
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

27 kwietnia 2020 
 

Dz 6, 8-15   (Biblia Tysiąclecia) 
 

(8) Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród 
ludu. (9) Niektórzy zaś z synagogi, zwanej /synagogą/ Libertynów i Cyrenejczyków, i 
Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze 
Szczepanem. (10) Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego 
/natchnienia/ przemawiał. (11) Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: Słyszeliśmy, jak 
on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. (12) W ten sposób podburzyli 
lud, starszych i uczonych w Piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed 
Sanhedryn. (13) Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: Ten człowiek 
nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko Prawu. (14) Bo 
słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia 
zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał. 
 

 
 

 
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Ukończenie wyścigu triathlonowego Ironman jest jednym z najtrudniejszych wyzwań 

w sporcie. Wyobraźmy sobie, ile treningu wymaga od sportowca przepłynięcie prawie 4 

km, pokonanie na rowerze trasy 180 km oraz przebiegnięcie maratonu, czyli 42 km – a 

wszystko to w ciągu jednego dnia!  

Dzisiejsze pierwsze czytanie ukazuje nam człowieka, który trenował po to, by sprostać 

najtrudniejszemu wyzwaniu duchowemu – zachowaniu pokoju i pogody ducha w 

najbardziej niesprzyjających okolicznościach.  

A wszyscy, którzy zasiadali w 
Sanhedrynie, przyglądali się mu 

uważnie i 
 

zobaczyli twarz jego 
podobną do oblicza 

anioła. 
 



To, że nawet przeciwnicy św. Szczepana zobaczyli światłość niebieską na jego twarzy, 

jest świadectwem tego, jak bardzo żył według Ducha.  

Gdybyś przygotowywał się do triathlonu, musiałbyś podporządkować się treningowi 

zwanemu SBR od pierwszych liter angielskich słów oznaczających pływanie, jazdę na 

rowerze i bieg.  

Spróbujmy dziś opracować sobie 

duchową wersję SBR, na którą złożą się:  

sakramenty, Biblia i relaks. 

➢ Sakramenty.  

      Dotarcie na Mszę świętą nie zawsze jest łatwe. Zmęczenie, zły nastrój, grymasy 

małych dzieci albo brak sił, który odczuwamy z racji wieku – te i wiele innych 

przeszkód mogą być dla nas pokusą, by naciągnąć kołdrę na głowę i przespać 

niedzielny poranek.  

      Jednak podobnie jak przy treningu sportowym, im bardziej zdecydowanie 

przezwyciężymy ten początkowy opór, tym głębiej doświadczymy Jezusa w 

Eucharystii oraz otworzymy się na Jego moc i łaskę.  

 

➢ Biblia.  

      Każdy szanujący się sportowiec stale się doskonali i uczy. Istnieje wiele nagrań 

wideo i poradników, które pomagają mu w opracowaniu odpowiedniej strategii. 

Podobnie Bóg w Biblii daje nam wiele pouczeń, historii i przykazań, aby „człowiek 

Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu” (2 Tm 3,17).  

      Co więcej, czytając Pismo Święte otwieramy się na łaskę i mądrość, jakich Bóg 

pragnie nam udzielać.  

 

➢ Relaks.  

      Podczas gdy sportowcy mają specjalne wolne dni, aby zrelaksować się i dojść do 

siebie po morderczych treningach, Bóg ofiaruje nam chwile wytchnienia każdego 

dnia, gdy przychodzimy do Niego na modlitwie.  

      Dzień za dniem Jezus zaprasza nas: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 

utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28).  

      On codziennie ma dla nas nowe dary, codziennie zapewnia nas o swojej 

obecności i udziela pokoju, płynącego z przekonania, że jesteśmy bezpieczni w Jego 

rękach.  

      Trening ucznia Chrystusa nie zawsze jest łatwy, ale z pewnością gra jest warta 

świeczki!  



„Panie, uczyń mnie bardziej podobnym do św. Szczepana. Daj mi siłę, 

wewnętrzną dyscyplinę i wytrwałość, abym mógł biec na drogach wiary.” 

