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 Ewangelia dnia dzisiejszego: J 14, 6 - 14 (Biblia Tysiąclecia) 
  

 

(6) Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie 

przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. (7) Gdybyście Mnie poznali, 

znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. (8) Rzekł do Niego Filip: 

Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. (9) Odpowiedział mu 

Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, 

zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca?(10) Czy nie wierzysz, że 

Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od 

siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. (11) Wierzcie Mi, że Ja 

jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na 

same dzieła. (12) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także 

dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do 

Ojca. (13) A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony 

chwałą w Synu. (14) O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Czy nie mielibyśmy czasem ochoty zwrócić się do Jezusa z tą samą prośbą, 

co Apostoł Filip podczas Ostatniej Wieczerzy? 

 Czy nie chcielibyśmy zobaczyć Boga, przekonać się namacalnie, że On 

istnieje, że wierząc w Niego, mamy rację, że to wszystko, czego uczy nas 

Kościół, nie jest iluzją, ale najprawdziwszą rzeczywistością? 

Jak widzimy, w pewnych kwestiach Apostołowie borykali się z podobnymi 

problemami, co i my. Jak również z podobnymi słabościami. Głębokie rozmowy z 

Jezusem, pamięć o znakach, które czynił, nie wystarczyły, aby w obliczu krzyża 

zachować wiarę w zmartwychwstanie.  



Ich szczere ludzkie deklaracje okazały się niewiele warte. Zawiedli wszyscy, nie 

wyłączając tych dwóch, których wspominamy dziś jako wielkich świętych i filary 

Kościoła. 

Co więc sprawiło, że ostatecznie Jakub sprawdził się jako pasterz wspólnoty 

jerozolimskiej, a Filip – jak chce tradycja – dotarł ze słowem Bożym aż w okolice 

Donu i Dniepru, i że obaj oddali życie za Jezusa?  

Spotkanie ze Zmartwychwstałym, o którym mówi dzisiejsze pierwsze 

czytanie. Spotkanie to przywróciło im nadzieję, a następnie otworzyło ich serca na 

przyjecie daru Ducha Świętego. Ich życie, przemienione łaską, nie było już odtąd 

takie samo. 

 To mocne świadectwo Apostołów, poparte ofiarą ich życia, przekazywane 

pieczołowicie z pokolenia na pokolenie, dotarło także do nas.  

 Jest to świadectwo wiary opartej nie na znakach, ale na mocy Ducha, który 

umacnia słabe ludzkie siły i uzdalnia do dawania świadectwa. 

Jeśli pragniesz takiej wiary, proś dziś za wstawiennictwem Apostołów o nowe 

dotknięcie Ducha Świętego. Proś nie o przeżycia czy wizje, które mogłyby cię 

przekonać, ale o dotknięcie łaski Bożej w twoim sercu, o jego przemianę na wzór tej, 

jakiej doświadczyli Apostołowie. Bóg nigdy nie pozostaje obojętny na taką 

modlitwę. 

„Panie Jezu, wiem, że zmartwychwstałeś, ale czy naprawdę w to wierzę? 

Przemień mnie mocą Twego Ducha, tak bym całym sercem uwierzył 

świadectwu Apostołów”. 

 

Ps 19,2-5 

 

1 Kor 15,1-8 

(1) Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, 
którąście przyjęli i w której też trwacie. (2) Przez nią również będziecie 

zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem... Chyba żebyście uwierzyli na 
próżno. (3) Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł - zgodnie 
z Pismem - za nasze grzechy, (4) że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego 
dnia, zgodnie z Pismem; (5) i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, (6) później 
zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, 
niektórzy zaś pomarli. (7) Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim 
apostołom. (8) W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu 
płodowi.  

