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Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

18 maja 2020 
 

Dz 16, 11-15 (Biblia Tysiąclecia) 
 

   

  Odbiwszy od lądu w Troadzie popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego 
dnia do Neapolu,  a stąd do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest 
[rzymską] kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni.  

W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie - jak sądziliśmy - było miejsce 
modlitwy. I usiadłszy rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły.  Przysłuchiwała się 
nam też pewna "bojąca się Boga" kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która 
sprzedawała purpurę. 

 Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła.  

 Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas: Jeżeli uważacie 
mnie za wierną Panu - powiedziała - to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w 
nim! I wymogła to na nas. 

 

 
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dzisiejsze pierwsze czytanie opisuje niezwykłą sytuację.  

Kiedy Paweł głosi Ewangelię, pewna kobieta kierująca własnym przedsiębiorstwem, 

handlarka cenną purpurą, przyjmuje wiarę w Jezusa. Szybko przyjmuje chrzest wraz z 

całym swym domem, a następnie otwiera ten dom dla Pawła i jego towarzyszy. Co 

więcej, nalega, aby zatrzymali się właśnie u niej!  



➢ W tych kilku wersetach dzieje się bardzo wiele, przyjrzyjmy się więc im bliżej. 

 Wiemy, że Lidia, choć nie była Żydówką, należała do „bojących się Boga”, czyli 

pogan czczących Boga Izraela. Przypuszczalnie więc Bóg już wcześniej działał w jej 

sercu, skłaniając do porzucenia fałszywych pogańskich bogów.  

Kiedy Paweł zaczął mówić o Jezusie, jego słowo trafiło na podatny grunt. Działanie 

Boga w sercu Lidii oraz jej uważne słuchanie doprowadziły do tego, że przyjęła chrzest.  

Bóg pragnie otwierać także nasze serca. 

Chce, abyśmy upewnili się ponad wszelką wątpliwość, że jesteśmy kochani, że nasze 

grzechy są nam przebaczone, a Duch Święty daje nam moc do budowania Bożego 

królestwa. Podobnie jak był z Lidią, tak działa w naszym życiu, wciąż szukając dróg 

dotarcia do naszych serc.  

Z naszej strony potrzeba natomiast otwarcia i gotowości słuchania tego, co On chce 

nam powiedzieć. Owszem, Bóg czyni cuda, ale my także mamy pewne zadanie do 

wykonania.  

Jeśli chcesz usłyszeć głos Boga, wyrób w sobie wzorem Lidii nawyk uważnego 

słuchania. Nie musisz się jakoś specjalnie wysilać, żeby usłyszeć Jego słowo. Staraj się 

raczej o postawę ufności i pokory. Bądź gotów przerwać to, co robisz, i skupić całą swoją 

uwagę na Bogu, gdy czujesz, że On chce ci coś powiedzieć. Lidia poszła jak zwykle w 

szabat nad rzekę na miejsce modlitwy i tam usłyszała Pawła, który właśnie przybył do 

Filippi.  

Nigdy nie wiemy, kiedy i gdzie przemówi do nas Bóg. 

Obyśmy zawsze byli czujni i gotowi Mu odpowiedzieć, kiedy to się stanie.  

 

„Panie, udziel mi tej łaski, abym usłyszał to, co pragniesz mi powiedzieć”.  

 

Ps 149,1-6.9    J 15,26--16,4 

Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, 

Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. 

 Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. 

 To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze.  Wyłączą was z synagogi. 

Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje 

cześć Bogu.  Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie.  Ale powiedziałem 

wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam 

to powiedziałem. Tego jednak nie powiedziałem wam od początku, ponieważ byłem z 

wami. 



 

 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

19 maja 2020                           

Dz 16, 22-34 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Zbiegł się tłum przeciwko nim, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich 

rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi, 

aby ich dobrze pilnował.  Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i 

dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. O północy Paweł i Sylas modlili się, 

śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się przysłuchiwali.  

Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, 

tak że zachwiały się fundamenty więzienia.  

Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik 

zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, 

sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy! - 

krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy [tamten] zażądał światła, wskoczył [do lochu]                    

i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa.   

A wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł: Panowie, co mam czynić, aby się 

zbawić? Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie               

i swój dom.  Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom.  

Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest 

wraz z całym swym domem.  Wprowadził ich też do swego mieszkania, zastawił stół                 

i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu.  
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

➢ Czy wiesz, co robili Paweł i Sylas, gdy zaczęło się trzęsienie ziemi i opadły z 

nich kajdany? Śpiewali i wychwalali Boga!  

