
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

7 października 2019 

Lekcja  26                                         Temat:    O potrzebie "poszerzania" serca 
Jon 1,1--2,1.11 (Biblia Tysiąclecia) 

 
(1) Pan skierował do Jonasza, syna Amittaja, te słowa: (2) Wstań, idź do Niniwy - 
wielkiego miasta - i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje 
oblicze. (3) A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz przed Panem. Zszedł do Jafy, 
znalazł okręt płynący do Tarszisz, uiścił należną opłatę i wsiadł na niego, by udać się 
nim do Tarszisz, daleko od Pana. (4) Ale Pan zesłał na morze gwałtowny wiatr, i 
powstała wielka burza na morzu, tak że okrętowi groziło rozbicie. (5) Przerazili się 
więc żeglarze i każdy wołał do swego bóstwa; rzucili w morze ładunek, który był na 
okręcie, by uczynić go lżejszym. Jonasz zaś zszedł w głąb wnętrza okrętu, położył się 
i twardo zasnął. (6) Przystąpił więc do niego dowódca żeglarzy i rzekł mu: Dlaczego ty 
śpisz? Wstań, wołaj do Boga twego, może wspomni Bóg na nas i nie 
zginiemy. (7) Mówili też [żeglarze] jeden do drugiego: Chodźcie, rzućmy losy, a 
dowiemy się, z powodu kogo to właśnie nieszczęście [spadło] na nas. I rzucili losy, a 
los padł na Jonasza. (8) Rzekli więc do niego: Powiedzże nam, < z jakiego powodu ta 
klęska przyszła na nas? > Jaki jest twój zawód? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj? 
Z którego jesteś narodu? (9) A on im odpowiedział: Jestem Hebrajczykiem i czczę 
Pana, Boga nieba, który stworzył morze i ląd. (10) Wtedy wielki strach zdjął mężów i 
rzekli do niego: Dlaczego to uczyniłeś? - albowiem wiedzieli mężowie, że on ucieka 
przed Panem, bo im to powiedział. (11) I zapytali go: Co powinniśmy ci uczynić, aby 
morze przestało się burzyć dokoła nas? Fale bowiem w dalszym ciągu się 
podnosiły. (12) Odpowiedział im: Weźcie mnie i rzućcie w morze, a przestaną się 
burzyć wody przeciw wam, ponieważ wiem, że z mojego powodu tak wielka burza 
powstała przeciw wam. (13) Ludzie ci starali się, wiosłując, zawrócić ku lądowi, ale nie 
mogli, bo morze coraz silniej burzyło się przeciw nim.(14) Wołali więc do Pana i 
mówili: O Panie, prosimy, nie dozwól nam zginąć ze względu na życie tego człowieka i 
nie obciążaj nas odpowiedzialnością za krew niewinną, albowiem Ty jesteś Pan, jak Ci 
się podoba, tak czynisz. (15) I wzięli Jonasza, i wrzucili go w morze, a ono przestało 
się srożyć. (16) Ogarnęła wtedy tych ludzi bojaźń przed Panem.  

Złożyli Panu ofiarę i uczynili śluby. 

(1) Pan zesłał wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach 
ryby trzy dni i trzy noce. 
(11) Pan nakazał rybie i wyrzuciła Jonasza na ląd. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



Modlitwa, ofiara, przyjęcie woli Bożej – wszystko to kojarzy nam się z praktykami 

pobożnych ludzi. Tym razem jednak te akty wiary w „Pana, Boga nieba, który stworzył 

morze i ląd” (Jon 1,9), nie są dziełem bogobojnego Izraelity, ale pogańskich żeglarzy. 

Jest to zaledwie jeden z przykładów paradoksów i niespodziewanych zwrotów akcji, 

jakie znajdujemy w Księdze Jonasza.  

Wciąż na nowo niewierzący demonstrują szczerą wiarę i serdeczną skruchę, podczas 

gdy całą energię Jonasza pochłania ucieczka od Boga i próby stawiania na swoim. Dzieje 

się tak, na przykład, kiedy żeglarze budzą Jonasza na modlitwę w czasie sztormu albo 

kiedy pogański król Asyrii nakazuje swoim poddanym post i odwrócenie się od grzechu.     

A gdy Bóg okazuje miłosierdzie, szczęśliwi są wszyscy – oprócz Jonasza! 

Jonasz z uporem stawia granice miłosiernemu działaniu Boga i za każdym razem 

przekonuje się, że jest ono bezgraniczne. Chociaż Księga Jonasza znajduje się w zbiorze 

ksiąg prorockich, w rzeczywistości jest to przypowieść korygująca powszechny pogląd, że 

Bóg troszczy się jedynie o swój wybrany naród – o Izraela. 

