz przykładu miłości: Nie ma większej miłości niż gdy ktoś oddaje 

życie za przyjaciół swoich. Skoro Chrystus oddał życie za nas, to nie powinno nam 

być trudno znosić wszelkie niedole ze względu na Niego.  

 Jeśli szukasz przykładu cierpliwości, nie znajdziesz lepszego wzoru niż krzyż. 

Wielka cierpliwość ujawnia się na dwa sposoby – gdy cierpliwie znosimy wiele 

cierpień i gdy cierpliwie znosimy rzeczy, których moglibyśmy uniknąć, ale tego nie 

robimy. Chrystus wycierpiał wiele na krzyżu i czynił to z cierpliwością. 

 Jeśli szukasz przykładu pokory, spójrz na Ukrzyżowanego. Bóg zechciał zostać 

osądzony przez Piłata i umrzeć.  

 Jeśli szukasz przykładu posłuszeństwa, naśladuj Tego, który stał się posłuszny 

Ojcu aż do śmierci. 

 Jeśli szukasz przykładu pogardy dla spraw ziemskich, naśladuj Tego, który 

jest Królem królów (…) Został odarty z szat, wyszydzony, opluty, zbity, 

ukoronowany cierniem, napojony octem i żółcią”. 

 

To wszystko prawda. Jezus pokazał nam, jak mamy żyć.  

 

Popatrz na Jego umęczone ciało wiszące na krzyżu. 

Trwaj przed Nim na modlitwie.  

A następnie poproś Boga o łaskę oddania siebie w służbie innych – tak jak uczynił 

to Jego Syn. 
 

„Dziękuję Ci, Jezu, za to, że uczysz mnie żyć w Twojej łasce”. 

 

Ps 98,1-6   Mk 3,22-30 

 
 



 

  Ewangelia dnia dzisiejszego: Mk 3,22-30 (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 (22) Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i 

przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. (23) Wtedy przywołał ich do siebie i mówił 

im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? (24) Jeśli jakieś królestwo 

wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. (25)I jeśli dom wewnętrznie 

jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. (26) Jeśli więc szatan powstał przeciw 

sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać lecz koniec z nim. (27) Nie, nikt nie 

może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i 

wtedy dom jego ograbi. (28) Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, 

których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. (29) Kto by jednak zbluźnił 

przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, 

lecz winien jest grzechu wiecznego. (30) Mówili bowiem: Ma ducha 

nieczystego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

29 stycznia 2019                           

Lekcja  96                                         Temat:   Zostałeś stworzony do wielkości! 
 

 :  Hbr 10,1-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Prawo bowiem, posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te 

same ofiary, corocznie ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy się 

zbliżają.(2) Czyż bowiem nie przestano by ich składać, gdyby składający je raz na zawsze 

oczyszczeni nie mieli już żadnej świadomości grzechów? (3) Ale przez nie każdego roku 

[odbywa się] przypomnienie grzechów. (4) Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i 

kozłów usuwała grzechy. (5) Przeto przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie 

chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; (6) całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się 

Tobie. (7) Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę 

Twoją, Boże. (8) Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i 

nie podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie Prawa. (9) Następnie powiedział: 

Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną. (10) Na mocy 

tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa 

raz na zawsze. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Z pewnością słyszałeś przepiękny dźwięk, jaki wydają skrzypce w dłoniach 

artysty. Jest to naprawdę zdumiewające. Te skrzypce rozpoczęły swój żywot w lesie, 

być może jako klon czy świerk. Drzewo zostało ścięte i zmieniło się w drewno. 

Następnie zabrał się za nie lutnik. Wszystkie elementy zostały wycięte, opiłowane, 

wygięte i wklejone w odpowiednie miejsca. Płyta wierzchnia, dolna, boczki, gryf – 

wszystko to musiało mieć idealny kształt, żeby dźwięk miał prawidłowe brzmienie.  

Jak wiele troski wymagało zbudowanie tego jednego instrumentu! 

 

W dzisiejszym czytaniu słyszymy, że zostaliśmy uświęceni, czy inaczej, 

konsekrowani. 



Być konsekrowanym znaczy zostać oddzielonym od reszty i przeznaczonym do 

szczególnych celów. Można powiedzieć, że  

 

podobnie jak te skrzypce, zostałeś przeznaczony do konkretnego celu,    

jakim jest życie na chwałę Bożą. 