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

7 maja 2019                           
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: J 6, 30 - 35 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  (30) Rzekli do Niego: Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie 

uwierzyli? Cóż zdziałasz? (31) Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano:          

Dał im do jedzenia chleb z nieba. (32) Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, 

zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da 

wam prawdziwy chleb z nieba.(33) Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba 

zstępuje i życie daje światu. (34) Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego 

chleba! (35) Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie 

przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie 

będzie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Słowa te – nawiązujące do manny, którą Bóg karmił Izraelitów na pustyni – 

wypowiedziane przez ludzi, którzy dzień wcześniej byli świadkami cudownego 

rozmnożenia chleba i ryb, były swoistym wyzwaniem postawionym Jezusowi.  

„Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli?                    

Cóż zdziałasz?” (J 6,30) – zapytano Go.  

 Czy zdołasz uczynić coś większego niż Mojżesz, który dał naszym 

przodkom mannę z nieba?  

 On karmił nas w drodze do Ziemi Obiecanej, a Ty co nam pokażesz? 

Znamy wszyscy odpowiedź Jezusa na to pytanie: 

 „Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam 

prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32).  

I dalej powiedział zdumiewające słowa:  

 „Ja jestem chlebem życia” (J 6,35).  

 



Jezus jest Tym, który przyszedł, aby nas odkupić i karmić w drodze do niebieskiej 

ojczyzny.  

 Bóg przez Mojżesza dał ludowi jakby przedsmak tego dobra, ku któremu 

zmierzali w mozolnej wędrówce przez pustynię. Przedsmak obfitości, która 

czekała na nich w Ziemi Obiecanej, „ziemi opływającej w mleko i miód” 

(Wj 3,17).  

 Z kolei Jezus dał ludziom zakosztować tego, co ich czeka w nowej Ziemi 

Obiecanej, którą jest niebo. 

Dał nam Chleb, który „z nieba zstępuje i życie daje światu” (J 6,33). Kto będzie 

spożywał ten Chleb, nigdy „nie będzie łaknął” (J 6,35). 

 Chrystus przez swoje zmartwychwstanie otworzył przed nami bramy 

nieba.  

Teraz każdy człowiek, który przyjmuje Chleb Życia podczas swej, często pełnej 

trudów i zmagań, ziemskiej pielgrzymki, otrzymuje umocnienie w drodze i zadatek 

wiecznego szczęścia.  

Istnieje wiele sposobów, na które żyjąc tu, na ziemi, możemy dotykać nieba. 

 Możemy to czynić przez modlitwę, lekturę Pisma Świętego, troskę o 

ubogich, przebaczanie krzywd i miłość w naszych rodzinach.  

 Jednak najskuteczniejszym i najważniejszym sposobem kosztowania 

nieba jest przyjmowanie w Komunii świętej samego Jezusa, który jest 

prawdziwym Chlebem Życia.  

Ten niebiański chleb, podobnie jak kiedyś manna na pustyni, podtrzymuje nas w 

drodze przez nasze własne pustynie. Jego odżywcza wartość nie jest wynikiem 

jakichś magicznych mocy, ale płynie stąd, że jest nim sam Jezus, z ciałem i krwią, 

duszą i Bóstwem. 

Jego miłość, Jego życie, Jego miłosierdzie, Jego radość, Jego łaska – wszystko to 

jest dostępne dla każdego, kto spożywa ten Chleb z wiarą. 

 

„Panie Jezu, Ty jesteś prawdziwym Chlebem z nieba. Pozwól mi uwierzyć, 

że spożywając ten Chleb, będę żył na wieki”. 

 

Ps 31,3-4.6-8.17.21 
 

 

 



Dz 7,51--8,1a (Biblia Tysiąclecia) 

 

 (51)Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi 

Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy! (52) Któregoż z proroków nie prześladowali wasi 

ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wyście 

zdradzili Go teraz i zamordowali. (53) Wy, którzy otrzymaliście Prawo za pośrednictwem 

aniołów, lecz nie przestrzegaliście go. (54) Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i 

zgrzytali zębami na niego. (55) A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał 

chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. (56) I rzekł: Widzę niebo 

otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga. (57) A oni 

podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy 

razem. (58) Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp 

młodzieńca, zwanego Szawłem. (59) Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie 

Jezu, przyjmij ducha mego! (60) A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie 

poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał. 

