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Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

1 czerwca 2020 
 

Rdz 3, 9-15.20 (Biblia Tysiąclecia) 
 

   

    Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś? On odpowiedział: 
Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem 
się.  Rzekł Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z 
którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy 
mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: 
Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy 
Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich 
zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po 
wszystkie dni twego istnienia.  

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo 
twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.  

Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką 
wszystkich żyjących. 

 

 
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czy domyślasz się, dlaczego dziś, w święto Maryi, Matki Kościoła, czytamy 

historię upadku Adama i Ewy?  

Aby to wyjaśnić, musimy cofnąć się do starożytności chrześcijańskiej, kiedy to 

zaczęto przedstawiać Maryję jako nową Ewę.  

Na przykład św. biskup Ireneusz w II wieku pisał, że węzeł nieposłuszeństwa Ewy 

został rozsupłany przez posłuszeństwo Maryi.  



Wprawdzie Ewa stała się matką wszystkich żyjących, ale Maryja, przyjmując Jezusa 

do swego łona, stała się Matką wszystkich zrodzonych dzięki Niemu do życia wiecznego.  

A to czyni Ją Matką całego Kościoła. 

Jako dobra Matka, Maryja wspiera nas i prowadzi – każdego indywidualnie i 

wszystkich razem jako wspólnotę Kościoła – z czułością i współczuciem. Chce nas uczyć 

i wychowywać, kształtować z nas wierny lud, miłujący Pana i siebie nawzajem. Swoim 

życiem pokazała, jak „słuchać słowa Bożego i wypełniać je” (por. Łk 8,21) z pokorą 

i oddaniem.  

Maryja jako dobra Matka nieustannie modli się za swoje dzieci, czyli za nas. Zna 

nasze trudności, nadzieje i lęki, zanosi więc je wszystkie swemu Synowi prosząc, by nas 

wspomagał. I, jak to czyni każda dobra matka, biegnie do nas, gdy upadamy. Spieszy, by 

nas pocieszyć, ale także zachęcić do powstania i podjęcia od nowa drogi zawierzenia 

Bogu.  

 

Dzisiejsze święto jest doskonałą okazją, byś przybliżył się do Niej z dziecięcą ufnością 

i prosił, aby poprowadziła cię w twojej pielgrzymce wiary. Maryja, nowa Ewa, jest 

gotowa przygarnąć cię do swego serca. 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że dałeś nam Maryję jako Matkę Kościoła. Pomóż mi 

naśladować Jej przykład i doświadczyć mocy Jej wstawiennictwa.” 

 

Dz 1,12-14    Ps 87,1-3.5-6 J 2,1-11 lub J 19,25-27 

 Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko 

Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali 

na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, 

Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, /brat/ 

Jakuba.  Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem                         

z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.  

 

 

Rozważ dziś rolę Maryi 

jako twojej duchowej 

Matki i Matki Kościoła. 

 



 

 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

2 czerwca 2020                           

2 P 3,12-15a,17-18 (Biblia Tysiąclecia) 
 

   (12) Gdy oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście dnia Bożego, który 

sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się 

rozsypią. (13) Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w 

których będzie mieszkała sprawiedliwość.(14) Dlatego, umiłowani, oczekując tego, 

starajcie się, aby /On/ was zastał bez plamy i skazy - w 

pokoju, (15) a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną. 

 (17) Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się 

uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili 

do upadku. (18) Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i 

Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia 

wieczności! Amen. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Nikt nie lubi plam ani skaz. Pomyśl, jak niezadowolony jest właściciel samochodu, 

widząc zarysowanie czy wgniecenie na karoserii. Jak bardzo pilnujemy, żeby nie 

zabrudzić nowego ubrania albo dywanu plamami z napojów czy potraw.  

Podobnie św. Piotr radzi nam wystrzegać się wszystkiego, co mogłoby splamić czy 

skazić nasze dusze. Ale jak mamy się tego wystrzegać?  

W przypadku samochodu najlepszym sposobem jest ostrożna jazda oraz nawyk 

zwracania uwagi na otoczenie. Z kolei w przypadku duszy oznacza to unikanie okazji do 

grzechu – czyli uświadamianie sobie czyhających na nas pokus i uważne poruszanie się 

po potencjalnie niebezpiecznych obszarach.  