Jak wyraźnie widzimy, perspektywa Boga jest o wiele szersza niż wąskie horyzonty 

Jonasza.  

 Bóg chce, aby nie tylko Jego wybrany lud, ale każdy człowiek na ziemi został 

zbawiony i otrzymał nowe życie.  

Nawet kiedy biedny Jonasz nie potrafi tego pojąć, Bóg cierpliwie pracuje nad 

otwarciem jego serca. Idzie za Jonaszem, gdy ten ucieka od Niego, ocala mu życie i daje 

kolejną szansę. A następnie tłumaczy mu, dlaczego okazał się tak miłosierny wobec 

mieszkańców Niniwy. 

Postawa Jonasza ukazuje nam różnicę pomiędzy naszą zawężoną wizją a nieskończenie 

szerszą wizją Boga. 

Nasze osądy, kto zasługuje, a kto nie zasługuje na akceptację, często przesłaniają nam 

Boże pragnienie, by każdy bez wyjątku grzesznik został zbawiony. A kiedy, jak Jonasz, 

stawiamy granice Bożemu miłosierdziu, Bóg je poszerza, i to zwłaszcza o te osoby, które 

naszym zdaniem na nie nie zasługują. Ponieważ rzeczywistości wszyscy potrzebujemy 

Bożego miłosierdzia, a Bóg  okazuje je zwłaszcza tym, którzy potrzebują go najbardziej. 

Obyśmy wszyscy pozwalali Bogu poszerzać nasze horyzonty! 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za Twoją wszechogarniającą miłość. Poszerzaj moje serce             

i pomagaj mi nieść Twoje miłosierdzie wszystkim, których spotykam”. 

 

(Ps) Jon 2,3-5.8    

 

 



 

 

 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

8 października 2019                           

 Lekcja  27                                         Temat:   Taki jest nasz Bóg! 

Jon 3,1-10 (Biblia Tysiąclecia) 

(1) Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: (2) Wstań, idź do Niniwy, 

wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam. (3) Jonasz wstał i poszedł do 

Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym - na trzy dni 

drogi. (4) Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: Jeszcze 

czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. (5) I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, 

ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. (6) Doszła ta sprawa 

do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na 

popiele. (7) Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie co 

następuje: Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody 

nie piją. (8) Niech obloką się w wory - <ludzie i zwierzęta> - niech żarliwie wołają do 

Boga! Niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą 

[popełnia] swoimi rękami. (9) Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od 

zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy? (10) Zobaczył Bóg czyny ich, 

że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg 

nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

„Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona” (Jon 3,4). Bez trudu uznajemy, 

że to słuszny wyrok, gdyż jej mieszkańcy słynęli z oszustw, niemoralnego postępowania                  

i nieuczciwości w stosunku do okolicznych narodów. 

Łatwo więc można było uwierzyć, że Bóg chciał położyć kres ich niegodziwości. 

Przypomnijmy sobie choćby Sodomę i Gomorę czy Egipt i faraona. O wiele trudniej jest 

jednak wyobrazić sobie Boga, który przebacza każdemu skruszonemu, niezależnie od 

niegodziwości jego uczynków. On sam mówi: „Ja nie pragnę śmierci występnego, ale 

jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył” (Ez 33,11). 

 



Po usłyszeniu przesłania Jonasza Niniwici zareagowali dokładnie tak, jak oczekiwał tego 

Bóg.  

 Ogłosili post i przez trzy dni nie jedli ani nie pili.  

 Uniżyli się przed Bogiem poprzez gesty zewnętrzne, jak posypanie popiołem i 

przyobleczenie się w wory, ale także zaprzestali przemocy i oszustw – i błagali o 

przebaczenie.  

Widząc to, Bóg ulitował się nad nimi, darował im winy i zrezygnował z kary, jaką 

zamierzał na nich zesłać. 

Taki właśnie jest nasz Bóg – chce stwarzać i podtrzymywać w istnieniu, a nie 

pałać gniewem i niszczyć. 

On kocha także ciebie. Wciąż stwarza ci kolejne okazje do porzucenia zła i zwrócenia się 

do Niego. Niestrudzenie wzywa cię do odrzucenia wszystkiego, co oddala cię od Niego. 

Być może oznacza to dla ciebie przeproszenie kogoś, kogo zraniłeś. Może pochwalenie 

najbliższych zamiast ciągłego ich krytykowania. Albo uczciwe postępowanie w miejscu 

pracy zamiast oszukiwania czy kradzieży. A może wysłuchanie kogoś, kogo do tej pory 

lekceważyłeś.  

