
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

8 października 2018 

Lekcja  26                  Temat:    Co mamy czynić, aby osiągnąć życie wieczne? 
 

   Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 10,  25 - 37 
 

 (25) A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: 

Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie 

wieczne? (26) Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak 

czytasz? (27) On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym 

swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym 

swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. (28) Jezus 

rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył.  

(29) Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim 

bliźnim? (30) Jezus nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z 

Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz 

jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. (31) Przypadkiem 

przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. (32) Tak samo lewita, 

gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. (33) Pewien zaś 

Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego.  

Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: (34) podszedł do niego 

i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, 

zawiózł do gospody i pielęgnował go. (35) Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, 

dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam 

tobie, gdy będę wracał. (36) Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, 

bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? (37) On odpowiedział: Ten, który mu 

okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź, i ty czyń podobnie! 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 „Człowiek, który mnie uratował, jest Samarytaninem, a przecież ja jestem Żydem. 

Skąd w ogóle przyszło mu do głowy, żeby się mną zająć?”  



Uratowany człowiek z dzisiejszej przypowieści prawdopodobnie zadawał sobie to 

pytanie. Nieprzyjaźń między Żydami a Samarytanami istniała od wieków, toteż ci 

dwaj mogli uważać się za zaprzysięgłych wrogów. Wzajemna nienawiść obu 

narodów była tak silna, że ich przywódcy zabraniali ludziom rozmów i wszelkich 

innych kontaktów z drugą stroną, uważając je za grzech. Najgorszą obelgą dla Żyda 

było nazwanie go Samarytaninem. 

Słuchacze Jezusa musieli być zszokowani tym, że wybrał On właśnie 

Samarytanina na bohatera swojej historii. 
 

 Czy Samarytanin może być tak dobry i współczujący? 
 

    Przypowieść Jezusa zmusiła słuchaczy do zauważenia, że członek pogardzanego 

przez nich narodu ma konkretną twarz i serce. Pierwszym krokiem do 

przezwyciężenia uprzedzeń i stronniczych opinii jest zawsze spojrzenie na ludzi nie 

jako na „kategorie”, ale jako na indywidualne osoby stworzone n obraz                               

i podobieństwo Boga. Czyniąc to, często odkrywamy, że nasze postrzeganie 

konkretnego człowieka znacznie odbiega od prawdy. 

Samarytanin z przypowieści Jezusa dostrzegł w leżącym przy drodze Żydzie nie 

wroga, ale bliźniego. Bóg chce, abyśmy właśnie w ten sposób patrzyli na 

wszystkich, których spotykamy. Nie jest to łatwe i nie podołamy temu o własnych 

siłach. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego, która pomoże nam 

skonfrontować się z naszymi uprzedzeniami, lękami i wyobrażeniami. 

Potrzebujemy otwarcia oczu, by we wszystkich ludziach widzieć swoich braci                     

i siostry, nawet jeśli są oni zupełnie inni niż my. 

     Jezus zakończył swoją przypowieść słowami skierowanymi do uczonego w 

Piśmie, który ją sprowokował: „Idź, i ty czyń podobnie!” (Łk 10,37).  
 

Aby przezwyciężyć podziały, nie wystarczy inaczej spojrzeć na ludzi; trzeba 

jeszcze zacząć inaczej ich traktować. Podejmij dziś to wyzwanie.  

Znajdź przynajmniej jedną sytuację, w której możesz „iść i uczynić podobnie” 

komuś, kto różni się od ciebie – nawiązać rozmowę, zaoferować pomoc, wziąć na 

poważnie jego marzenia i oczekiwania. Okazji jest mnóstwo. Potrzeba tylko 

odrobiny odwagi. 
 

„Panie, pomóż mi przezwyciężyć moje uprzedzenia i widzieć Ciebie                       

w każdym spotkanym człowieku”. 
 

Ga 1,6-12    Ps 111,1-2.7-9.10 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

9 października 2018                           

 Lekcja  27                                Temat:      Być w relacji osobowej z Bogiem! 
 