Mając przed kanapą nowiutki dywan, z pewnością zwracałbyś uwagę na to, co i jak 

jecie i pijecie w tym pokoju. Chciałbyś uniknąć ryzyka, że ktoś z domowników rozleje 

czerwone wino czy upuści talerz ze spaghetti tylko dlatego, że zachciało mu się jeść 

przed telewizorem. Pilnowałbyś, żeby jedzenie takich potraw odbywało się przy stole, a 

nie na kanapie.  



Także na poziomie duchowym warto od czasu do czasu ocenić swoją 

„duchową dietę”. 

Zastanów się, z jakich mediów korzystasz i w jakich rozrywkach uczestniczysz.  

 Czy wnoszą one w twoje życie pokój, czy raczej wzburzenie i zamęt?  

 Czy pomagają ci stać się człowiekiem według Bożego zamysłu, czy też 

prowadzą na drogi uraz i kręcenia się wokół siebie?  

Zmiana nawyków telewizyjnych, internetowych czy dotyczących innych rozrywek 

może być trudna, ale każdy, kto tego spróbował i odniósł sukces, powie ci, że efekt wart 

jest wysiłku.  

Kiedy już podjąłeś decyzję, aby starać się o zachowanie swej duszy w czystości, nie 

zniechęcaj się tym, co było, i nie zamartwiaj tym, co dopiero może nastąpić.  

Nie pozwól, by przeszłość cię obciążała, a przyszłość zniechęcała. Skup się raczej na 

„cierpliwości Pana naszego” (por. 2 P 3,15).  

Pamiętaj, że:  

 Jezus przyszedł nie po to, by cię potępić za twoje „plamy i skazy”, ale by 

cię z nich obmyć i ocalić.  

 Mocą Ducha Świętego masz nieustanny dostęp do Bożej łaski, która cię 

wyzwala ze wszelkich zniewoleń i chroni przed nimi.  

 

„Jezu, naucz mnie polegać na Tobie. Chcę wraz z Tobą trzymać się z dala od 

wszystkiego, co mogłoby splamić moją duszę.” 

 

Ps 90,2.4.10,14,16    Mk 12,13-17 

 

(13) Posłali natomiast do Niego kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli 

pochwycić Go w mowie. (14) Ci przyszli i rzekli do Niego: Nauczycielu, wiemy, że 

jesteś prawdomówny i na nikim Ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę 

ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, 

czy nie? Mamy płacić czy nie płacić? (15) Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: 

Czemu Mnie wystawiacie na próbę? Przynieście Mi denara; chcę 

zobaczyć. (16) Przynieśli, a On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli 

Mu: Cezara. (17) Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, 

co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni 

podziwu dla Niego. 

 



 

 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :  

3 czerwca 2020                           

2 Tm 1,1-3.6-12 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, /posłany/ dla /głoszenia/ życia 
obiecanego w Chrystusie Jezusie, (2) do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. 
Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego 
Pana! (3) Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy 
zachowuję nieprzerwaną pamięć o tobie w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragnę 
cię zobaczyć -  

(6) Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, 
który jest w tobie przez włożenie moich rąk.  

(7) Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale  

mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. 

(8) Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź 
udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy 
Boga! (9) On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych 
czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w 
Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. (10) Ukazana zaś została ona teraz 
przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył 
śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię, (11) której 
głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony. (12) Z tej właśnie 
przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, 
komu uwierzyłem, i pewien jestem, że mocen jest ustrzec mój depozyt aż do owego 
dnia. 

 
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Czy obecna sytuacja na świecie nie budzi w tobie zaniepokojenia?  

 Może zamartwiasz się o jego przyszłość?  

W podobnym stanie był młody Tymoteusz, współpracownik i przyjaciel Pawła. Wygląda 

na to, że był nieśmiały i wrażliwy z natury, bo Paweł pisał do Koryntian, aby go dobrze 

przyjęli i prosił, by „nie obawiając się niczego, mógł wśród was przebywać” (1 Kor 

16,10).  



Niewykluczone, że źle reagował na życie w stresie i niepewności, gdyż Paweł zaleca mu 

również picie niewielkich ilości wina w celu łagodzenia dolegliwości żołądkowych (1 Tm 

5,23).  

Jednak najważniejsza porada Pawła pojawia się w dzisiejszym czytaniu.  