 

 Jednak w przeciwieństwie do skrzypiec, które są już skończonym dziełem, 

ty wciąż jesteś kształtowany i formowany przez Boga – i będzie to 

trwało aż do dnia, w którym wreszcie zobaczysz Go twarzą w twarz. 

Kiedy jesteśmy podatni na działanie Boga, On może kształtować nas odpowiednio 

do celu, do którego nas przeznacza. Okazje do współpracy z Nim zdarzają się 

nieustannie – kiedy opieramy się jakiejś pokusie, na przykład, by ulegając 

łakomstwu, zjeść kolejny kawałek tortu albo okazać swoją wyższość w stosunku do 

podwładnego. A także kiedy decydujemy się rzucić to, co robimy, aby przyjść z 

pomocą potrzebującemu. 

Te na pozór drobne decyzje są często o wiele ważniejsze, niż myślimy. Każda z 

nich „wygina nas i opiłowuje” do odpowiednich kształtów i sprawia, że stajemy się 

coraz bardziej podobni do naszego doskonałego Stwórcy. Bóg ma przepiękną wizję 

tego, jaki masz być, i nigdy z ciebie nie zrezygnuje.  

Wciąż pracuje nad tobą, pragnąc uczynić cię świętym.  

Jak powiedział papież Benedykt XVI: „Zostaliście stworzeni dla wielkości!”.  

Ta wizja może się zrealizować, jeśli zgodzisz się na to, by Bóg, wielki Lutnik, 

formował cię i kształtował.  



 Nigdy nie zapominaj, że  

„Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, 

dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa” (Flp 1,6). 

 

„Panie, pomóż mi dziś poddać się Twojemu formowaniu, abym mógł żyć dla 

Twojej chwały”. 

 

Ps 40,2.4.7-8.10-11    Mk 3,31-35 
 
 
 

   Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 3,31-35 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(31) Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby 

Go przywołać. (32) Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja 

Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. (33) Odpowiedział im: Któż jest moją matką i 

/którzy/ są braćmi? (34) I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i 

moi bracia. (35) Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

30 stycznia 2019                    

Lekcja  97                                          Temat:  Pytaj Jezusa, On ci odpowie! 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 4,1-20 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. 

Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej /pozostając/ na jeziorze, a cały lud stał na brzegu 

jeziora.(2) Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce: (3) Słuchajcie: 

Oto siewca wyszedł siać. (4) A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i 

wydziobały je. (5) Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, 

bo nie było głęboko w glebie. (6) Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając 

korzenia, uschło. (7) Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak 

że nie wydało owocu. (8) Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały 

plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. (9) I dodał: Kto ma uszy do 

słuchania, niechaj słucha. (10) 

 A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z 

Dwunastoma, o przypowieść. (11)On im odrzekł: Wam dana jest tajemnica królestwa 

Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, (12) aby 

patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie 

była im wydana /tajemnica/. (13) I mówił im: Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże 

zrozumiecie inne przypowieści? (14) Siewca sieje słowo. (15) A oto są ci /posiani/ na drodze: 

u nich się sieje słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w 

nich. (16) Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, 

natychmiast przyjmują je z radością, (17) lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy 

potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. (18) Są inni, 

którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, (19) lecz troski 

tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje 

bezowocne. (20) W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, 

przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

    Czy zdarza ci się czasem, że wychodząc z kościoła                 

w ogóle nie pamiętasz, o czym były czytania?  



Wystarczy, że na chwilę się zamyślisz, że rozproszy cię dziecko robiące wygibasy 

na stopniach ołtarza czy wyszukana fryzura sąsiadki, a słowo Boże ucieka z twego 

serca, jakby komuś – i to nawet wiadomo komu – zależało na tym, żeby je z niego 

wyrwać. 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam dwie grupy ludzi. 

1. Pierwsza to przychodzący do Jezusa „wielki tłum” (Mk 4,1). Można porównać 

ich do tych, którzy przychodzą na niedzielną Mszę świętą, słuchają z większą 

lub mniejszą uwagą, podziwiają lub krytykują kaznodzieję i rozchodzą się do 

domu w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. 

 

2. Jednak jest jeszcze druga grupa, określona w Ewangelii jako „ci, którzy przy 

Nim byli” (Mk 4,10). To ci, których nie zadowala samo wysłuchanie nauki 

Jezusa, chcą ją zrozumieć. Dlatego znajdują czas na to, by prosić Go o 

wyjaśnienie, by zmierzyć się nawet z trudną do przyjęcia prawdą. Chcą słuchać. 