Dlaczego po tym, jak zdarto z nich szaty i sieczono rózgami, mieli jeszcze ochotę 

wznieść swoje głosy w uwielbieniu? Ponieważ wiedzieli, że Bóg jest godzien chwały 

niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdują. 

Niektórzy sądzą, że trzęsienie ziemi było odpowiedzią na modlitwę wielbiącą Pawła i 

Sylasa – i niewykluczone, że tak właśnie było.  



Ich modlitwy i pieśni chwały miały naprawdę głębokie i dalekosiężne skutki dla nich 

samych, a także dla innych. Wychwalanie Boga pomogło im skupić się na Nim i Jego 

dobroci. Przypomniało im wszelkie łaski otrzymane z Jego rąk. A wdzięczność, jaka 

dzięki temu wezbrała w ich sercach, pomogła im spojrzeć na obecne trudne położenie 

oczyma wiary i ufności. 

 Ale to nie wszystko. Słysząc słowa chwały i dziękczynienia z ust dwóch zbitych i 

posiniaczonych mężczyzn, strażnik i pozostali więźniowie byli zdumieni. Zadziwiła ich 

wiara Pawła i Sylasa, która była mocniejsza niż uwięzienie i rany, która powstrzymała 

ich przed natychmiastową ucieczką, gdy pękły kajdany i otworzyły się drzwi więzienia. 

Wszystko to wywarło tak wielkie wrażenie na strażniku, że tej samej nocy poprosił o 

chrzest, zatroszczył się również o potrzeby więźniów opatrując ich rany i zapraszając do 

siebie na posiłek.  

Historia ta pokazuje, że zawsze jest odpowiedni czas na chwalenie Boga.  

Czasami, jak Paweł i Sylas, od razu ujrzymy namacalne skutki naszej modlitwy. Gdy 

będziemy rozwijać w sobie nawyk wielbienia Boga bez względu na okoliczności, nasze 

myśli będą zbieżne z Jego myślami. Nauczymy się trzymać mocno prawdy o Bogu, 

niezależnie od tego, co dzieje się w danym momencie naszego życia.  

Nasza postawa uwielbienia może też poruszyć serca ludzi wokół nas i otworzyć im 

oczy na Bożą miłość i opatrzność. Dlatego właśnie dobrze jest wychwalać Boga w 

każdych okolicznościach.  

 

„Panie, Ty jesteś godzien wszelkiej chwały. Naucz mnie uwielbiać Cię w 

każdej chwili i w każdej sytuacji”. 

 

Ps 138,1-3.7-8    J 16, 5-11 

 Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: Dokąd 

idziesz? Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce.  Jednakże 

mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli 

nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was.   

On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.  

❖ grzechu - bo nie wierzą we Mnie;  

❖ sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie;   

❖ wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony. 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :  

20 maja 2020                           

Dz 17,15.22--18,1 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i powrócili, otrzymawszy 
polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do niego. 

Mężowie ateńscy - przemówił Paweł stanąwszy w środku Areopagu - 

widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni.  

Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też 
ołtarz z napisem: "Nieznanemu Bogu". Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając.   

Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie 
mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką  i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, 
jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. On z 
jednego /człowieka/ wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię 
ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie 
znajdą Go niejako po omacku.  

Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas.  Bo w nim żyjemy, 
poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: 
Jesteśmy bowiem z Jego rodu.  

Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota 
albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka.  Nie zważając na czasy 
nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego 
że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, 
którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez 
wskrzeszenie Go z martwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, 
a inni powiedzieli: Posłuchamy cię o tym innym razem.  Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy 
jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta 
imieniem Damaris, a z nimi inni. 

 Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

 

 



 

Kiedy więc poproszono go, by wyjaśnił, o co chodzi w głoszonej przez niego nowej 

nauce, Paweł chętnie skorzystał ze sposobności. Stanęła przed nim możliwość otwarcia 

drogi pomiędzy Ewangelią a światem pogańskim.  

➢ Co więc powiedział?  

Zacznijmy od ustalenia, czego nie zrobił. Nie rozpoczął swej mowy od potępienia ich ani 

od wytknięcia im, jak daleko są od prawdziwego Boga.  

1. Skupił się natomiast na tym, co było dobre: ten lud był bardzo religijny, 

ważne były dla niego świątynie i ołtarze, ponieważ miał świadomość istnienia 

tego, co nadprzyrodzone.  