(1) Szaweł zaś zgadzał się na zabicie go. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Św. Stanisława, biskupa i męczennika, 

patrona Polski 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

8 maja 2019                    
 

Ps 100, 1-5 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Psalm. Dziękczynienie. Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie;  

(2) służcie Panu z weselem! Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!  

(3) Wiedzcie, że Pan jest Bogiem: On sam nas stworzył, my Jego własnością, jesteśmy 

Jego ludem, owcami Jego pastwiska.  

(4) Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia, wśród hymnów w Jego przedsionki; 

chwalcie Go i błogosławcie Jego imię!  

(5) Albowiem dobry jest Pan, łaskawość Jego trwa na wieki, a 

wierność Jego przez pokolenia. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  
 

Wiemy, że Bóg jest dobry, ale co to znaczy?  

Czy to, że spełnia wszystkie nasze marzenia, chroni od nieszczęść i sprawia, że 

życie na ziemi staje się dla nas pasmem sukcesów?  
 

Do takiego Boga z pewnością ustawiałyby się kolejki, a kościoły nie byłyby w 

stanie pomieścić chętnych do wypełniania praktyk religijnych.  

Jednak każdy kochający rodzic wie, że  

prawdziwe dobro nie polega na zaspokajaniu wszystkich zachcianek dziecka, 

ale na tym, by wychować je na samodzielnego, mądrego i dobrego człowieka.  

 

Podobnie Bóg wychowuje nas dla nieba. 

 

 



W dzisiejszym pierwszym czytaniu z Listu do Rzymian (Rz 8,31b-39)     

 

 (31) Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (32) On, który nawet 

własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim                          

i wszystkiego nam nie darować? (33) Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg 

wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? (34) Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus 

Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga                            

i przyczynia się za nami? (35) Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk 

czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? (36) Jak to jest napisane:             

Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na 

rzeź.(37) Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas 

umiłował. (38) I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani 

rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, (39) ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek 

inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu 

naszym. 

 

widzimy, że dobroć Boża objawia się również w tym, co powszechnie uważamy za 

nieszczęście: w utrapieniu, ucisku, prześladowaniach, głodzie, niebezpieczeństwach. 

Także wtedy Bóg działa z mocą, dając swoim wiernym siłę do zwycięstwa, do 

wytrwania w wierze, które otwiera drogę do chwały nieba. Taką wizję dobroci Boga 

potwierdziłby z pewnością wspominany dziś przez nas patron Polski, święty biskup 

Stanisław.  

Męczeństwo, które po ludzku można by uznać za przegraną, stało się dla niego 

przepustką do świętości, jakby pieczęcią na życiu poświęconym radykalnej służbie 

Bogu i ludowi. Stanisław zwyciężył i dostąpił chwały nieba nie  tylko dlatego, że lud 

zachował o nim wdzięczną pamięć, ale przede wszystkim dlatego, że na wzór 

Chrystusa, dobrego Pasterza, oddał życie za braci. 

Przykład świętego biskupa ukazuje nam, że życie wygodne, łatwe i przyjemne 

wcale nie jest dla chrześcijanina najbardziej pożądaną opcją.  

Dobre życie to takie, które prowadzi do dobrego końca. 

 

Mając przed oczami cel, który tak jasno rysuje nam się zwłaszcza w Okresie 

Wielkanocnym, będziemy mieć motywację do tego, by troszczyć się o prawdziwe 

dobro, brać w obronę krzywdzonych, wiernie służyć innym zgodnie ze swoim 

powołaniem. A wtedy doświadczymy tego, że Bóg jest naprawdę dobry, że wspiera 

nas swoją łaską już teraz i że nie opuści nas na wieki. 