Chcą być przy Jezusie. I dzięki temu zaczynają rozumieć. 

 

Dzisiejsze czasy cechują się wielką dostępnością słowa Bożego. Nie jest obecnie 

problemem nabycie Pisma Świętego czy zorientowanie się, jakie czytania proponuje 

na dzisiaj Kościół. Istnieją publikacje, jak choćby nasze Słowo wśród nas czy 

Oremus, gdzie znajdziemy rozważania biblijne na każdy dzień. 

W internecie możemy posłuchać homilii i katechez biblijnych wielu uznanych 

kaznodziejów. Mamy wreszcie do dyspozycji aplikacje na urządzenia mobilne, jak 

modlitwawdrodze.pl czy pismo.swiete.pl, z których możemy korzystać w pociągu czy 

autobusie. Jezus chce do nas mówić. Oczywiście najbardziej 

uprzywilejowanym miejscem słuchania Go jest liturgia, gdzie sam Jezus w osobie 

kapłana głosi swoje słowo. 

Jeśli jednak naprawdę chcemy, aby to słowo zapuściło korzenie w naszych 

sercach, spotykajmy się z Jezusem także na osobności. Zapoznajmy się z tekstami 

czytań przed Mszą świętą, tak by słowo Boże padło na przygotowaną glebę. 

Powracajmy do nich w ciągu dnia. Te kilka czy kilkanaście minut wystarczy, aby 

słowo Jezusa zaczęło w nas pracować. 

 

„Panie Jezu, pomóż mi ukochać Twoje słowo i żyć nim na co dzień”. 
 

Hbr 10,11-18     Ps 110,1-4 
 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :  

31 stycznia 2019                           

Lekcja  98                                        Temat:   Chrześcijanie potrzebują siebie nawzajem 
 

 :  Hbr 10, 19-25 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(19) Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego 

przez krew Jezusa. (20) On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to 

jest przez ciało swoje. (21) Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem 

Bożym, (22) przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od 

wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. (23) Trzymajmy się 

niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał 

obietnicę. (24) Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać 

do miłości i do dobrych uczynków. (25) Nie opuszczajmy naszych 

wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to 

tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Kiedy Sylwia zaczęła raz w tygodniu bywać w schronisku dla bezdomnych jako 

wolontariuszka, nie mogła przestać o tym mówić. Lubiła spotykać się z mieszkańcami                    

i prowadzić z nimi pogawędki. Jej entuzjazm był tak zaraźliwy, że najpierw jedna 

przyjaciółka, potem druga wybrała się razem z nią. One również wkrótce zostały 

wolontariuszkami. Sylwia skutecznie potrafiła zachęcić swoje przyjaciółki „do miłości i do 

dobrych uczynków”. 

 

Jesteś zaskoczony? A przecież to wcale nie jest takie zaskakujące!  

Czytając zacytowany werset, miałeś może przed oczami obraz kogoś, kto wygłasza 

płomienne apele o pomocy ubogim. Ale słowo greckie, przetłumaczone tu jako „zachęcać”, 

znaczy także „ekscytować”. Mamy więc wspólnie ekscytować się życiem chrześcijańskim  

i tym, co ono ze sobą niesie. Zachęcamy innych nie tylko słowami, ale także naszą pasją                 

i przykładem. 

 



Co takiego ekscytuje cię w życiu z Chrystusem? 

 Może uwielbiasz spotkania sam na sam z Jezusem w adoracji eucharystycznej.  

 Może twoją pasją jest czytanie i studiowanie Biblii.  

 Może udzielasz się w parafii, pomagając w przygotowaniu do sakramentów, w 

zorganizowaniu rekolekcji, w katechizacji.  

Twój entuzjazm może okazać się zaraźliwy i pociągnąć innych, którzy także zechcą 

podjąć tę samą praktykę duchową czy zaangażować się w dobre dzieło. 

 Jeśli nie czujesz się ostatnio zbyt entuzjastycznie nastawiony do wiary, pomyśl, 

co było dla ciebie atrakcyjne dawniej. Może należy powrócić do tego, co robiłeś 

wtedy, lub znaleźć inny sposób wyrażenia twojej miłości do Boga i ludzi.  

 Jeśli podejmujesz jakąś służbę już tak długo, że popadłeś w rutynę, to może 

nadszedł czas, by spróbować swoich sił gdzie indziej.  

Zobacz, czym zajmują się twoi bracia i siostry. Może Bóg powołuje cię do tego samego. 