 

Ps 119,23-24.26-27.29-30 

 

J 6, 22-29 

  (22) Nazajutrz lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią 

nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, 

lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. (23) Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie 

spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne 

łodzie. (24) A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego 

uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. (25) Gdy zaś 

odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu 

przybyłeś? (26) W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 

Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do 

sytości. (27) Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o 

ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; 

Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. (28) Oni 

zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? (29) Jezus 

odpowiadając rzekł do nich: Na tym polega dzieło /zamierzone przez/ Boga, abyście 

uwierzyli w Tego, którego On posłał.  
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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.  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. 
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jak to możliwe, że Szczepan przebaczył tym, którzy go ukamienowali?  

Z pewnością ta zdolność nie pojawiła się znikąd. Pismo Święte opisuje Szczepana jako 

człowieka „pełnego Ducha i mądrości”, który działał „cuda i znaki wielkie” (Dz 6,3.8).  

To jasne, że Duch Święty przemienił całe jego życie do tego stopnia, że Szczepan 

upodobnił się do swego Mistrza, Jezusa, który prosił Ojca o przebaczenie dla swoich 

zabójców.  

➢ Czy wyobrażasz sobie reakcję mężczyzn kamienujących Szczepana po 

usłyszeniu tych słów?  

Zamiast przeklinać ich za to, co mu czynią, i przyzywać Bożej zemsty, Szczepan robił 

coś wręcz przeciwnego. Musiało ich to co najmniej zdziwić i zaniepokoić!  

❖ Przebaczenie jest znakiem rozpoznawczym chrześcijan.  

❖ Jest sercem i duszą przesłania Ewangelii i każdy, kto go doświadcza, 

zostaje w jakiś sposób poruszony.  



W wielu wypadkach wzbudza ono poczucie niepokoju, zwłaszcza kiedy czytamy o 

ludziach, którzy otrzymali łaskę przebaczenia potwornych zbrodni wyrządzonych im 

samym czy też ich bliskim.  

Przebaczenie wydaje się tu wręcz nienaturalne – w takich sytuacjach o wiele łatwiej 

jest nam o urazę, gniew i pragnienie zemsty, i właśnie takie reakcje wydają nam się 

bardziej zrozumiałe. Jednak przebaczenie, pomimo tego że wydaje się nam nienaturalne, 

nie jest dla wierzących czymś nadobowiązkowym.  

Bóg wprost nakazuje przebaczać tym, którzy wobec nas zawinili. Obejmuje to naszych 

bliskich i przyjaciół, którzy nas skrzywdzili, zdradzili, czy nie przyszli nam z pomocą, 

gdy tego najbardziej potrzebowaliśmy.  

 Bóg oczekuje, że przebaczymy ciężkie krzywdy tak samo jak drobne 

przykrości.  

 

❖ Jeśli zmagasz się z zadawnioną urazą wobec jakiejś osoby i z niemożnością 

przebaczenia jej, to wiedz, że zawsze masz wolny dostęp do łaski Jezusowego 

zmartwychwstania.  

❖ Jeśli krzywda jest tak wielka, że nie widzisz, w jaki sposób mógłbyś ją 

wybaczyć, zrób pierwszy krok i poproś Boga, aby przebaczył ją w twoim 

imieniu.  

Następnie przez kolejne dni proś Go o to, aby uzdolnił cię do przebaczenia. Na 

początku może to być trudne, ale z czasem zaczniesz doświadczać nie tylko uwolnienia 

od gniewu i pragnienia zemsty, ale także radości zmartwychwstałego Pana. 

 

„Jezu, pomóż mi przebaczyć wszystkim, którzy mnie skrzywdzili, i  

napełnij mnie radością zmartwychwstania.” 

Ps 31,3-4.6-8.17.21     J 6, 30-35 

  (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.  

 

 



 

 

 

Św. Katarzyny Sieneńskiej  

patronki Europy 
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Mt 11, 25-30 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(25) W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie 
nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 
prostaczkom. (26) Tak, Ojcze, gdyż  

takie było Twoje upodobanie. 