„Ojcze, daj mi doświadczyć Twojej mocy i miłości w tym wszystkim, do 

czego mnie powołujesz”. 



 

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: J 10,11-16 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(11) Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie 

swoje za owce. (12) Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są 

własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i 

rozprasza;(13) /najemnik ucieka/ dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na 

owcach. (14) Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie 

znają, (15) podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję za 

owce. (16) Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i 

będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.  
 

 

Dz 20,17-18a.28-32.36    (Biblia Tysiąclecia) 

 

(17) Z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła. (18) A gdy do niego przybyli, 

przemówił do nich:  

(28) Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił 

was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną 

krwią. (29) Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie 

oszczędzając stada. (30) Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą 

przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. (31) Dlatego czuwajcie, pamiętając, że 

przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z 

was. (32) A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać 

dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. (33) Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty 

niczyjej. (34) Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich 

towarzyszy. (35) We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i 

pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: Więcej szczęścia jest                  

w dawaniu aniżeli w braniu. (36) Po tych słowach upadł na kolana i modlił się 

razem ze wszystkimi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
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Lekcja  150                                 Temat:   Słuchaj Boga 
Dz 8,26-40 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 (26) Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona 

pusta - powiedział anioł Pański do Filipa. (27) A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do 

Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej etiopskiej, Kandaki, 

zarządzający całym jej skarbcem, (28) i wracał, czytając w swoim wozie proroka 

Izajasza. (29) Podejdź i przyłącz się do tego wozu - powiedział Duch do Filipa. (30) Gdy 

Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: Czy rozumiesz, co czytasz? - 

zapytał. (31) A tamten odpowiedział: Jakżeż mogę /rozumieć/, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I 

zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. (32) A czytał ten urywek Pisma: Prowadzą Go 

jak owcę na rzeź, i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak On nie otwiera ust 

swoich. (33) W Jego uniżeniu odmówiono Mu słuszności. Któż zdoła opisać ród Jego? Bo 

Jego życie zabiorą z ziemi. (34) Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś 

innym? - zapytał Filipa dworzanin. (35)  

A Filip wychodząc z tego /tekstu/ Pisma                                                                   

opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie. 

(36) W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: Oto woda - powiedział dworzanin - cóż 

przeszkadza, abym został ochrzczony? (37) Odpowiedział Filip: Można, jeśli wierzysz                    

z całego serca. Odparł mu: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. (38) I 

kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody. I ochrzcił go. (39) A kiedy 

wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już nigdy go nie widział. Jechał zaś               

z radością swoją drogą. (40) A Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię od miasta do 

miasta, aż dotarł do Cezarei. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Kim był ten człowiek, który rozmawiał z dworzaninem królowej etiopskiej, a 

następnie został w tajemniczy sposób porwany przez Ducha Pańskiego (Dz 8,39)? 

Filip, którego nie należy mylić z Apostołem Filipem, był jednym z siedmiu 

diakonów, którym powierzono nadzór nad rozdawaniem żywności ubogim wdowom 

w Kościele jerozolimskim (Dz 6,1-7).  



Po męczeństwie Szczepana wspólnota uległa rozproszeniu, a Filip udał się do 

Samarii, gdzie głosił Ewangelię. W wyniku jego nauczania, któremu towarzyszyły 

znaki i cuda, wielu nawróciło się do Pana (Dz 8,4-13). 

 Co sprawiało, że Filip był tak skutecznym ewangelizatorem? 

Filip wsłuchiwał się w głos Ducha i robił to, co On mu polecił. Wezwany przez 

anioła Pańskiego do wyjścia w południe na drogę prowadzącą z Jerozolimy do Gazy, 

zaraz tam poszedł (Dz 8,27). A kiedy Duch Święty polecił mu przyłączyć się do 

wozu dworzanina, natychmiast Go posłuchał. 

Filip znał Pisma. Podobnie jak Jezus otworzył oczy na to, co mówią Pisma dwóm 

uczniom idącym do Emaus (Łk 24,13-35), tak Duch Święty otworzył je Filipowi. 