Paweł zachęca Tymoteusza, by „rozpalił na nowo charyzmat Boży”, czyli dar Ducha 

Świętego otrzymany za sprawą „nałożenia rąk” (2 Tm 1,6).  

Jest to ten sam Duch Święty, którego ty również otrzymałeś na chrzcie i który obdarzył 

cię darami „mocy, miłości i trzeźwego myślenia” w sakramencie bierzmowania.  

 Jak działają te dary? 

Paweł przypomina Tymoteuszowi, że moc pochodzi od Boga.  

 Bóg udziela jej nam „nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do 

własnego postanowienia i łaski” (2 Tm 1,9).  

A ponieważ ta moc pochodzi od Boga, może przezwyciężyć nasze obawy i dać odwagę 

usuwając fałszywy wstyd. Dać dość odwagi, byśmy mogli zaproponować modlitwę 

cierpiącej przyjaciółce albo zacząć rozmowę o wierze z bliską osobą, która zarzuciła 

praktyki religijne. Dość odwagi, by nie wdawać się w plotki i zmienić bieg rozmowy, która 

zmierza w złym kierunku.  

 Duch Święty pomaga nam również kochać.  

Pomaga podchodzić z życzliwością do każdego z dzieci Bożych – nie tylko do tego, kogo 

lubimy, ale również do tego, kto wystawia na próbę naszą cierpliwość czy po prostu nas 

drażni.  

Jest tak, gdyż Duch rozlewa w naszych sercach bezwarunkową miłość Bożą (Rz 5,5).  

Wierząc w tę miłość i doświadczając jej w życiu, wyzbywamy się krytykanctwa i 

osądów, dzięki czemu mamy w sobie więcej wolności i gotowości do troszczenia się o 

innych.  

Wreszcie pochodzące od Ducha Świętego trzeźwe myślenie pozwala nam wznieść się 

ponad niepokoje czy lęki i okiełznać nasze pożądliwości. Pomaga nam też odrzucać 

szkodliwe myśli oraz pokonywać dawne nałogi, które wciąż próbują dochodzić do głosu.  

Moc, miłość i trzeźwe myślenie. 

Takie są dary Ducha Świętego dla ciebie. Takie jest twoje dziedzictwo.  

 



Uczyń krok w wierze i zacznij z nich korzystać!  

„Jezu, dziękuję Ci za hojne dary, jakimi mnie obdarzasz przez Ducha Świętego!” 

Ps 123,1-2 Mk 12,18-27 

  (18) Potem przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma 

zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: (19) Nauczycielu, Mojżesz tak nam 

przepisał: Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat 

weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. (20) Otóż było siedmiu braci. 

Pierwszy wziął żonę i umierając, nie zostawił potomstwa. (21) Drugi ją wziął i też umarł 

bez potomstwa, tak samo trzeci. (22) I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po 

wszystkich umarła ta kobieta. (23) Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z 

nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. (24) Jezus im rzekł:  

Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma 

ani mocy Bożej? 

(25) Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, 

ale będą jak aniołowie w niebie. (26) Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż 

nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa "O krzaku", jak Bóg powiedział do 

niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. (27)  

Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych.  

Jesteście w wielkim błędzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jezusa Chrystusa  
Najwyższego i Wiecznego Kapłana 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :  

4 czerwca 2020                           

Hbr 10, 4-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy.  Przeto 
przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył 
ciało;  całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie.  

Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym 
spełniał wolę Twoją, Boże.  

Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie 
podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie Prawa. (9) Następnie powiedział:  

Oto idę, abym spełniał wolę Twoją.  

Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną. (10) Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy 
przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. 

 

 

Kiedy w Wielki Czwartek kapłani zgromadzeni w katedrze na Mszy Krzyżma 

odnawiają swoje przyrzeczenia odpowiadając: „Chcę” na kolejne wezwania biskupa, jedno 

z nich jest szczególnie wstrząsające. Brzmi ono:  

 

 „Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem, 

i razem z Nim samego siebie poświęcić Bogu za zbawienie ludzi?”. 

 

Na to ostatnie już wezwanie kapłani odpowiadają: „Chcę, z pomocą Bożą”.  

Pewnie stosunkowo najłatwiej jest wypowiadać te słowa na fali młodzieńczego zapału, 

u progu posługi kapłańskiej, gdy całym sercem pragnie się czynić wielkie rzeczy dla Boga.  