Autor Listu do Hebrajczyków rozumiał, że chrześcijanie potrzebują siebie nawzajem. 

Brat czy siostra w wierze mogą zainspirować cię do robienia czegoś, o czym nigdy sam byś 

nie pomyślał. Oni z kolei potrzebują ciebie. Nie bój się więc dzielić swoją pasją                               

i entuzjazmem z innymi. Może przez to zachęcisz ich do wierniejszego kroczenia za 

Jezusem. 

 

„Panie, dziękuję Ci za braci i siostry, którzy zachęcają mnie do miłości, modlitwy              

i dobrych uczynków”. 

 

Ps 24,1-6   Mk 4,21-25 

 

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 4, 21-25 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (21) Mówił im dalej: Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem 

lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? (22) Nie 

ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. (23) Kto ma uszy do słuchania, 

niechaj słucha. (24) I mówił im: Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką 

wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. (25) Bo kto ma, temu będzie dane; a 

kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma. 
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Lekcja  99                                          Temat:   Przypominaj sobie ... 
 

Hbr 10, 32 - 39 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  

(32) Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedyście to po oświeceniu 

wytrzymali wielką nawałę cierpień, (33) już to będąc wystawieni publicznie na szyderstwa i 

prześladowania, już to stawszy się uczestnikami tych, którzy takie udręki 

znosili. (34) Albowiem współcierpieliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek 

waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwającą. (35) Nie 

pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. (36) Potrzebujecie bowiem 

wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy. (37) Jeszcze bowiem 

za krótką, za bardzo krótką chwilę przyjdzie Ten, który ma nadejść, i nie spóźni się.  

(38) A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, jeśli się cofnie, nie upodoba sobie dusza 

moja w nim. (39) My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do 

wiernych, którzy zbawiają swą duszę. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Czy wiesz, że życie chrześcijańskie można 

porównać do wyczynowego wioślarstwa? 

Otóż każdy, kto kiedykolwiek trenował ten sport, wie, że na początku jest to dosyć 

skomplikowane. Pracując wiosłami trzeba bowiem przyzwyczaić się, że cel drogi 

znajduje się nie z przodu, lecz za plecami. A to dlatego, że moc naszych mięśni 

skoncentrowana jest w plecach i ramionach, toteż ciągnięcie jest o wiele 

skuteczniejszym sposobem posuwania się naprzód niż pchanie. Tak więc płynąc w 

przód, wioślarz ma przed oczami to, co zostaje z tyłu. 

Ale co to ma wspólnego z życiem wiary? Dzisiejsze pierwsze czytanie zachęca: 

„Przypomnijcie sobie dawniejsze dni”.  



 Pomyśl o czasach Kościoła pierwotnego, o radości św. Franciszka lub 

pokornej służbie św. Matki Teresy.  

Przypomnij sobie chwile, w których czułeś się naprawdę blisko Pana. Patrząc 

wstecz, pomyśl, jak fascynujące było wtedy twoje życie, pomimo wszystkich trudów 

i przeciwności. Niemal ich nie zauważałeś, gdyż Jezus był z tobą, a życie niosło 

wiele obietnic. Nawet jeśli teraz przeżywasz jakieś trudności, te wspomnienia cię 

umocnią. Innymi słowy, najlepszym sposobem wzrastania w wierze jest wspominanie 

wszelkiego dobra, jakie Pan nam wyświadczył. To właśnie te wspomnienia 

popychają nas do przodu przez wzburzone nieraz wody naszego życia. 

Tak więc, gdy stawiasz czoło nowym wyzwaniom, miej w pamięci lekcje 

odebrane w przeszłości. Korzystaj z przykładu świętych, którzy byli przed tobą, 

traktując ich słowa jako wskazówki i rady dla ciebie. I zawsze – zawsze – miej w 

pamięci dawne opowieści i nauki Pisma Świętego. 
 

 Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział do swoich uczniów:          

„To czyńcie na moją pamiątkę!” (Łk 22,19).  

 Pod koniec życia św. Paweł pisał do Tymoteusza: „Pamiętaj na Jezusa 

Chrystusa”, który „powstał z martwych” (2 Tm 2,8).  

 Z kolei św. Piotr obiecał, że będzie „zawsze nam przypominał”                       

(2 P 1,12) o Jezusie i Jego miłości.  

Dlatego pamiętajmy. Pamiętajmy o tym wszystkim. 

To znaczy o wszystkim, oprócz grzechu. O nim zapomina nawet Jezus. 