(27) Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca 

nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. (28) Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 
pokrzepię. (29) Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i 

pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. (30) Albowiem jarzmo moje 
jest słodkie, a moje brzemię lekkie.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Przy świętych takich jak Katarzyna Sieneńska naprawdę można nabawić się 

kompleksów. Ta pełna żaru i uroku XIV-wieczna mistyczka pociągnęła do Boga całe 

rzesze ludzi, była duchową matką sieneńskiej elity i niekwestionowanym autorytetem 

moralnym swojej epoki.  

Prowadziła korespondencję z ówczesnymi świeckimi i duchownymi dygnitarzami, nie 

wyłączając kolejnych papieży. Jej wyjątkowe charyzmaty były tym bardziej widoczne, że 

po ludzku nic nie predestynowało jej do tej roli, a jednak – choć niewykształcona, 

nieumiejąca czytać ani pisać, córka wielodzietnej mieszczańskiej rodziny – należała do 

tych ewangelicznych prostaczków, którym Bóg objawia sprawy niedostępne dla mądrych i 

roztropnych.  



Takie było Boże upodobanie – mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii i podobnie 

mówimy i my, patrząc na świętych w rodzaju św. Katarzyny, zgarniających garściami 

wszystkie Boże charyzmaty.  

Podziwiamy, ale widzimy jasno, że nie jesteśmy w stanie ich naśladować. I szczerze 

mówiąc, możemy poczuć się zniechęceni. A stąd już tylko krok do porzucenia wszystkich 

wysiłków i do rezygnacji z dążenia do świętości, skoro jej ideał jest aż tak odległy. Jednak 

pozostała część dzisiejszej Ewangelii zadaje kłam takiej interpretacji Bożego upodobania.  

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy” – woła Jezus z żarem, którego zaledwie odbiciem jest 

charyzma Katarzyny. Wszyscy bez wyjątku. Utrudzeni, obciążeni, zniechęceni, 

niezadowoleni, rozgoryczeni, z sercami, w których panuje zamęt.  

❖ Przyjmę wszystkich.  

❖ Nie będę wytykał grzechów, nie uznam za gorszych, ale pokrzepię, podniosę, 

przywrócę godność, dam ukojenie i wskażę drogę.  

Bóg wybiera jednych, ale nie odrzuca pozostałych. Rozmaite drogi powołania i 

różnorodność charyzmatów służą temu samemu celowi – chwale Bożej i zbawieniu 

człowieka.  

Bóg wywyższa niektórych poprzez ukazanie ich heroizmu Kościołowi już teraz, ale nie 

pozostawi bez nagrody tego, kto cicho i bez rozgłosu zmaga się z trudami życia. Pozwala 

jasno zobaczyć działanie swojej miłości w niektórych, ale nie zamyka serca przed nikim.  

Stań dziś w prostocie serca przed miłującym Bogiem 

 dziękując za to, że cię stworzył i obdarzył wielką godnością swego dziecka.  

I uwierz, że ani w Kościele ani na świecie nie ma większej kariery! 

 

„Panie, dziękuję Ci za to, że wołasz do siebie każdego bez wyjątku. Pragnę zbliżyć 

się do Ciebie, bo wiem, że przygarniesz mnie z miłością.” 

 

1 J 1,5--2,2    Ps 103,1-4.8-9.13-14.17-18 
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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. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Zdrowy sceptycyzm bywa bardzo przydatny. Kiedy widzisz reklamę zapewniającą, że 

dany produkt zagwarantuje ci bez wysiłku spadek wagi, z pewnością spróbujesz 

dowiedzieć się czegoś więcej, zanim zainwestujesz pieniądze i energię. I będziesz miał 

rację.  

Istnieje jednak obietnica, której możesz zaufać bezgranicznie –  

Jezus jest „chlebem żywym” (J 6,51). 

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus wziął w ręce zwyczajny chleb i wino, a następnie 

przemienił je w swoje Ciało i Krew. Konsekrowany chleb i wino, jakie otrzymujemy w 

Komunii świętej, to naprawdę żywy Jezus – dawany nam wciąż na nowo.  