2. Następnie Paweł zauważył, że Ateńczycy postawili ołtarz także „nieznanemu 

Bogu”, postanowił więc wykorzystać tę ich przezorność jako punkt wyjścia do 

głoszenia Jezusa.  

3. Powiedział im więc, że chce im głosić Tego, którego czczą nie znając,                         

i wyjaśnił, że istnieje tylko jeden Bóg, Pan nieba i ziemi oraz Stwórca 

wszystkich rzeczy.  

4. Zacytował nawet ich poezję, stosując ją do Boga jedynego: „W Nim bowiem 

żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to powiedzieli niektórzy z waszych 

poetów: «Jesteśmy bowiem z Jego rodu»” (Dz 17,28).  

5. Wykazał się znajomością ich kultury, by przybliżyć im niekończące się 

szukanie Boga w perspektywie wiary chrześcijańskiej.  

6. Potrafił za ich bałwochwalstwem dostrzec prawdziwe pragnienia serc. I choć 

większość Greków słysząc o zmartwychwstaniu odrzuciła słowa Pawła, część 

jednak je przyjęła (Dz 17,32-34).  

Postawa Pawła może nam bardzo pomóc w relacjach z ludźmi.  

Gdy czujemy się przybici dowiadując się o kolejnych przestępstwach w wiadomościach 

albo widząc poziom agresji w Internecie zastanówmy się, co kryje się w tych poranionych 

sercach i spróbujmy je zrozumieć. Rozmawiając z innymi, wychodźmy od tego, co 

w nich dobre, i na tym budujmy.  

Paweł stał w samym centrum 

cywilizowanego świata. Na Areopagu, 

ateńskim wzgórzu w pobliżu Akropolu 

koncentrowało się życie społeczne, kulturalne i 

polityczne Greków. Ludzie krążyli wśród 

pogańskich świątyń i ołtarzy, których było tu 

mnóstwo.  

 



Każdy człowiek jest umiłowany przez Boga, który pragnie przywołać go z powrotem do 

siebie, nawet jeśli odszedł już bardzo daleko. Bóg potępiając grzech zawsze pragnie zbawić 

grzesznika.  

Ta prawda, która przenikała głoszenie Pawła, ma moc wzbudzić w naszych sercach 

współczucie dla innych. Pomaga nam szukać tego, co łączy, zamiast bez namysłu 

zatrzaskiwać drzwi.  

A kiedy drzwi są otwarte, nigdy nie wiadomo, jak Bóg zechce to wykorzystać.  

„Panie, pomóż mi naśladować św. Pawła!” 

 

Ps 148,1-2.11-14     J 16,12-15 

 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść nie możecie.  

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.  

Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam 

rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam 

objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i 

wam objawi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :  

21 maja 2020                           

J 16, 16-20 (Biblia Tysiąclecia) 
 

    Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a  

ujrzycie Mnie. 

Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: Co to znaczy, co nam 
mówi: Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie; oraz: Idę 
do Ojca?  Powiedzieli więc: Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, 
co mówi.   

Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: Pytacie się jeden drugiego o to, że 
powiedziałem: Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie 
Mnie?  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat 
się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość.   

 

Co za wspaniała obietnica! 

Jezus wprawdzie odchodzi, ale powróci i Apostołowie ujrzą Go ponownie. Słowa te 

wydały się im z początku niezrozumiałe, pojęli je dopiero, gdy rzeczywiście ujrzeli Go 

ponownie – w Niedzielę Wielkanocną, kiedy ukazał się w Wieczerniku.  

Jednak mówiąc: „Ujrzycie Mnie”, Jezus miał na myśli jeszcze coś więcej niż to, że 

ukaże się ich materialnym oczom jako zmartwychwstały.  

Chodziło Mu również o to, że Duch Święty pomoże im doświadczać Jego obecności i 

prowadzenia także po Jego wniebowstąpieniu, kiedy nie będą już Go oglądać w sposób 

fizyczny.  

➢ Dlaczego jednak Jezus przywiązywał tak dużą wagę do tego, że „ujrzymy” 

Go ponownie?  

➢ Czy Jego krzyż i zmartwychwstanie nie zapewniają nam zbawienia?  

➢ Czy nie wystarczy, że usłyszeliśmy Jego Ewangelię i zostaliśmy ochrzczeni w 

Jego imię?  

Otóż nie wystarczy.  

I Bogu dzięki za to, że możemy codziennie „oglądać” Jezusa!  