(Ga 1,13-24 -  Biblia Tysiąclecia) 
 

(13) Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze 

wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i 

usiłowałem go zniszczyć, (14) jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu 

moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w 

zachowywaniu tradycji moich przodków. (15) Gdy jednak spodobało się 

Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał 

łaską swoją, (16) aby objawić Syna swego we mnie, bym 

Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi (17) ani 

nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, 

skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do 

Damaszku. (18) Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla 

zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego /tylko/ piętnaście 

dni. (19) Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem 

jedynie Jakuba, brata Pańskiego. (20) A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu 

do was piszę, nie kłamię. (21) Potem udałem się do krain Syrii i 

Cylicji. (22) Kościołom zaś chrześcijańskim w Judei pozostawałem osobiście nie 

znany. (23) Docierała do nich jedynie wieść: ten, co dawniej nas prześladował, 

teraz jako Dobrą Nowinę głosi wiarę, którą ongiś usiłował wytępić.  

(24) I wielbili Boga z mego powodu.   
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Relacje opierają się na komunikacji. Przyjaźń, małżeństwo, a nawet współpraca              

w biznesie rozwija się dzięki wymianie myśli i idei. 
 

Relacja Pawła z Jezusem zaczęła się od pytania: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie 

prześladujesz?” (Dz 9,4). Spotkanie to zmieniło życie Pawła.  



On, gorliwy prześladowca Kościoła, uświadomił sobie, że znalazł się po 

niewłaściwej stronie i postępuje wbrew zamiarom Boga. Czuł, że potrzebuje czasu, 

aby rozwinąć tę nową relację z Chrystusem. Dlatego, „nie radząc się ciała i krwi” 

(Ga 1,16), spędził trzy lata na studiowaniu Biblii hebrajskiej i szukaniu w niej Jezusa. 

 

Bóg pragnie budować z tobą relację. 
 

Chce objawiać ci swego Syna w wyjątkowy, odpowiedni dla ciebie sposób. 

Niezależnie od tego, czy już od lat jesteś blisko Niego, czy też poznałeś Go dopiero 

wczoraj, pragnie pogłębiać i umacniać waszą wzajemną więź. 
 

Prawdopodobnie nie jesteś w stanie poświęcić trzech lat na samotne przebywanie z 

Bogiem. Jednak codziennie możesz pozostawiać na jakiś czas swoje zwykłe zajęcia, 

aby być tylko z Nim. Możesz wyrobić w sobie nawyk rozmawiania z Jezusem o tym, 

co cię interesuje i jest dla ciebie ważne. Możesz pytać Go, co On myśli, jak cię widzi, 

co chce czynić w twoim życiu. Zadając te pytania, zwracaj uwagę na to, co pojawia 

się w twoim sercu i umyśle. Zapisz sobie to, co uważasz za Boże intuicje, abyś mógł 

później do tego wrócić i poddać to refleksji. 

 

Jednak pogłębianie relacji z Panem dokonuje się nie tylko w czasie przeznaczonym 

na modlitwę osobistą.  

 W ciągu dnia szukaj okazji do krótkich, serdecznych rozmów   

z Panem 

 – kiedy prowadzisz samochód, masz przerwę przed zaśnięciem. 

 

On wie, jaki sposób jest najlepszy, aby objawić się tobie – podobnie jak objawił się 

Pawłowi. Szukaj więc czasu na samotne przebywanie z Jezusem i wsłuchuj się                    

w Jego głos. On ma ci tak wiele do powiedzenia! 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że objawiasz mi swego Syna.                                                 

Pomóż mi poznawać Go coraz lepiej”. 

 

Ps 139,1-3.13-15    
 

 



    Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 10, 38-42 
 
 

 (38) W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna 

niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. (39) Miała 

ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała 

się Jego mowie. (40) Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych 

posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, 

że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, 

żeby mi pomogła. (41) A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, 

troszczysz się i niepokoisz o wiele, (42) a potrzeba <mało 

albo> tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, 

której nie będzie pozbawiona.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

10 października 2018                    

  Lekcja 28                                  Temat:    Filary Kościoła 
 

(Ga 2,1-2.7-14 - Biblia Tysiąclecia) 
 
  

(1) Potem, po czternastu latach, udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z 

Barnabą, zabierając z sobą także Tytusa. (2) Udałem się zaś w tę stronę na skutek 

otrzymanego objawienia. I przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan, 

osobno zaś tym, którzy cieszą się powagą, /by stwierdzili/, czy nie biegnę lub nie 

biegłem na próżno.  