 

„Panie, pomóż mi przybliżać się do Ciebie przez przypominanie sobie 

dawniejszych dni”. 

 

Ps 37,3-6.23-24.39-40      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 4,26 - 34 

 

 (26) Mówił dalej: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś 

nasienie wrzucił w ziemię. (27)Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie 

kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. (28) Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw 

źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie.(29) A gdy stan zboża na to pozwala, 

zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo. (30) Mówił jeszcze: Z czym porównamy 

królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy?(31) Jest ono jak ziarnko 

gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na 

ziemi. (32) Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, 

tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. (33) W wielu takich przypowieściach 

głosił im naukę, o ile mogli /ją/ rozumieć. (34) A bez przypowieści nie przemawiał do nich. 

Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 2,22-40 
 

(22) Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli 

Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. (23) Tak bowiem jest napisane w Prawie 

Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. (24) Mieli 

również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem 

Prawa Pańskiego. (25) A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek 

sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na 

nim. (26) Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza 

Pańskiego. (27) Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili 

Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, (28) on wziął Je w objęcia, 

błogosławił Boga i mówił: (29) Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, 

według Twojego słowa. (30) Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, (31) któreś 

przygotował wobec wszystkich narodów: (32) światło na oświecenie pogan i chwałę ludu 

Twego, Izraela. (33) A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim 

mówiono. (34) Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten 

przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu 

sprzeciwiać się będą. (35) A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw 

wyszły zamysły serc wielu. (36)Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela                         

z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła                      

z mężem (37) i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia.                   

Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem                                 

i nocą. (38) Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, 

którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. (39) A gdy wypełnili wszystko według Prawa 

Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret. (40) Dziecię zaś rosło                            

i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



 
 

Co za przedziwne spotkanie, podczas którego zabrzmiały tak złowieszcze słowa! 

Wyobraź sobie, że ni stąd, ni zowąd podchodzi do ciebie obcy człowiek, bierze na 

ręce twoje dziecko i wygłasza tak niepokojące proroctwo, dotyczące ciebie i twego 

maleństwa. Nie uważasz, że byłby to dla ciebie niezły wstrząs? 

A jak przyjęła to Maryja? Być może Jej pierwszą reakcją rzeczywiście był 

niepokój, ale z pewnością nie zatrzymała się na nim. Możemy przypuszczać, że 

zamiast poddać się lękowi, zaczęła się zastanawiać: 

 Jak będzie wyglądał ów „miecz”? Wiem, że Jezus jest Synem Bożym, ale co to 

znaczy, że jest On przeznaczony „na upadek i na powstanie wielu”? 

 Podobnie jak to czyniła w przeszłości, Maryja włączała swoje pytania, troski i lęki 

w modlitwę. Na modlitwie rozważała wszystko, co widziała i słyszała, prosząc Boga 

o światło oraz o umocnienie Jej wiary i ufności do Niego (Łk 1,29; 2,19). 

Maryja patrzyła również wstecz, tak jak my próbowaliśmy to robić we wczorajszej 

medytacji. Możemy wyobrażać sobie, jak wspominała chwile, w których Bóg 

dowiódł swojej wierności wobec Niej, otaczając Ją opieką. 

Przypominała sobie, jak anioł nawiedził Józefa we śnie, dzięki czemu Józef przyjął 

Ją, brzemienną, do swego domu, i jak bardzo umocniło Ją to wewnętrznie. 

Przypominała sobie, jak Mędrcy ostrzegli Ją przed Herodem, co było kolejnym 

znakiem Bożej wierności. 

Myśląc o przyszłym „mieczu”, mogła więc wyznać:  

Ufam, że Bóg będzie ze mną także wtedy, gdy ten „miecz” przeszyje moją duszę. 

 



Twoja przyszłość, podobnie jak przyszłość Maryi, kryje w sobie zarówno radości, 

jak i smutki. Nawet jeśli w swoim życiu doświadczyłeś już kilku „mieczy” – jak 

również paru cudów – bądź pewien, że pojawią się następne. 

Jak więc masz iść za przykładem wiary i ufności Maryi? 

 Najważniejsze to wyrobić w sobie nawyk wspominania sytuacji, w których Bóg 

okazał ci swoją wierność. Przypominaj sobie okoliczności, w których mówiłeś:               

„Z pewnością to Bóg mnie ocalił” lub „Dzięki Ci, Jezu, bo Twój plan okazał się o 

wiele lepszy niż mój”. Pielęgnuj w sobie wspomnienia Jego dobroci i niezachwianej 

miłości, wciąż na nowo powtarzając Mu swoje „tak”. 