Możemy „słyszeć” Jego głos, poddawać się Jego prowadzeniu i doświadczać Jego 

miłości. Jak nauczał św. Paweł, Jezus dał nam Ducha „dla poznania dobra, jakim Bóg 

nas obdarzył” (1 Kor 2,12).  

Sami z siebie nigdy nie pojęlibyśmy ogromu ceny, jaką Jezus zapłacił za nasze 

zbawienie, ani głębi Jego miłości do nas. Nie potrafilibyśmy też znaleźć najlepszej drogi 

do pójścia za Nim. Potrzebujemy Ducha Świętego, który otwiera nasze oczy, dotyka serc                    

i udziela łaski do życia na co dzień nauką Jezusa. Bez Ducha Świętego zarówno nasze 

rozumienie, jak i nasze działanie byłyby bardzo ograniczone.  

Dlatego Jezus pragnie, byśmy zostali ochrzczeni Duchem Świętym, czyli inaczej 

mówiąc – zanurzeni w Ducha Świętego.  Wie, że tylko w ten sposób możemy 

doświadczyć mocy Boga i Jego obecności w naszym życiu.  

➢ Co więc robili Apostołowie, gdy Jezus został od nich zabrany i nie mogli już 

Go oglądać?  
 

1. Modlili się, oczekując wypełnienia obietnicy.  

2. Badali Pisma.  

3. Wołali: „Przyjdź, Duchu Święty!”.  

Pójdźmy za ich przykładem.  

Od dziś do dnia Zesłania Ducha Świętego zagłębiajmy się w Pismo Święte, 

podnośmy wzrok ku Jezusowi i starajmy się więcej modlić. Prośmy o łaskę ujrzenia 

Jezusa nowymi oczami, oczami Ducha Świętego.  

 

„Przyjdź, Duchu Święty i otwórz moje oczy i serce”. 

Ps 98,1-4 Dz 18,1-8 

Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu.  Znalazł tam pewnego Żyda, imieniem 

Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ 

Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to 

samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował; zajmowali się wyrobem namiotów.  A co 

szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał tak Żydów, jak i Greków.  Kiedy Sylas                

i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu              

i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. A kiedy się 

sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich: Krew wasza na waszą 

głowę, jam nie winien. Od tej chwili pójdę do pogan. Odszedł stamtąd i poszedł do domu 

pewnego "czciciela Boga", imieniem Tycjusz Justus. Dom ten przylegał do 

synagogi. Przełożony synagogi, Kryspus, uwierzył w Pana z całym swym domem, wielu 

też słuchaczy korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest. 
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J 16, 20-23a (Biblia Tysiąclecia) 
 

  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat 
się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale  

smutek wasz zamieni się w radość.  

 Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi 
dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na 
świat.  Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje 

się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać.  W owym 

zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wyobraź sobie, że jesteś razem z uczniami w Wieczerniku. 

Od kilku lat towarzyszysz Jezusowi, a teraz On mówi, że jeszcze tylko krótko będziesz 

mógł Go oglądać.  

➢ Czy i w tobie, jak wówczas w uczniach, nie zrodziłoby się mnóstwo pytań:  

➢ Co właściwie znaczą te słowa?  

➢ Czy naprawdę chce nas opuścić?  

➢ Jak może nas zostawić po tym, jak tyle wspólnie przeszliśmy? Przecież 

zostawiliśmy wszystko, aby pójść za Nim, a On teraz zamierza nas porzucić?  

➢ Czy nie wie, jaka to dla nas tragedia?  

Jezus dobrze rozumiał udrękę swoich uczniów, chciał jednak przygotować ich na czas 

żałoby, który nastanie po Jego śmierci. Nie lekceważył ich smutku; wiedział, że jest on 

naturalną reakcją na stratę. Obiecał natomiast, że ten bolesny stan przeminie. Zapewnił, że 

ich ostateczne spotkanie w niebie zmyje wszelki smutek i przyniesie im radość 

przekraczającą to wszystko, co przeżyją przy Jego śmierci.  

Kiedy tracimy matkę lub ojca, dziecko, współmałżonka czy przyjaciela, przeżywamy to 

bardzo mocno. Ich śmierć dotyka nas tym bardziej, im bliższa była nam ta osoba.  



I wtedy właśnie Jezus okazuje nam swoje zrozumienie mówiąc: „Znowu was jednak 

zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła 

odebrać” (J 16,22). 