Dzięki temu był on w stanie wyjaśnić Etiopczykowi, że czytany przez niego fragment 

z proroka Izajasza wskazuje na Jezusa. 

Filip był otwarty na nowe sposoby Bożego działania. Urzędnik etiopski należał 

prawdopodobnie do „bojących się Boga”, czyli pogan modlących się do Boga Izraela. 

Być może, gdy dołączył do niego Filip, powracał właśnie ze świątyni jerozolimskiej. 

Pomimo swojej wiary, był przez Żydów traktowany jako obcy, nienależący do ludu 

wybranego. Jednakże gdy poprosił o chrzest, Filip nie wahał się ani chwili i 

Etiopczyk stał się pełnoprawnym członkiem ludu Bożego. 

 

Pan, który wybrał Filipa, może także i tobie powierzyć jakąś szczególną misję.  

 Kiedy słuchasz Ducha Świętego, może On przynaglić cię do opowiedzenia 

komuś o tym, co Bóg dla ciebie uczynił. 

 Kiedy czytasz Pismo Święte, może zachęcić cię do podzielenia się                 

z przyjacielem jakimś szczególnie poruszającym wersetem.  

 Kiedy szukasz pomysłu na to, jak otworzyć się na ludzi z zewnątrz, może 

poprosić cię o życzliwe zagadnięcie nowej osoby, którą widzisz po raz 

pierwszy w swoim kościele.  

Możliwości są niewyczerpane.  

Wystarczy posłuchać Bożego głosu – a następnie okazać mu posłuszeństwo! 

 

„Duchu Święty, pragnę usłyszeć Twój głos. Posługuj się mną dla głoszenia 

Ewangelii”. 

 

Ps 66,8-9.16-17.19-20    



 

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 6,  44 - 51 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(44) Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja 

zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. (45) Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą 

uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. (46) Nie 

znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział 

Ojca. (47) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto /we Mnie/ wierzy, ma życie 

wieczne. (48) Jam jest chleb życia. (49) Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i 

pomarli. (50) To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. (51) Ja 

jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa 

ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie 

świata. 
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Lekcja  151                                Temat:   Rozmowa z Jezusem 
 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 6, 52 - 59  (Biblia Tysiąclecia) 

 

  

(52) Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do 

spożycia? (53) Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie 

będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi 

Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. (54) Kto spożywa moje Ciało i pije moją 

Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (55) Ciało moje jest 

prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. (56) Kto spożywa 

moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. (57) Jak Mnie 

posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze 

Mnie. (58) To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi 

przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. (59) To powiedział 

ucząc w synagodze w Kafarnaum. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 
  

Czas przed przyjęciem Jezusa w Komunii świętej to doskonały moment, by 

zwrócić ku Niemu swoje myśli i serce.  

 Czy próbowałeś kiedyś, zbliżając się do ołtarza, rozmawiać z Nim tak, 

jak rozmawia się z bliskim przyjacielem?  

Taka rozmowa pomoże ci trwać w Jego obecności jeszcze długo po powrocie do 

ławki. 

Jak może wyglądać taka rozmowa?  

„Jezu, podchodząc, aby Cię przyjąć, wiem, że nie jestem godzien, abyś przyszedł 

do mnie! Ty, Panie, znasz mnie dobrze, znasz moje mocne, ale i bardzo słabe strony, 

wszystko, z czego jestem dumny, i to, czego się wstydzę – a przecież mnie kochasz. 

Twoja miłość mnie podnosi, przykrywa moje grzechy i słabości.  



Ty wylewasz ją na mnie tutaj, w Eucharystii. Dziękuję Ci za to, że dajesz mi 

siebie, Nie dlatego, że jestem tego godzien, albo dlatego, że zasłużyłem sobie na 

Twoją łaskę, ale dlatego, że kochasz mnie bezwarunkowo i pragniesz spotkania ze 

mną. 