Ten sam Bóg, który towarzyszył Maryi, jest dziś przy tobie i był przy tobie 

zawsze. Trwaj przy tej prawdzie, a twoja wiara i ufność będą stopniowo wzrastać. 

 

„Jezu, ufam Tobie!” 

 

Ml 3,1-4 lub Hbr 2,14-18    Ps 24,7-10 
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1 Kor 12,31--13,13  (Biblia Tysiąclecia) 
 

(31) Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. 

 

(1) Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak 

miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.  

(2) Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką 

wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym 

niczym.  

(3) I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz 

miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.  

(4) Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie 

unosi się pychą;  

(5) nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie 

pamięta złego;  

(6) nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.  

(7) Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko 

przetrzyma.  

(8) Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, 

albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.  

(9)  Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.  

(10) Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.  

(11) Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 

dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.  

(12) Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: 

Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.  

 

(13) Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Wielu ludzi – zarówno biblistów, jak i zwyczajnych wierzących – uważa dzisiejsze 

pierwsze czytanie za najwspanialszy rozdział w całym Piśmie Świętym.  



Pawłowi wystarczyło trzynaście wersetów, by dać nam przepiękny opis miłości, 

który można rozważać przez całe życie. 

Krótko i zwięźle Paweł przyznaje miłości właściwe jej miejsce – u samej góry 

listy.  

 Mówienie językami jak Apostołowie,  

 prorokowanie jak Izajasz,  

 rozumienie tajemnic wiary jak Tomasz z Akwinu,  

 oddanie wszystkiego, co posiadamy, jak Matka Teresa  

– wszystko to jest niczym, jeśli zabraknie miłości. 

Paweł przyznaje również, że nikt z nas nie kocha w sposób doskonały, podobnie 

jak „po części poznajemy i po części prorokujemy” (1 Kor 13,9). Mówi, że teraz 

widzimy wszystko jakby w zamglonym, zniekształcającym obraz lustrze.  

Innymi słowy, Paweł przyznaje, że wszyscy popełniamy błędy.                              

Wszyscy osądzamy pochopnie. Wszyscy ranimy innych – a zwłaszcza naszych 

najbliższych. Staramy się tego nie robić, ale często nasze dobre chęci nie wystarczają. 

A ściślej biorąc, jeszcze nie wystarczają. 

Także św. Piotr przyznaje miłości pierwszą pozycję na liście. Postrzega miłość 

jako najpotężniejszą siłę na świecie. Jest ona tak mocna, że „zakrywa wiele 

grzechów” (1 P 4,8). 

Miłość wszystko rozumie i wszystko jest w stanie uzdrowić – nawet błędne 

wybory życiowe, wynikające bardziej z fałszywego rozeznania niż z grzechu. Jeśli 

zostałeś skrzywdzony, pamiętaj, że twoja miłość może przynieść uzdrowienie 

zarówno tobie, jak i twojemu krzywdzicielowi. Nawet jeśli ta miłość jest 

niedoskonała, zabarwiona smutkiem i gniewem, to i tak ma ogromne znaczenie. 

Jezus ją widzi i jej błogosławi. 

W miłości nie chodzi o doskonałość. Chodzi o to, by kochać najlepiej, jak 

potrafimy, i prosić o przebaczenie, gdy upadamy. 

W dzisiejszej modlitwie proś Jezusa, aby wzbudził w tobie pragnienie miłowania 

tą miłością, jaką On miłuje ciebie, i aby dał ci do tego siłę. Bądź zawsze skory do 

miłości, skory do przebaczenia, skory do mówienia „przepraszam”.  

Pamiętaj, że miłość zawsze zwycięża.  

        „Panie, spraw, aby moja miłość wzrastała z każdym dniem”. 

Jr 1,4-5.17-19    Ps 71,1-6.15.17    



 

Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 4,21-30 

 

(21) Począł więc mówić do nich:  

Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. 
(22) A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z 

ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? (23) Wtedy rzekł do nich: Z pewnością 

powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej 

ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. (24) I dodał: Zaprawdę, 

powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. (25) Naprawdę, 

mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało 

zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym 

kraju; (26) a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie 

Sydońskiej. (27) I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich 

nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. (28) Na te słowa wszyscy w synagodze 

unieśli się gniewem. (29) Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na 

stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić.(30) On jednak 

przeszedłszy pośród nich oddalił się.  