(7) Wręcz przeciwnie, stwierdziwszy, że mnie zostało powierzone głoszenie 

Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych -

 (8) Ten bowiem, który współdziałał z Piotrem w apostołowaniu obrzezanych, 

współdziałał i ze mną wśród pogan- (9) i uznawszy daną mi łaskę,  

Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie 

prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do 

obrzezanych, (10) byleśmy pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się 

czynić. (11) Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się 

sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. (12) Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia 

Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak 

oni się zjawili, począł się usuwać i trzymać się z dala, bojąc się tych, którzy 

pochodzili z obrzezania. (13) To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni 

pochodzenia żydowskiego, tak że wciągnięto w to udawanie nawet 

Barnabę. (14) Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodną z prawdą 

Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: Jeżeli ty, choć jesteś Żydem, 

żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, jak możesz 

zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Zwiedzając wielkie katedry świata, zauważamy często monstrualne, bogato zdobione 

filary, dźwigające ciężar budynku.  



Są one bardzo różnorodne: żłobkowane, kanciaste, okrągłe, ceglane, kamienne itd. 

Prawie zawsze budowla podtrzymywana jest przez więcej niż jeden filar. Jeden to po 

prostu za mało, by udźwignąć cały ten ciężar. 

 

 W dzisiejszym pierwszym czytaniu św. Paweł mówi o innego rodzaju 

filarach – filarach podtrzymujących Kościół.  

 Określa tym mianem Jakuba, Piotra i Jana, przywódców, którzy 

wyznaczali kierunek pierwotnemu Kościołowi, zapewniali mu wsparcie                   

i stabilność oraz podtrzymywali na duchu wszystkich wierzących. 

 

Nazwanie tych wielkich Apostołów filarami było nadzwyczaj trafne. Nie tylko 

wspierali oni Kościół w trudnych czasach, ale – podobnie jak w przypadku podpór 

budynku – żaden z nich nie robił tego sam. Ciężar rozkładał się na nich wszystkich.  

 

 Jakub kierował Kościołem w Jerozolimie.  

 Piotr i Jan wędrowali od wspólnoty do wspólnoty, umacniając wszystkich w wierze.  

 Paweł rozszerzał granice Kościoła, zakładając wspólnoty chrześcijańskie w Azji 

Mniejszej i Europie. 

 

Apostołowie ci rozumieli, że jeden człowiek nie jest w stanie podołać wszystkiemu 

oraz że każdy ma inne dary i zdolności, które mogą być błogosławieństwem dla 

Kościoła. 

Także wielu z nas jest filarami. Jeśli jesteś matką lub ojcem, stanowisz filar dla 

swojej rodziny. Jeśli prowadzisz grupę w parafii, stanowisz jej filar. Być może jesteś 

filarem dla kogoś, kto ufa, że zapewnisz mu wsparcie. 

Nie sądź jednak, że twoje życie ma polegać wyłącznie na wspieraniu innych. Ty także 

potrzebujesz wsparcia braci i sióstr, podobnie jak Apostołowie potrzebowali się 

nawzajem. Potrzebujesz ich pomocy w dźwiganiu ciężarów i podtrzymania na duchu, 

gdy czujesz się słaby i znużony. Nie musisz samotnie dźwigać na swoich barkach całego 

świata. 

Rozejrzyj się wokół siebie, a znajdziesz w swoim otoczeniu wiele filarów – ludzi 

mogących być wsparciem dla ciebie. Pozwól, by zdjęli z ciebie część ciężaru. 

 

„Panie, naucz mnie dzielić ciężar z tymi, których mam wokół siebie”. 

 

Ps 117,1-2     
 



 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 11, 1 - 4 
 
  

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, 

rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, 

jak i Jan nauczył swoich uczniów.   

A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: 

  

 Ojcze, niech się święci Twoje imię;  

 niech przyjdzie Twoje królestwo!   

 Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i  

 przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto 

nam zawinił; i  

 nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

11 października 2018 

Lekcja 29                             Temat:   "Mowa księżycowa" Jana XXIII 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 11,  5 - 13 
 

(5) Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, 

pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, (6) bo 

mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać. (7) Lecz 

tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i 

moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. (8) Mówię wam: 

Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z 

powodu natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.  

(9) Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a 

znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (10) Każdy bowiem, kto prosi, 

otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. (11) Jeżeli którego z 

was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast 

ryby poda mu węża? (12) Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu 

skorpiona? (13) Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary 

swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, 

którzy Go proszą. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus opowiada przypowieść o człowieku, który wstał                       

z  łóżka i udzielił pomocy przyjacielowi „z powodu jego natręctwa” (Łk 11,8).  
 