Jezu, wiem, że nie jestem doskonały – jest we mnie tyle pytań, zmagań                              

i wątpliwości – ale kiedy spożywam Twoje Ciało, przyjmuję w siebie Twoje życie                   

i ono mnie przemienia. Proszę, wejdź w moje problemy i wątpliwości, wnosząc w nie 

pokój, poczucie bezpieczeństwa i ufność w Twoją pomoc. 

Podchodząc do Ciebie, Panie, słyszę słowa: «Ciało Chrystusa». A kiedy je 

przyjmuję, uzdrawia ono moją duszę. Ty masz moc usunąć mój niepokój, chorobę, 

ociężałość. Nie mam się czego obawiać, bo Ty jesteś ze mną. Stół eucharystyczny 

jest tym stołem, który dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. A kiedy przy 

nim ucztuję, Ty rozpraszasz tych wrogów, którymi są moje codzienne troski, moja 

grzeszna natura, choroba czy znużenie.  

Jezu, cieszę się tym, że chcesz przyjść do mego serca. Radujesz się mną                              

i przychodzisz do mnie, bo jestem Twoim umiłowanym dzieckiem. Uzdrów moją 

duszę i naucz mnie trwać w Tobie!” 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że dajesz mi siebie w Eucharystii. Ja także chcę 

oddać Tobie moje życie”. 

 

Ps 117,1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dz 9, 1- 20  (Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał 

się do arcykapłana (2) i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i 

przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś 

znalazł. (3) Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość 

z nieba. (4) A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego 

Mnie prześladujesz? (5) Kto jesteś, Panie? - powiedział. A On: Ja jestem Jezus, którego 

ty prześladujesz. (6)Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz 

czynić. (7) Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli 

bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. (8) Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył 

oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. (9) Przez 

trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. (10) W Damaszku znajdował się pewien 

uczeń, imieniem Ananiasz. Ananiaszu! - przemówił do niego Pan w widzeniu. A on 

odrzekł: Jestem, Panie! (11) A Pan do niego: Idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o 

Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli. (12) /I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem 

Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał/. (13) Panie - odpowiedział 

Ananiasz - słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim 

w Jerozolimie. (14) I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy 

wzywają Twego imienia. (15) Idź - odpowiedział mu Pan - bo wybrałem sobie tego 

człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów 

Izraela. (16)I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego 

imienia. (17) Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i 

powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, 

przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. (18) Natychmiast 

jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony. (19) A gdy go 

nakarmiono, odzyskał siły. (20) Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął 

głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym.  
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 6, 55.60-69  (Biblia Tysiąclecia) 

 (55) Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym 

napojem.  

(60) A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż 

jej może słuchać? (61) Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł 

do nich: To was gorszy? (62) A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, 

gdzie był przedtem? (63) Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam 

powiedziałem, są duchem i są życiem. (64) Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. 

Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są , co nie wierzą, i kto miał Go 

wydać. (65) Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, 

jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. (66) Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim 

nie chodziło. (67) Rzekł więc Jezus do Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? (68) 

Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz 

słowa życia wiecznego. (69) A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym 

Boga. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Ciekawe, co odpowiedziałby nam św. Piotr, gdybyśmy zapytali go o moment 

zwrotny jego historii z Jezusem? 

 Być może okazałby się nim właśnie ten akt wiary, o którym czytamy                         

w dzisiejszej Ewangelii.  

 A może cudowny połów ryb po tym, jak zarzucił sieci na słowo Jezusa?  

 Albo gdy szedł po wodzie na Jego wezwanie?  

 Czy też ta chwila, gdy zobaczył Jezusa pojmanego przez strażników i idącego 

naprzeciw śmierci albo, może, gdy zajrzał do Jego pustego grobu? 

Wydaje się jednak, że w życiu Piotra trudno znaleźć jeden moment zwrotny.  