Dlatego Eucharystia ma moc nas uzdrawiać, umacniać i upodabniać do naszego Pana.  

Przy całym pięknie tej niewiarygodnej obietnicy, musimy zdać sobie sprawę, że 

Eucharystia nie działa w sposób magiczny. Przyjmując ją, nie stajemy się natychmiast 

nową, ulepszoną wersją samych siebie.  

Przemiana zwykle odbywa się stopniowo i my sami mamy w niej do odegrania ważną 

rolę. Do nas należy przyjąć Komunię z wiarą i starać się potwierdzać tę wiarę aktami 



posłuszeństwa w ciągu dnia. Oczywiście, aby przyjmować Chrystusa, nie musimy być 

doskonali. 

Kiedy my Go przyjmujemy, On przyjmuje nas – z naszymi mocnymi stronami                 

i słabościami. 

A przyjmując – stopniowo oczyszcza nas z grzechu, umacnia tam, gdzie jesteśmy słabi  

i udziela nam swojej łaski. Jest także prawdą, że im więcej czasu spędzamy z Jezusem 

poza Mszą świętą, tym mocniej zakorzenia się w nas Jego miłość, miłosierdzie i łaska 

przyjmowane w Eucharystii.  

Dlatego tak ważna jest codzienna modlitwa i kontakt z Pismem Świętym.  

Kiedy następnym razem będziesz uczestniczyć we Mszy świętej czy adorować 

Najświętszy Sakrament, pomyśl o tym, jak niezwykłym darem jest Eucharystia. Z miłości 

do nas Jezus nie tylko stał się człowiekiem, ale pozostał obecny wśród nas pod postaciami 

chleba i wina.  

„Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że stałeś się dla mnie chlebem żywym.” 

 

Ps 66,8-9.16-17.19-20 

Dz 8, 26-40  

(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. 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

1 maja 2020                           

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. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



 

Doznaje wstrząsu słysząc głos Tego, którego uczniów ścigał, i którego wcześniej miał za 

oszusta, i dokonuje się w nim radykalna przemiana. Ponieważ stracił wzrok i jest 

kompletnie bezradny, daje się prowadzić innym. Wszystko, co wcześniej myślał i czynił 

zostaje zakwestionowane.  

Tajemnicą dla nas pozostaje chwila tego wewnętrznego starcia, ale znając ludzką 

psychikę możemy się domyślać, że radykalna przemiana, którą Szaweł w tym momencie 

przechodzi, to już nie film, lecz głęboka, niezwykle dramatyczna i bolesna wewnętrzna 

walka. Ten ambitny i bardzo gorliwy faryzeusz traci wzrok nie tylko ten zewnętrzny, 

bowiem to wszystko, co do tej pory było dla niego proste, jednoznaczne i zrozumiałe, w 

świetle Bożej łaski gwałtownie utraciło sens, a nawet okazało się ciemnością. Nic nie jest 

takie, jak sądził.  

Teraz, jako głęboko wierzący Żyd, Szaweł musi nawrócić się, czyli całkowicie 

zakwestionować samego siebie i motywy swojego działania, inaczej odrzuciłby Boga. A to 

nie takie proste…  

Dlatego powoli, prowadzony za rękę, krok po kroku, już jako Paweł, czyli ktoś o 

rodzącej się na nowo tożsamości, rozpoczyna całkowicie nowy etap swojego życia, który 

okaże się przygodą niezwykłą i fascynującą.  

➢ A jaka jest historia twojego nawrócenia?  

Najpewniej nie było ono tak spektakularne, jak nawrócenie św. Pawła.  

❖ Być może od dziecka chodziłeś do kościoła i kiedyś mocniej poruszyły cię słowa 

Ewangelii lub homilii?  

❖ A może nawet sam nie wiesz, dlaczego przyłączyłeś się do jakiejś wspólnoty w 

parafii albo pojechałeś na rekolekcje, gdzie spotkałeś Jezusa?  