Papież Jan XXIII, którego wspomnienie dziś obchodzimy, przez kilka lat 

pełnił posługę wobec całego świata – ale nie z powodu naszego natręctwa. Czynił to 

z miłości do ludzi.  

Równo pięćdziesiąt sześć lat temu tysiące ludzi zebrały się na placu św. Piotra w 

Rzymie, by uczestniczyć w otwarciu Soboru Watykańskiego II.  



Gdy nadszedł wieczór, tłum stał tam nadal, wielu z pochodniami w ręku. 

Wyczerpany obowiązkami dnia i odczuwający już skutki raka żołądka, papież Jan nie 

miał ochoty na spotkanie z tłumem. „Nie chcę przemawiać! Powiedziałem już 

wszystko rano” – protestował. Jednak jego serce wyrywało się do ludzi. Opanował 

się więc, podszedł do okna wychodzącego na plac i wygłosił przemowę nazwaną 

później 

 „mową księżycową”.  
 

Trwające zaledwie dwie minuty wystąpienie było całkowicie spontaniczną 

improwizacją. Mimo to, a może właśnie dzięki temu było ono tak piękne, pełne 

ciepła i serdecznej troski, tak charakterystycznych dla Jana XXIII. 

 

Pięćdziesiąt lat później, 11 października 2012 roku, papież Benedykt podzielił się 

swoimi refleksjami nad „mową księżycową”: „Ja także byłem na tym placu, 

wpatrzony w okno, z którego spoglądał na nas dobry papież, błogosławiony papież 

Jan, wypowiadając niezapomniane słowa, słowa pełne poezji i dobra, słowa płynące 

prosto z jego serca”. 
 

„Mowę księżycową”, uważaną za najsłynniejsze przemówienie całego 

pontyfikatu Jana XXIII, można podsumować trzema słowami: pokój, jedność i 

miłość. Słowa te, mające tak szeroki zasięg i płynące z serca, były najgłębszym 

życzeniem papieża Jana dla Kościoła. Tego wieczoru papieżowi leżały na sercu nie 

tylko sprawy Kościoła instytucjonalnego. Myślał o Kościele jako o ludzie Bożym, 

Bożej rodzinie. „Kiedy wrócicie do domów i zobaczycie się ze swoimi 

dziećmi, uściskajcie je i powiedzcie: «Ten uścisk jest od papieża»” – 

powiedział. 

 

Dzisiaj, wspominając dobrego papieża Jana, postanówmy sobie uczynić zadość 

jego życzeniu, starając się żyć „w pokoju, jedności i miłości”. 

 

„Ojcze, wspieraj nasze wysiłki, aby dzisiejszy dzień był prawdziwym dniem 

pokoju”. 

 

Ga 3,1-5  (Ps) Łk 1,69-75 
 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

12 października 2018                           

      Lekcja  30                                          Temat:   Proś Ducha Świętego 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 11, 15-26 
 

(14) Raz wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch 
wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. (15) Lecz niektórzy z nich 
rzekli: Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. (16) Inni zaś, 

chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. (17) On 
jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone 

pustoszeje i dom na dom się wali. (18) Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, 
jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba 

wyrzucam złe duchy. (19) Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to 
przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi 

sędziami. (20) A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to 
istotnie przyszło już do was królestwo Boże. (21) Gdy mocarz 

uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. (22) Lecz gdy 

mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której 

polegał, i łupy jego rozda. (23) Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko 
Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza. (24) Gdy duch nieczysty 

opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku.  

A gdy go nie znajduje, mówi: Wrócę do swego domu,                                   
skąd wyszedłem. (25) Przychodzi i zastaje go wymiecionym i 

przyozdobionym. (26) Wtedy idzie i bierze siedem innych 

duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam.                  

I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Po obaleniu rządu rodzi się zawsze pytanie, co pojawi się w jego miejsce. Czasami 

powstaje stabilny rząd, który zapewnia obywatelom pokój i sprawiedliwość. Kiedy 

indziej w powstałej próżni o władzę zaczynają walczyć rozmaite frakcje i ugrupowania 

– nierzadko uciekając się do przemocy. 



Scenariusz przewrotu politycznego jest dobrą ilustracją słów Jezusa z dzisiejszej 

Ewangelii.  