 Bóg wie, że odczuwanie smutku i żałoby bywa bardzo intensywne. Ból może nawet 

nigdy nie ustąpić całkowicie i chociaż życie toczy się dalej, my jesteśmy już inni.  

Bóg obiecuje nam jednak, że podnosząc nasze mokre od łez oczy ku niebu, 

doświadczymy Jego pociechy i miłosierdzia, a także umocni się w nas nadzieja na powtórne 

spotkanie z naszymi bliskimi.  

 Zaczniemy wówczas traktować niebo i powtórne przyjście Chrystusa nie jako coś 

odległego i niemającego nic wspólnego z naszym życiem, ale jako przedmiot 

naszej głębokiej tęsknoty.  

 Zapragniemy przebywać nie tylko z naszymi bliskimi, ale również z Panem.  

 Będziemy wyczekiwać dnia, w którym nie będzie już rozstań. Dnia, w którym 

nasz smutek przemieni się w radość.  

 

„Ojcze, z tęsknotą oczekuję dnia, w którym połączysz nas wszystkich na nowo. 

Przyjdź, Panie Jezu!” 

 

Dz 18, 9-18    Ps 47,2-7 

 

W nocy Pan przemówił do Pawła w widzeniu:  

Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz,  bo Ja jestem z tobą 

 i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym 

mieście.  Pozostał więc i głosił im słowo Boże przez rok i sześć miesięcy.  Kiedy Gallio 

został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili 

go przed sąd. Powiedzieli: Ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z Prawem. Gdy 

Paweł miał już usta otworzyć, Gallio przemówił do Żydów: Gdyby tu chodziło o jakieś 

przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy, ale gdy spór toczy się o 

słowa i nazwy, i o wasze Prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych 

sprawach. I wypędził ich z sądu.  A wszyscy /Grecy/, schwyciwszy przewodniczącego 

synagogi, Sostenesa, bili go przed sądem, lecz Galliona nic to nie obchodziło.  Paweł 

pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z 

nim Pryscylla i Akwila. W Kenchrach ostrzygł głowę, bo złożył taki ślub. 
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Dz 18, 23-28 (Biblia Tysiąclecia) 

 

Zabawił tam pewien czas i  

wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, 

umacniając wszystkich uczniów.  
 

Pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie 

Pisma, przybył do Efezu. Znał on już drogę Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i 

nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. Zaczął on 

odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i 

wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do 

uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską /Bożą/ tym, 

co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie z Pism, że Jezus 

jest Mesjaszem. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Kiedy w Dziejach Apostolskich zaczynają padać takie nazwy jak „Frygia” czy „Achaja”, 

zwykle przeskakujemy po prostu do następnych wersetów.  

Jednak czas poświęcony na poszukanie w atlasie miejsc czy poznawanie osób, kontekstu 

historycznego i powiązanych fragmentów biblijnych nie jest czasem straconym. Pomaga nam 

nie tylko głębiej odkryć bogactwo tekstu, ale również lepiej zrozumieć to, co Bóg mówi do nas 

przez dany fragment.  

Śledząc na mapie podróże misyjne Pawła, możemy na przykład zauważyć, że podróż z 

Antiochii przez Galację i Frygię oddalała go coraz dalej od Jerozolimy wiodąc ku pogańskim 

krainom na zachodzie.  

I tym bardziej możemy podziwiać jego misjonarski zapał. Zagłębiając się w życie 

współczesnego Pawłowi Apollosa dowiemy się, że jego rodzinna Aleksandria posiadała 

bibliotekę liczącą ponad pół miliona 41 zwojów.  



To prowadzi do wniosku, że Apollos, „człowiek uczony i znający dobrze Pisma”                  

(Dz 18,24) prawdopodobnie znał też dobrze kulturę grecką.  

Dzisiejsze czytanie wskazuje jednak, że jego znajomość „drogi Pańskiej” nie była pełna, 

dopóki nie uniżył się na tyle, by przyjąć naukę o chrzcie Chrystusowym od Pryscylli i Akwili, 

handlarzy wyrabiających namioty z koziej sierści.  

Przypomina nam to, że Bóg często mówi i działa przez zwyczajnych ludzi – 

czasami pochodzących z zupełnie innego środowiska niż twoje.  

Jeśli nie pamiętasz, skąd pojawili się w Dziejach Apostolskich Pryscylla i Akwila, możesz 

sprawdzić to kilka wersetów wcześniej. Dowiesz się wówczas, że Paweł spotkał to małżeństwo 

w Koryncie, stolicy Achai. Wyjaśnia to, dlaczego Apollos wyruszył następnie głosić słowo 

właśnie w Achai − stamtąd bowiem pochodzili jego nauczyciele, którzy mogli dać mu listy 

polecające do tamtejszych braci.  