Trudniej powtarzać je co roku, gdy posługa powszednieje, pomysły się wyczerpują, 

kościoły pustoszeją, siły słabną, gdy dają o sobie znać skutki własnych i cudzych 

grzechów i słabości.  

 Ale pytanie pada po raz kolejny: „Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się                    

z Chrystusem (…) i razem z Nim samego siebie poświęcić Bogu za 

zbawienie ludzi?”, i po raz kolejny trzeba na nie odpowiedzieć.  

Nic dziwnego, że zaraz potem pada skierowana do wiernych prośba, aby modlili się za 

swoich kapłanów.  

Dzisiejsza liturgia, z kilkakrotnym wezwaniem do pełnienia woli Bożej, jest dla nas 

lekcją wierności.  

 Ukazuje, że pełnienie woli Bożej „jest radością” (Ps 40,9), ale i trudem                       

(Rdz 22,9).  

 Ukazuje nam Jezusa, którego „Chcę” nie załamało się w obliczu największej 

próby, jaką była zbliżająca się męka i śmierć.  

 Ukazuje też, że skutki pełnienia woli Bożej są błogosławione i przynoszą 

nieocenione owoce nie tylko dla nas, ale także dla innych (Rdz 22,16-18;                

Hbr 10,10).  

Wszyscy, niezależnie od danego nam przez Boga powołania, wiemy, że nie jest łatwo 

poświęcać siebie dla innych.  

Jednak każdy, kto został złączony z Chrystusem Kapłanem, czy to przez sakrament 

święceń, czy po prostu przez sakrament chrztu, musi liczyć się z tym, że Jezus będzie 

konsekwentnie pytał o jego wierność – i za każdym razem przyjmował z radością nawet 

najbardziej nieudolne, wymawiane z zawstydzeniem: „Chcę”.  

Otoczmy dziś szczególną modlitwą i życzliwością naszych księży, z których 

posługi korzystamy lub korzystaliśmy w przeszłości. Prośmy dla nich o coraz głębsze 

zjednoczenie z Jezusem.  

I prośmy o to samo dla nas wszystkich, tworzących kapłański lud Boży – abyśmy 

wszyscy, pełniąc wiernie wolę Bożą, stali się błogosławieństwem dla świata. 

 

„Panie Jezu, który wydałeś za nas samego siebie, naucz nas z miłością wypełniać 

wolę Bożą w codziennym życiu.” 

 

lub Rdz 22,9-18 Ps 40,7-11.17 

 

 



 Mt 26. 36-42 

 

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: 

Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił.  

 Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać 

trwogę.  Wtedy rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i 

czuwajcie ze Mną!   

I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami:  

Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! 

Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty.  

Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: Tak, jednej 

godziny nie mogliście czuwać ze Mną?   

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie 

ochoczy, ale ciało słabe.  

Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie 

ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

5 czerwca 2020                           

Mk 12, 35-37 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Nauczając w świątyni, Jezus zapytał: Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że 
Mesjasz jest Synem Dawida?   

Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym: Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po 
prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje.  

Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest [tylko] 
jego synem?  

A wielki tłum chętnie Go słuchał. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Czy lubisz zagadki logiczne?  

Na przykład takie jak ta:  

Jeśli jedyna siostra jedynego brata twojej matki ma jedno dziecko, to jakie 

pokrewieństwo istnieje między tym dzieckiem a tobą?
1
  

Tego rodzaju zagadki mają to do siebie, że w celu ich rozwiązania trzeba wyjść poza 

pewien schemat.  

Podobnie jest z pytaniem, jakie stawia Jezus w dzisiejszej Ewangelii:  

 Jak Mesjasz może być synem Dawida, skoro Dawid nazywa Go Panem?  

Będąc na miejscu uczonych w Piśmie, mógłbyś odpowiedzieć na to pytanie tylko 

częściowo – tak jak oni. Uczeni w Piśmie nauczali bowiem, że Mesjasz będzie synem, czyli 

potomkiem Dawida.  

Nie byli jednak w stanie wyjaśnić, w jaki sposób ma On być jednocześnie Panem 

Dawida.  

                                                           

1 Odpowiedź: Ty jesteś tym dzieckiem.  

 



 

Do tego trzeba było odważyć się wyjść poza obowiązujący schemat myślenia.  