Podobnie dzieje się w naszym życiu. Jezus, idąc z nami w wędrówce wiary, pomaga 

nam zobaczyć nasze grzeszne nawyki i postawy niezgodne z Jego nauką. Widząc je, 

pragniemy je „obalić”. Idziemy do spowiedzi, postanawiając poprawę. Jednak samo 

wyznanie grzechów nie powoduje automatycznie przemiany życia.  
 

 Po odwróceniu się od dawnych dróg i przyjęciu Bożego przebaczenia 

trzeba zapełnić powstałą próżnię czymś nowym. 
 

Musimy wypracować w sobie nowe nawyki, nowe postawy, nowe sposoby 

myślenia. W przeciwnym razie dawne grzechy szybko powrócą, a my będziemy czuli 

się podwójnie winni, że znowu popadliśmy w ich niewolę. 

 

 Jak to wygląda w praktyce? Zastanów się przez chwilę, który grzeszny nawyk 

czy skłonność chciałbyś w sobie pokonać.  

 

Poproś o pomoc Ducha Świętego. Następnie powiedz sobie: „Nie chcę już dłużej 

postępować w ten sposób”, ale również pomyśl, co powinno zająć miejsce tego 

nawyku. 

Na przykład, jeśli masz skłonność do narzekania, proś Ducha Świętego, aby 

pomógł ci pielęgnować postawę wdzięczności. A potem szukaj sposobności do tego, 

by dziękować Bogu za konkretne przejawy Jego dobroci. A jeśli podejrzewasz, że 

wieczorami marnujesz zbyt wiele czasu przed komputerem lub telewizorem, pomyśl o 

innych sposobach na relaks i odprężenie. Może lepiej zrobi ci pójście na spacer czy 

rozmowa z kimś bliskim. Myśl twórczo i staraj się wypróbować różne rozwiązania. 

 

Nie zapominaj też w całym tym procesie prosić o pomoc Ducha Świętego.  

 

 Proś Go o mądrość do rozpoznawania w sobie zadawnionych złych 

nawyków. Módl się o łaskę ich przezwyciężenia.  

 Proś Go też, aby ukazał ci nowe drogi życia, na których znajdziesz więcej 

pokoju. 

 

„Duchu Święty, pomóż mi wyrobić w sobie nowe nawyki, które przybliżą mnie 

do Jezusa”. 

 

Ga 3,7-14  Ps 111,1-6 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

13 października 2018                           
 

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 11, 27 - 28 
 

(27) Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do 

Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które 

ssałeś. (28) Lecz On rzekł: Owszem, ale przecież 

błogosławieni ci, którzy słuchają słowa 

Bożego i zachowują je. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Nic dziwnego, że kobieta z dzisiejszej Ewangelii była tak bardzo przejęta!  
 

 Jezus dopiero co dowiódł, że ma moc wyrzucać złe duchy (Łk 11,14).  
 

To musiało robić wrażenie! Kobieta głośno chwali Jezusa, podkreślając, jak bardzo 

błogosławiona jest Jego Matka, która wydała na świat Syna dokonującego tak 

niezwykłych rzeczy. W odpowiedzi Jezus zachęca ją do spojrzenia nie tylko na Jego 

ziemską Matkę, ale także na Jego niebieskiego Ojca.  
 

 Więzy rodzinne mają szczególną wartość. Jezus wskazuje nam dziś 

jednak jeszcze inny rodzaj bliskich relacji, do których nas zaprasza.  
 

 Mamy nie tylko ziemską rodzinę, ale należymy do Kościoła, do rodziny 

Bożej!  

 

Stare przysłowie mówi, że bliższa koszula ciału. Jednak w życiu duchowym 

najbliższa ciału jest woda chrztu.  

 



Jesteśmy złączeni ze sobą duchowymi więzami, które przekraczają granice ras, 

statusu społecznego i narodowości. Nasze więzi rodzinne wykraczają nawet poza 

czas i przestrzeń, łącząc nas ze świętymi, którzy wstawiają się za nami w niebie. 

Wykraczają również poza to, co stworzone, gdyż nasz Ojciec jest przedwiecznym 

Stwórcą wszystkiego, co istnieje.  

 

Kościół Boży jest dla nas darem. 

 

Łączy nas wszystkich w jedną rodzinę. Gromadząc się w każdą niedzielę, 

słuchamy słowa Bożego i jesteśmy wzywani, by go przestrzegać. W ten sposób Bóg, 

jak dobry ojciec, uczy nas swoich dróg, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do 

Niego. 

Rodzice wiedzą dobrze, że jedną z najlepszych okazji do umacniania 

więzi rodzinnych jest czas spędzony przy stole.  