❖ Może poruszyło cię świadectwo przyjaciela lub sam z siebie zacząłeś czytać 

Pismo Święte, a Bóg z czasem dobił się do twojego serca?  

Na podstawie opowieści o nawróceniu 

Szawła na drodze do Damaszku z pewnością 

mógłby powstać scenariusz sensacyjnego 

filmu akcji.  

Główny bohater, a zarazem czarny 

charakter, który – jak mówi Ewangelia – 

wcześniej „siał grozę i dyszał żądzą 

zabijania uczniów Pańskich” (Dz 9,1), nagle 

zostaje olśniony przez światłość z nieba                       

i powalony na ziemię.  

 



Większość z nas raczej nie kupiłaby biletu, żeby zobaczyć swoją historię na ekranie! 

Ale to, w jaki sposób nawróciliśmy się do Pana, nie ma tak naprawdę większego 

znaczenia. Najważniejsze jest to, że się nawróciliśmy.  

On kocha gorąco każdego z nas. Chce, abyśmy wszyscy zostali zbawieni i doszli do 

poznania prawdy o Nim. Dla Niego każda historia nawrócenia jest ważna i cenna, każda jest 

częścią Jego planu wobec całego stworzenia – planu, jaki powziął jeszcze przed naszym 

narodzeniem. Miał doskonały plan wobec Pawła i ma go wobec każdego z nas.  

Pamiętaj również, że nawet najbardziej spektakularne nawrócenie to dopiero początek 

Bożego planu. Co by się stało, gdyby Paweł po doświadczeniu na drodze do Damaszku 

zaprzestał szukania Pana? Prawdopodobnie powróciłby do dawnego sposobu życia!  

Dopiero po dziesięciu latach od nawrócenia był gotów do wyruszenia w pierwszą podróż 

misyjną, a i wtedy miał swoje lepsze i gorsze momenty. Wiedział, że jeśli ma stać się takim, 

jakim Bóg chce go mieć, musi codziennie kroczyć za Jezusem. To samo odnosi się do nas. 

Jak mówi znana pieśń chwały: „Prowadź mnie, prowadź mnie, niech Chrystusa Duch 

prowadzi mnie”.  

Niezależnie od tego, jak wyglądało twoje pierwsze nawrócenie, nie można na nim 

poprzestać. Trzeba nawracać się nieustannie, każdego dnia.  

Dzisiaj także spróbuj przybliżyć się do Jezusa. Jeśli czujesz, że coś cię od Niego 

oddziela, oddaj Mu na nowo swoje życie. Nie oglądaj się wstecz.  

Po prostu biegnij „ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, 

w Chrystusie Jezusie” (Flp 3,14).  

„Jezu, oddaję Ci na nowo całe moje życie. Udziel mi swojej łaski, abym mógł 

wiernie iść za Tobą”. 

 

Ps 117,1-2        J 6, 52-59 

 (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.  



 

 

Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

2 maja 2020                           
 

(Ps) Jdt 13, 18-20 (Biblia Tysiąclecia) 

 

A Ozjasz powiedział do niej:  

Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, 

spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi, i niech będzie błogosławiony 

Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi, który cię prowadził, abyś odcięła głowę wodza naszych 

nieprzyjaciół.  

Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga.  

Niech to sprawi tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki i ubogacona w 

dobra, bo nie szczędziłaś swego życia, gdy naród nasz był upokorzony, ale przeciwstawiłaś 

się naszej zagładzie, postępując prawą drogą przed Bogiem naszym. A cały naród 

odpowiedział: Niech tak będzie, niech tak będzie! 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Słowa dzisiejszego psalmu responsoryjnego, przywodzące na myśl Pozdrowienie 

Anielskie, pochodzą ze starotestamentalnej Księgi Judyty.  

Tak tytułową bohaterkę przywitał Ozjasz, naczelnik oblężonej przez Asyryjczyków 

górskiej twierdzy Betulii, gdy przyniosła mu głowę zabitego przez siebie asyryjskiego wodza 

Holofernesa.  