Należało dopuścić możliwość, że  

obiecany Mesjasz to ktoś więcej niż człowiek – że to Bóg wcielony. 

Podnosząc ten temat Jezus próbował uświadomić tłumom oraz uczonym w Piśmie, że 

oczekiwany od pokoleń Mesjasz będzie kimś więcej, niż się spodziewają.  

 Nie będzie ziemskim królem.  

 Nie przyjdzie po to, by wyzwolić Izraela spod panowania Rzymian.  

Przyjdzie – już przyszedł – wybawić wszystkich z niewoli grzechu.  

Jezus chciał otworzyć ich oczy na to, co właśnie się działo, żeby zobaczyli, że to On jest 

Mesjaszem, wypełnieniem wszystkich biblijnych proroctw, nie tylko tych zapowiadających 

przyszłą pomyślność i wolność Izraela.  

Jakie są twoje oczekiwania związane z Jezusem? 

W jakiej szufladce usiłujesz Go zamknąć?  

 Może wiesz, że jest kochający i miłosierny, ale z drugiej strony masz również 

poczucie, że skrupulatnie odnotowuje wszystkie twoje przewinienia.  

 Może pragniesz zbliżyć się do Niego, ale wciąż wydaje ci się niedostępny                         

i odległy.  

 Może wierzysz, że ma moc uzdrawiać, ale nie dowierzasz, by miało to spotkać 

ciebie lub kogoś z twoich bliskich.  

 

Boga nie da się zamknąć w żadnej szufladce –                            

i jest to dobra nowina! 

Dziś poproś Go o to, by pokazał ci, w jakie schematy próbujesz Go wtłoczyć. On chce 

dać się poznać takim, jakim jest, a to przekracza wszelkie powzięte z góry wyobrażenia.  

Dopiero gdy zrezygnujesz z własnych o Nim wyobrażeń, będzie mógł ci objawić, kim 

jest naprawdę – wielkim, kochającym, przebaczającym i działającym cuda Bogiem!  

 

„Panie, chcę Ciebie poznać. Przyjdź i objawiaj mi się coraz pełniej.” 

 

2 Tm 3,10-17     Ps 119,157.160-161.165-166.168 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

6 czerwca 2020                           
 

Mk 12, 38-44 (Biblia Tysiąclecia) 

 

  I nauczając dalej mówił: Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w 

powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i 

zaszczytne miejsca na ucztach.  Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie 

modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał 

się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało 

wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.  Wtedy 

przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa 

wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony.  Wszyscy bowiem wrzucali z 

tego, co im zbywało;  

ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, 

całe swe utrzymanie. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

 

Nie wiemy dokładnie, co skłoniło ją do tego gestu, ale pewne jest, że mocno ufała Bogu.  

 Ufała, że jeśli odda Mu wszystko, co ma, to On sam się o nią zatroszczy.  

 Ufność jest w pewnym sensie fundamentem ofiarności.  

 

  To, że starsza kobieta wrzuciła kilka 

ostatnich monet do świątynnej skarbony, 

może wydawać się głupotą.  

   Jako wdowa nie miała żadnych źródeł 

dochodu, tak więc potrzebowała tych 

pieniędzy, choćby po to, by zapewnić sobie 

jakiś posiłek. 



Oddając coś swojego komuś innemu ufamy, że Bóg wynagrodzi nam ten brak.  

 Decydując się wesprzeć swoją parafię ufamy, że wystarczy nam na opłacenie 

rachunków i odłożenie czegoś na przyszłość.  

 Rozmawiając do późna z bliską osobą, którą spotkało nieszczęście, ufamy, że Bóg 

przeprowadzi nas przez kolejny dzień pomimo zarwanej nocy.  

 Posługując w soboty w schronisku dla bezdomnych ufamy, że zdołamy jakoś 

pozałatwiać wszystkie swoje sprawy przed pójściem do pracy w poniedziałek.  

I odwrotnie, w miarę wzrostu naszej ofiarności, wzrasta także nasza ufność. Jednak 

nadzieja, że wystarczy nam pieniędzy, czasu i energii, pomimo że innym ofiarowaliśmy aż 

tyle, wymaga niekiedy wielkiego zawierzenia.  

Każdy akt ofiarności jest wyznaniem naszej ufności wobec Boga. 