 

Wspólny posiłek pomaga członkom rodziny wzrastać we wzajemnej miłości                          

i przywiązaniu do siebie. Także dlatego Bóg gromadzi nas wokół swego stołu                            

i pozwala spożywać niebiański Pokarm.  

 

Pouczeni przez Pana, nakarmieni przez Niego i wspierani przez siebie nawzajem, 

zaczynamy rozumieć, czym jest Kościół. A wtedy naprawdę jesteśmy 

„błogosławieni” (Łk 11,28).  

 

„Panie, dziękuję Ci za dar Twojego Kościoła”. 

 

Ga 3,22-29  Ps 105,2-7 
 

 

 

 

 



Kanonizacja papieża Pawła VI  
oraz abpa Oscara Romero w Rzymie 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

14 października 2018                           
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mk 10, 17 - 30 

(17) Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed 

Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby 

osiągnąć życie wieczne? (18) Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie 

dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. (19) Znasz przykazania: Nie 

zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij 

swego ojca i matkę. (20) On Mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego 

przestrzegałem od mojej młodości. (21) Wtedy Jezus spojrzał z miłością na 

niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj 

ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za 

Mną. (22) Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem 

wiele posiadłości. (23) Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich 

uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego. (24) Uczniowie 

zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno 

wejść do królestwa Bożego <tym, którzy w dostatkach pokładają 

ufność>. (25) Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu 

wejść do królestwa Bożego. (26) A oni tym bardziej się dziwili i mówili między 

sobą: Któż więc może się zbawić? (27) Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to 

niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe. (28) Wtedy Piotr 

zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za 

Tobą. (29) Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza 

domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól (30) z powodu Mnie i z powodu 

Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, 

sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia 

wiecznego w czasie przyszłym. 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dziś w Rzymie, oprócz kanonizacji Pawła VI, papież Franciszek dokona 

również kanonizacji Oskara Arnulfo Romero z Salwadoru. 

 

Mianowany w 1977 roku arcybiskupem San Salwadoru, Romero pełnił swoją 

posługę w czasach intensywnych zawirowań politycznych i prześladowań religijnych. 

Poprzez swoje homilie, kazania radiowe i artykuły w prasie Romero stał się dla 

swego narodu głosem sumienia. Odwołując się nieustannie do przesłania Ewangelii, 

piętnował przemoc i korupcję wyniszczające jego kraj. 
 

Romero nie dał się zastraszyć niezliczonym groźbom utraty życia. 

W jednej z homilii mówił: „Możecie powiedzieć ludowi, że jeśli uda im się mnie 

zabić, przebaczam tym, którzy to uczynią, i błogosławię ich. Mam nadzieję, że w 

końcu zrozumieją, iż tracą czas. Biskup umrze, ale Kościół Boży, który jest ludem 

Bożym, nie zginie nigdy”.  

24 marca 1980 roku, kiedy odprawiał Mszę świętą, uzbrojony człowiek stanął w 

drzwiach kaplicy i oddał strzał. Stojący przy ołtarzu Oskar Romero został trafiony w 

serce i zmarł na miejscu. 

W liście zapowiadającym kanonizację arcybiskupa Romero papież Franciszek 

pisał: „W tym pięknym kraju Ameryki Środkowej, oblanym przez Ocean Spokojny, 

Pan dał swemu Kościołowi gorliwego biskupa, który kochając Boga i służąc swym 

braciom i siostrom, stał się obrazem Chrystusa, Dobrego Pasterza. W czasach trudnej 

koegzystencji arcybiskup Romero potrafił prowadzić, bronić i ochraniać swoją 

owczarnię (...) A w chwili śmierci, celebrując Najświętszą Ofiarę miłości i 

pojednania, otrzymał łaskę pełnego złączenia z Tym, który oddał życie za owce”. 
 

Oskar Romero żył słowami dzisiejszych czytań.  

 

Przedłożył mądrość Bożą ponad bogactwa i przywileje tego świata. Głosił słowo 

Boże w taki sposób, że przeszywało ono ludzkie serca. Poświęcił wszystko ubogim 

Salwadoru. Oby jego świadectwo pomogło nam odpowiedzieć na krzyk ubogich i 

pogardzanych. 

 

„Św. Oskarze Romero, módl się za nami”. 

 

Mdr 7,7-11   Ps 90,12-17   Hbr 4,12-13 

 



 
 

 

 