Jest to raczej historia wciąż pogłębiającej się relacji z Jezusem, którą umacniało 

każde kolejne wydarzenie.  



Piotr zadawał pytania, słuchał każdego słowa wypowiadanego przez Jezusa i coraz 

więcej rozumiał. Widział, z jaką miłością Jezus odnosi się do otaczających Go ludzi, 

widział czynione przez Niego znaki i cuda. Jego wiara rosła. Kiedy Go zawiódł, 

zapierając się znajomości z Nim, gorzko tego żałował.  

Z jaką radością musiał ujrzeć Go zmartwychwstałego! Po wstąpieniu Jezusa do 

nieba Piotr modlił się w Wieczerniku wraz z innymi, oczekując na zesłanie 

obiecanego przez Niego Ducha Świętego. 

Najwyraźniej Piotrowi zależało na czymś znacznie więcej niż na zachowaniu 

pozorów pobożności czy zrobieniu dobrego wrażenia na Jezusie. Chciał przebywać 

blisko Niego, chciał Go poznać. Ich relacja rozwijała się i pogłębiała, jak relacja 

między rodzicem a dzieckiem czy między przyjaciółmi. 

Im lepiej Piotr poznawał Jezusa, tym bardziej Mu ufał. A Jezus, widząc jego 

szczerość i gorliwość, objawiał mu się coraz pełniej i powierzał temu prostemu 

rybakowi odpowiedzialne zadania, czyniąc go pierwszym wśród Apostołów. 

Wreszcie po zesłaniu Ducha Świętego, Piotr zaczął odważnie głosić Ewangelię 

zgromadzonym tłumom.  

 Czy momenty zwrotne w naszym życiu duchowym są ważne?  

Tak, ale nie są one celem samym w sobie. Pomagają nam zbudować relację                     

z Jezusem i zachęcają do jej pielęgnowania. Jednak ta relacja pogłębia się także                   

w zwykłej codzienności, gdy pokornie idziemy za Nim, wierząc, że On ma słowa 

życia wiecznego. 

Jezus zachęca cię dziś do systematycznego pogłębiania więzi z Nim.  

Nie obiecuje serii mocnych przeżyć. Może nawet nie przewiduje dla ciebie 

jakiegoś jednego momentu zwrotnego, lecz tylko konsekwentne, wierne budowanie 

relacji, gdyż to właśnie daje najlepsze rezultaty. Nie nastawiaj się więc na szukanie 

mocnych przeżyć w relacji z Jezusem. Po prostu szukaj Go każdego dnia, a twoje 

życie będzie się zmieniać. 

 

„Przyjdź, Panie Jezu, i spraw, by moja miłość do Ciebie pogłębiała się                        

z każdym dniem”. 

 

Ps 116,12-17 

 

 



 

 

Dz 9,31-42   (Biblia Tysiąclecia) 

 

 (31) A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył 
bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego. (32) Kiedy Piotr odwiedzał 
wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Liddzie. (33) Znalazł tam 
pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w 
łóżku. (34) Eneaszu - powiedział do niego Piotr - Jezus Chrystus cię uzdrawia, 
wstań i zaściel swoje łóżko! I natychmiast wstał. (35) Widzieli go wszyscy mieszkańcy 
Liddy i Saronu i nawrócili się do Pana.  
(36) Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy Gazela. Czyniła 
ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. (37) Wtedy właśnie zachorowała i umarła. 
Obmyto ją i położono w izbie na piętrze. (38) Lidda leżała blisko Jafy; gdy więc uczniowie 
dowiedzieli się, że jest tam Piotr, wysłali do niego dwóch posłańców z prośbą: Przyjdź do 
nas bez zwłoki. (39) Piotr poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do izby na 
górze. Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach chitony i 
płaszcze, które zrobiła im Gazela za swego życia. (40) Po usunięciu wszystkich, Piotr 
upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań! A ona 
otwarła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. (41) Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał 
świętych i wdowy i ujrzeli ją żywą. (42) Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie i wielu 
uwierzyło w Pana.  
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Dz 13,14.43-52 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(14) Oni zaś przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni 

do synagogi i usiedli. 