A przecież wydawało się, że nic i nikt nie zdoła się oprzeć potędze króla 

Nabuchodonozora i wojskom prowadzonym przez Holofernesa w dziele podboju świata! 

Kiedy Judejczycy stawili mu opór w swojej twierdzy Betulii, ich sytuacja była beznadziejna, a 

na widok olbrzymich wojsk wroga otaczających miasto „upadli na duchu” (Jdt 7,19).  



Ocaliła ich Judyta, młoda i piękna, a przy tym pobożna wdowa. Najpierw żarliwie się 

modliła i pokutowała, a potem poszła do obozu wroga i zabiła Holofernesa w ten sposób 

łamiąc moc Asyryjczyków. To było wielkie zwycięstwo.  

Maryja także często przedstawiana jest jako                

Ta, która zwycięża. 

 

 

Śpiewamy o Hetmance naszego narodu wyrażając nasze głębokie przekonanie, że Matka 

Boża pokonuje to, co zagraża Jej dzieciom. Jej zwycięstwo wypływa z wiary w miłującego 

Boga, która nie załamała się nawet pod krzyżem Syna.  

Maryja ufa Bogu – i dlatego potrafi znajdować rozwiązania tam, gdzie nikt inny nie umie 

ich dostrzec; zachować nadzieję tam, gdzie inni wpadają w rozpacz. Doświadczyliśmy tego 

wielokrotnie w trudnych momentach naszej historii.  

To nie przypadek, że tak wielką rolę w nieodległych czasach odegrali ci, którzy byli 

Jej oddani – św. Jan Paweł II oraz sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, do którego 

beatyfikacji się przygotowujemy.  

Jest to kolejny znak, że Maryja – jak mówi o tym dzisiejsza prefacja –  

„Otacza macierzyńską miłością Naród, który Ją wybrał na swoją Królową, broni go 

w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do 

wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański”.  

➢ Kim dla ciebie jest Królowa Polski?  

 

❖ Dziewica Niepokalana depcząca 

głowę węża.  

❖ Matka Boża Łaskawa łamiąca 

strzały.  

❖ Znamy gotyckie wizerunki 

Madonny na lwie.  

❖ Obrazy Matki Boskiej Zwycięskiej.  

 



➢ Nostalgicznym wspomnieniem, reliktem dawnych dobrych czasów, a może źródłem 

pobożnych przeżyć?  

➢ Czy potrafisz przyjąć Ją jako dar nie na kiedyś, ale na teraz?  

➢ Czy zechcesz, odrzucając pesymizm, narzekanie na trudne czasy i tęsknotę za tym, 

co minęło, szukać wraz z Nią nowych rozwiązań, które dziś przyniosą pokój i 

ocalenie Jej ludowi? 

 

„Maryjo, Królowo Polski, wierzę, że wciąż nad nami czuwasz. Wskazuj nam drogi 

ocalenia na miarę dzisiejszych czasów”. 

 

➢ Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab    

(19) Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się                       

w Jego Świątyni 

(1) Potem wielki znak się ukazał na niebie:  

Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec                

z gwiazd dwunastu. 

(3) I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów                  

i dziesięć rogów - a na głowach jego siedem diademów - (4) i ogon jego zmiata trzecią część 

gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro 

porodzi, pożreć jej dziecię. (5) I porodziła syna - mężczyznę, który wszystkie narody będzie 

pasł rózgą żelazną. (6) A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez 

Boga,  

(10) I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga                       

i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca 

➢ Kol 1, 12-16     

(12) Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w 

światłości. (13) On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego 

umiłowanego Syna, (14) w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów. (15) On jest 

obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, (16) bo w Nim 

zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i 

niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.  

Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.  

 

 



➢ J 19,  25-27 

  

 A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona 
Kleofasa, i Maria Magdalena.  Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej 

ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój.  

Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął 

Ją do siebie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

3 maja 2020                           
 

J 10, 1-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 
 

 

(1) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale 

wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. (2) Kto jednak wchodzi przez 

bramę, jest pasterzem owiec. (3) Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; 

woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. (4) A kiedy wszystkie 

wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego 

znają. (5) Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu 

obcych. (6) Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im 

mówił. (7) Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam: Ja jestem bramą owiec. (8) Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są 

złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. (9) Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś 

wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. (10) Złodziej 

przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ 

miały życie i miały je w obfitości.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

  

Niedziela Dobrego Pasterza często nasuwa nam na myśl sceny wręcz 

idylliczne. Wyobrażamy sobie schludnego pasterza z kijem w ręku siedzącego spokojnie na 

bujnej, zielonej łące w otoczeniu czyściutkich, posłusznych owieczek. Piękny obraz, 

nieprawdaż?  
 

Jednak ten obraz jest niezupełnie zgodny z rzeczywistością, ponieważ zarówno pasterz, 

jak i jego owce są często niezbyt czyści, a już na pewno nie żyją w idealnym spokoju.  
 

Jezus użył obrazu owiec i owczarni, a także nazwał siebie „dobrym pasterzem” zaraz po 

tym, jak faryzeusze odrzucili i usunęli z synagogi niewidomego, którego dopiero co 

uzdrowił.  



Chciał upomnieć ich, „pasterzy”, czyli przywódców ludu, ponieważ nie dbali o 

powierzony sobie lud. Prawdziwy pasterz zna dobrze swoje owce i prowadzi je troskliwie. 

Owce rozpoznają jego głos i idą za nim. A Jezus, dobry pasterz, „daje życie swoje za 

owce” (J 10,11).  
 

Możemy słowa Jezusa odczytać jako wyrzut pod adresem faryzeuszy, ale możemy też 

wydobyć z nich naukę dla siebie.  
 

W pewien sposób każdy z nas jest w jakimś zakresie pasterzem ludu Bożego. 

 

❖ Wszyscy jesteśmy wezwani, by troszczyć się o siebie nawzajem – a więc by 

troszczyć się o ten lud, idąc w ślad za Jezusem, naszym pasterzem.  

❖ Naszą „trzodą” mogą być nasze własne dzieci czy wnuki, rodzice, wspólnota.  

❖ Możemy być dyskretnymi pasterzami przyjmując życzliwie nowych sąsiadów, a 

nawet wprowadzając w obowiązki nowych pracowników.  

 

Jednak niezależnie od tego, z kogo składa się nasza trzoda, pamiętajmy, że te owce 

należą do Jezusa, a nie do nas. On ceni sobie każdą z nich i chce, abyśmy byli dla nich 

odbiciem Jego ofiarnej miłości.  

 

Zapytajmy więc siebie:  

 

➢ Jak dobrze znam moje owce?  

➢ Czy znam po imieniu swoich kolegów z pracy, ludzi, z którymi angażuję się                

w parafii?  

➢ Czy wiem, z jakimi problemami borykają się moi najbliżsi?  

 

Czasami jesteśmy tak zabsorbowani własnymi sprawami, że nie zauważamy bólu, 

zmęczenia czy lęku tych, których mamy tuż obok siebie. Jednak idąc za przykładem Jezusa 

starajmy się odkładać na bok swoje troski, „wołać nasze owce po imieniu” i wsłuchiwać 

się w ich potrzeby. Może nawet zdołamy poprowadzić je na spokojne miejsca?  

 

„Jezu, Dobry Pasterzu, pomóż mi dziś oddawać życie za Twoje owce”. 

 

Ps 23,1-6     1 P 2,20b-25     

 

 

 

 

 

 



Dz 2, 14a. 36-41 

 

 

Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: 

 

(36) Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, 

którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. (37) Gdy to usłyszeli, 

przejęli się do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? - zapytali Piotra i pozostałych 

Apostołów. (38) Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci 

się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w 

darze Ducha Świętego. (39) Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla 

wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. (40) W wielu też innych 

słowach dawał świadectwo i napominał: Ratujcie się spośród tego przewrotnego 

pokolenia! (41) Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się 

owego dnia około trzech tysięcy dusz. 

 

 

 