Jest to wspaniały przykład tego, jak Bóg posługuje się naszymi relacjami i kontaktami dla 

rozszerzania wiary i dla naszego dobra.  

 Studiowanie słowa Bożego może być fascynujące i owocne.  

 Przy pomocy prostego słownika biblijnego, konkordancji czy Internetu możemy 

lepiej zrozumieć, kim jest Bóg i w jaki sposób działał w życiu różnych ludzi na 

przestrzeni dziejów.  

 Możemy poznać Chrystusa, żywe Słowo Boże, za pośrednictwem Pisma Świętego.  

„Ojcze, pomóż mi zrozumieć Twoje słowo”. 

Ps 47,2-3.8-10     J 16. 23b-28 

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:                                     
O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. 

Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość 
wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi 
godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie 
oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja 
będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie 

umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca                     
i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca. 

 

 

 



 

Wniebowstąpienie Pańskie 
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Dz 1,1-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od 

początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których 

sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba.  Im też po swojej męce dał wiele dowodów, 

że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas 

wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: 

Słyszeliście o niej ode Mnie - /mówił/ -  Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie 

ochrzczeni Duchem Świętym.  Zapytywali Go zebrani:  

Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? 

Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją 

władzą,  ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 

świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.  

 

 I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?  

Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście 

Go wstępującego do nieba. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Po tych słowach uniósł się w ich obecności 

w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. 

Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak 

wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie 

w białych szatach.  



  

To przedziwne – po trzech latach wędrowania z Jezusem, bycia świadkami Jego 

pojmania, procesu i ukrzyżowania, po spotkaniu ze Zmartwychwstałym i czterdziestu 

dniach Jego pełnych Ducha pouczeń, Apostołowie wciąż przeżywają wewnętrzny zamęt.  
 

Pytają Jezusa, czy może teraz zamierza przegnać Rzymian i przywrócić dawną chwałę 

Izraelowi. Przesłanie Jezusa jeszcze do nich w pełni nie dotarło.  
 

Także i my dzisiaj stawiamy niekiedy podobne pytania: „Panie, kiedy wreszcie 

zamierzasz przyjść i wszystko naprawić? Kiedy położysz kres wojnom, nędzy i aborcjom?”. 

W odpowiedzi Jezus mówi swoim Apostołom i nam: Owszem, przyszedłem założyć 

królestwo Boże – ale chcę, żebyście wy pomogli Mi je budować.  

 

Dzisiejszy dzień jest szczególną okazją, by wywyższać Jezusa „przy dźwięku trąby”  

(Ps 47,6).  

Jednak świętując Jego wniebowstąpienie, nie możemy zapomnieć o tym, co tuż przed 

tym wydarzeniem powiedział:  

❖ „Będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8) oraz  

❖ „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19).  

 

Jezus wstąpił do nieba, ale budowanie Jego królestwa trwa – a On pozostawił je                         

w naszych rękach. Żebyśmy mogli sprostać tej odpowiedzialności, dał nam Ducha 

Świętego.  
 

Potrzebujemy Ducha, aby naszym próbom głoszenia Ewangelii, przeciwstawiania się 

grzechowi i wspierania ubogich towarzyszyła Boża miłość i łaska. Nie jest to takie trudne, 

jak się wydaje.  

Głoszenie Ewangelii polega czasami na tak prostych gestach, jak zapewnienie                          

o modlitwie znajomego, który zmaga się z problemem, lub podzielenie się tym, jak Bóg 

pomógł ci w trudnej sytuacji. Wspieranie ubogich może polegać na regularnych 

odwiedzinach w domu opieki lub wrzucaniu nieco większych sum do skarbonki dla 

biednych.  

Przeciwstawianie się grzechowi może oznaczać modlitwę o czyjeś nawrócenie                      

lub dołożenie starań, by twój dom stał się miejscem, w którym panuje zgoda i pokój.  

 

Tak, Jezus zamierza przywrócić swoje królestwo. I chce to czynić także poprzez ciebie.  

 

„Przyjdź, Duchu Święty, i napełnij nasze serca. Daj nam moc do budowania 

królestwa godnego zmartwychwstałego Pana!” 

 

Ps 47,2-3.6-9     Ef 1,17-23 