(43) A po zakończeniu zebrania, wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło 

Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce 

Boga. (44) W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa 

Bożego. (45) Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc 

sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. (46) Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: 

Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się 

za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. (47) Tak bowiem nakazał nam 

Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce 

ziemi. (48) Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, 

przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. (49) Słowo Pańskie rozszerzało się po 

całym kraju. (50) Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych 

obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. (51) A 

oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, (52) a uczniów napełniało 

wesele i Duch Święty. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Wiemy z doświadczenia, że zazdrość jest bliska miłości (której często 

towarzyszy). A jednak są to całkowicie przeciwstawne uczucia. Granica między nimi 

bywa bardzo subtelna. Oba są płomienne i pełne pasji.  

Jednak zazdrość pojawia się wtedy, gdy widzimy, jak ktoś cieszy się czymś, co 

sami chcielibyśmy posiadać, natomiast miłość, gdy chcemy, by inni cieszyli się 

posiadaniem jakiegoś dobra. Zazdrość jest więc skupiona na sobie, podczas gdy 

miłość jest skupiona na innych. 

Różnica ta pomoże nam lepiej zrozumieć reakcję niektórych Żydów z synagogi                

w Antiochii Pizydyjskiej.  



Ogarnęła ich zazdrość na widok wielkiego tłumu ludzi zebranych, by posłuchać 

nauczania Pawła i Barnaby. Dotknęło ich to, że jacyś nieznani przybysze zyskali 

sobie taki rozgłos, o jakim oni sami mogli tylko pomarzyć.  

My ciągle spotykamy się z uprzedzeniem, szykanami i dyskryminacją – myśleli 

sobie. A ci dwaj, ledwie przyjechali, a już wszyscy słuchają ich z zapartym tchem – 

nie wyłączając pogan! 

W taki właśnie sposób działa zazdrość. Jakaś osoba ma coś, co uważamy za 

atrakcyjne. Gdy patrzymy, jak z tego korzysta, wzrasta nasze pragnienie posiadania 

tego. Jeśli nie będziemy czujni, pragnienie to szybko przerodzi się w niechęć do tej 

osoby. Ta niechęć może rozwinąć się do tego stopnia, że nawet zapomnimy o tym, 

czego pragnęliśmy. Nasza uwaga przesunie się z pożądanego obiektu na osobę, której 

zazdrościmy.  

 Dlatego właśnie Kain zabił  

 Abla. Dlatego Dawid zabił Uriasza. 

 Dlatego niektórzy faryzeusze nienawidzili Jezusa.  

 I dlatego Żydzi z dzisiejszego czytania „wzniecili prześladowanie Pawła 

i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic” (Dz 13,50). 

 

 Najlepszym sposobem na przezwyciężenie uczucia zazdrości jest modlitwa 

do Boga, aby pomógł ci zobaczyć brata w tym, komu zazdrościsz.  

Zamiast zżymać się na szczęśliwego posiadacza pożądanego przez ciebie dobra, 

pomyśl, jak sam zostałeś obdarowany, i dziękuj za to Bogu. Kiedy czujesz, że 

ogarnia cię zazdrość, proś Boga, by pomógł ci ją przezwyciężyć miłością, 

błogosławieństwem i współczuciem. 

Zazdrość nie musi tobą rządzić. Dzięki łasce Bożej ty możesz rządzić nią. 

 

„Jezu, pomóż mi docenić to, co mi dajesz, i dobrze życzyć wszystkim, 

których mam wokół siebie”. 

 

Ps 100, 2-5    Ap 7,9.14b-17    

 

 

 

 

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 10,27-30 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(27) Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną (28) i Ja daję im 

życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. (29) Ojciec mój, 

który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego 

Ojca. (30) Ja i Ojciec jedno jesteśmy.  

 
 