Zgadzamy się na to, aby zatroszczył się o nas tak, jak sam zechce. I z pewnością da nam 

to, na co oczekujemy, albo wesprze nas swoją łaską, byśmy mogli się bez tego obejść.                       

W każdym przypadku otrzymamy Jego błogosławieństwo.  

Jezus pochwalił ubogą wdowę i pochwala nas, gdy wyciągamy pomocną dłoń do ludzi 

znajdujących się w potrzebie. Wie, że takie gesty służą nie tylko innym, ale także nam samym, 

ponieważ przybliżają nas do Niego.  

Kiedy więc następnym razem jakaś sytuacja będzie domagać się twojej ofiarności, 

potraktuj to jako zaproszenie do aktu ufności wobec Pana. A potem przypatruj się, z jaką 

czułością Bóg będzie się o ciebie troszczył.  

 Pamiętaj, On nie da nikomu prześcignąć się w hojności!  

 

„Jezu, ufam Tobie.  

Pomóż mi stawać się coraz bardziej ofiarnym – tak jak Ty jesteś ofiarny wobec mnie.” 

 

2 Tm 4,1-8    Ps 71,8-9.14-17 

 

 

 

 



 

Niedziela Trójcy Przenajświętszej 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

31 maja 2020                           
 

Wj 34, 4b-6.8-9 (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

 Mojżesz wyciosał dwie tablice kamienne jak pierwsze, a wstawszy rano wstąpił na górę, 

jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne.  

A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i                   

wypowiedział imię Jahwe. 

 Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał:  

Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy,                                            

bogaty w łaskę i wierność. 

 I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon,  mówiąc: Jeśli darzysz mnie 

życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan w pośród nas. Jest to wprawdzie lud o 

twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim 

dziedzictwem. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakimi kryteriami kieruje się Kościół, 

wybierając czytania na poszczególne uroczystości?  

 

Weźmy na przykład dzisiejszą liturgię.  

 

 

 

 



  
 

1. W pierwszym czytaniu Mojżesz przeżywa spotkanie z Bogiem, który wypowiada 

swoje imię: Jahwe. Mojżesz dowiaduje się również, że Bóg jest: „miłosierny                       

i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność” (Wj 34,6).                   

Piękne prawdy, ale nie ma tu nic o Trójcy.  
 

2. W drugim czytaniu pojawiają się wprawdzie wszystkie trzy Osoby Trójcy Świętej, 

ale jedynie w formule ostatecznego błogosławieństwa udzielanego przez Apostoła 

Pawła. A i tu główny nacisk położony jest na łaskę, miłość i wspólnotę, a nie na 

prawdę o trzech Osobach Boskich w jednym Bogu.  
 

3. W Ewangelii Apostoł Jan mówi nam o tym, w jaki sposób Bóg umiłował świat – 

w pokorze, ofiarności i oddając siebie. Mówi nam o Bogu, który „nie posłał 

swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez 

Niego zbawiony” (J 3,17).  

 

 Dlaczego zatem właśnie te czytania zostały wybrane na dzisiejszą 

uroczystość?  

 

Ponieważ jej istotą nie jest rozwiązanie zagadki logicznej, w jaki sposób Bóg może być 

jeden w trzech Osobach, ale  

 

kontemplowanie Bożej tajemnicy. 

 

 

Jest ona poświęcona 

Trójcy 

Przenajświętszej,  

jednak w żadnym z czytań 

nie znajdziemy jasnego 

wykładu tej kluczowej 

doktryny wiary. 



 

Tego, że: 

  

 Bóg, który jest Trójcą Osób Boskich, kocha nas i chce objawiać nam 

siebie. Jest nią obietnica, że to objawienie ma moc kruszyć nasze serca               

i uzdrawiać nasze dusze.  

 Bóg miłosierdzia i dobroci.  

 Bóg nieustannego błogosławieństwa. Bóg, który zbawia, a nie potępia.  

 

Takie właśnie są prawdy o Trójcy, które Kościół chce nam ukazać w tę wspaniałą 

uroczystość i które mogą stać się fundamentem całego naszego życia.  

 

Oby Bóg sam objawił ci swoje imię!  

 

„Panie, pomóż mi przeżywać każdy dzień w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.” 

 

(Ps) Dn 3,52-56 2     Kor 13,11-13 J 3,16-18 

 

 

 