Podczas każdej Mszy świętej prosimy: „Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste zmiłuj się 

nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami”.  

Nie dlatego, że Bóg chce, abyśmy żyli w nieustannym poczuciu winy, ale dlatego, że On 

chce wciąż nam przebaczać, wciąż nas uzdrawiać i odnawiać na duchu.  

Czy więc uważasz się za wielkiego grzesznika, czy za „przeciętniaka”, dzisiaj jest dobry 

czas na to, by powrócić do Pana. 

„Ojcze, wyznaję, że zgrzeszyłem przeciw Tobie. Przebacz mi i pozwól znowu 

chodzić w świetle Twojej miłości”. 

 

Ps 130,1-4.7-8    
 

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         

9 października 2019                    

  Lekcja 28                                    Temat:   Ojcze nasz ... 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 11, 1-4 
  

(1) 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.  

(2) A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie:  

Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo!  

(3) Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień  

(4) i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił;  

i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Była to zrozumiała prośba. Uczniowie wiele razy widzieli Jezusa na modlitwie. 

Widzieli też, jak dokonywał wielkich cudów i przekazywał wielu ludziom miłosierdzie 

Boże. Z pewnością podziwiali go i chcieli naśladować.  

Może jeśli nauczymy się modlić tak jak On, to i pod innymi względami staniemy się 

podobni do Niego – myśleli. 

Jeśli rzeczywiście tak było, mieli absolutną rację! Co może skuteczniej przemieniać 

nasze serca na wzór serca  Jezusa niż otwarcie ich dla Boga, aby On sam je kształtował? 

Wszyscy wiemy, jak trudno jest naśladować Pana. Próbujemy, ale pokusy są zbyt 

silne. Staramy się postępować, jak nas uczył, ale często odkrywamy, że rządzi nami 

pycha, lęk i inne ludzkie namiętności.  



Chciałbym umieć przebaczać – myślimy – chciałbym, by było we mnie więcej 

odwagi, a mniej tchórzostwa, wyrachowania i osądzania. 

Ale jak tego dokonać? 

Zwracając się do Boga, który zawsze jest gotów nam pomagać. Do tego zachęca 

Jezus swoich uczniów:  

„Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze…” (Łk 11 2).  

To pierwsze słowo Modlitwy Pańskiej – „Ojcze” – jest jej słowem 

najważniejszym.  

Ten zażyły, intymny tytuł, którym dziecko zwraca się do swojego taty, mówi nam, że 

nasz Bóg jest przystępny, że nas kocha, że troszczy się o nas i daje nam to, czego 

potrzebujemy. Bóg, nasz dobry i miłujący Ojciec, chce nas wspomagać swoją łaską, 

abyśmy upodabniali się do Jego Jednorodzonego Syna! 

Naśladowanie Jezusa w modlitwie jest kluczem do upodabniania się do Niego w 

naszych myślach i uczynkach. Kształtując nasze modlitwy według Jego modlitwy, 

zaczynamy myśleć tak jak On. Jego pragnienia stają się naszymi pragnieniami, a Jego 

priorytety naszymi priorytetami. 

Staraj się więc traktować Modlitwę Pańską 

jako wzór do swojej własnej modlitwy. 

Przypominaj sobie tę prawdę, że Bóg jest twoim Ojcem. Wzbudzaj w sobie wiarę              

w nadejście Jego królestwa. Postanawiaj pełnić Jego wolę. Staraj się przebaczać, tak jak 

On przebacza, być miłosierny, jak On jest miłosierny. Spożywaj pokarm z Jego stołu. 

Uciekaj się pod Jego opiekę, gdy zagraża zło. 

Jeśli rzeczywiście będziesz modlić się w ten sposób, w swoim myśleniu   

postępowaniu będziesz się stopniowo upodabniać do Jezusa. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że nauczyłeś nas, jak mamy się modlić. Dziękuję Ci za 

to, że mogę wraz z Tobą mówić do Boga: «Ojcze»!”. 

 

Jon 4,1-11   Ps 86,3-6.9-10 
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10 października 2019 

Lekcja 29                            Temat:   Licz na miłość Boga 
 

Ml 3,13-20a  (Biblia Tysiąclecia) 

 (13) Bardzo przykre stały się wasze mowy przeciwko Mnie - mówi Pan. Wy zaś 

pytacie: Cóż takiego mówiliśmy między sobą przeciw Tobie? (14) Mówiliście: Daremny to 

trud służyć Bogu! Bo jakiż pożytek mieliśmy z tego, żeśmy 

wykonywali polecenia Jego i chodzili smutni w pokucie przed Panem 

Zastępów? (15) A teraz raczej zuchwałych nazywajmy szczęśliwymi, bo wzbogacili się 

bardzo ludzie bezbożni, którzy wystawiali na próbę Boga, a zostali ocaleni. (16) Tak 

mówili między sobą ludzie bojący się Boga, a Pan uważał i to posłyszał. Zapisano to w 

Księdze Wspomnień przed Nim dla dobra bojących się Pana i czczących Jego 

imię. (17) Oni będą moją własnością, mówi Pan Zastępów, w dniu, w którym będę działał, 

a będę dla nich łaskawy, jak jest litościwy ojciec dla syna, który jest mu 

posłuszny. (18) Wtedy zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a krzywdzicielem, 

między tym, który służy Bogu, a tym, który Mu nie służy. (19) Bo oto nadchodzi dzień 

palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc 

spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani 

korzenia, ani gałązki. (20) A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce 

sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Izraelici kwestionowali Bożą sprawiedliwość. Widzieli ludzi, którzy nie postępowali 

właściwie, a mimo to opływali w dostatki. Czy to było w porządku? Skoro nie widać, aby 

Bóg odmawiał swego błogosławieństwa niegodziwym – rozumowali Izraelici – to jaki 

właściwie sens ma przestrzeganie Jego przykazań? 

Takie pytanie mogli zadać tylko ludzie, którzy traktowali relację z Bogiem jako swego 

rodzaju umowę handlową. Sądzili, że za posłuszeństwo prawom Boga należy im się 

zapłata – Jego błogosławieństwo. 



Ale Bóg nie traktuje swojej łaski jako nagrody za uległość Jego prawom. On chce 

nawiązać ze swym ludem relację miłości i wzajemnego oddania. Dlatego przypomina 

Izraelitom, jak wiele dla Niego znaczą i jak wiele pragnie dla nich uczynić. Rozważmy 

więc przepiękne sformułowania z Księgi Malachiasza, które przecież odnoszą się również 

do nas. 

 Oni będą moją własnością (Ml 3,17).  

Nie jesteś przypadkową osobą, wybraną na zasadzie chwilowego Bożego kaprysu. 

On stworzył cię z miłości, kształtując na swój własny obraz i podobieństwo. Tak jak perła 

nie może przestać być perłą – czyli zmienić tego, czym jest – tak ty nie możesz przestać 

być bezcenny w oczach Boga.  

 Będę dla nich łaskawy, jak litościwy jest ojciec dla syna. (Ml 3,17).  

Bóg kocha cię, gdyż jesteś Jego synem lub córką. Podobnie jak miłość dobrego ojca 

ziemskiego, tak i miłość Ojca niebieskiego nie jest uzależniona od twoich osiągnięć. On 

kocha cię nawet wtedy, kiedy zawodzisz. Kocha cię nawet wtedy, gdy grzeszysz! I zawsze 

gotów jest przyjąć cię z powrotem, kiedy do Niego powracasz. 

 Wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach (Ml 

3,20).  

Bóg obiecał Izraelitom, że na koniec ujrzą zwycięstwo sprawiedliwości.  

Ta obietnica odnosi się także do ciebie.  

Pewnego dnia, jeśli nie w tym, to w przyszłym życiu, każda niesprawiedliwość\ 

zostanie zrekompensowana. Nie będzie już bólu ani smutku, nie będzie nieszczęść. 

Wszystko zostanie naprawione. 

 A na co możemy liczyć w tym życiu?  

Na pewno nie na natychmiastowe rozwiązanie wszystkich problemów                                    

i rozstrzygnięcie wszystkich wątpliwości. Możemy natomiast liczyć na miłość Boga i Jego 

stałe pragnienie przybliżania nas do siebie. Trwając przy Nim, możemy przyjmować Jego 

miłość – największy ze wszystkich „pożytków” (Ml 3,14). 

„Ojcze, dziękuję Ci za Twoją wierną miłość. Pomóż mi odpowiedzieć na nią 

ufnością i posłuszeństwem”. 

 

Ps 1,1-4.6     

 

 

 

 
 



 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 11, 5-13 (Biblia Tysiąclecia)  
 

 

 (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

11 października 2019                           

      Lekcja  30                                       Temat:     Moc modlitwy wstawienniczej 
Jl 1,13-15; 2,1-2  (Biblia Tysiąclecia) 

  (13) Przepaszcie się i płaczcie, kapłani; narzekajcie, słudzy ołtarza, wejdźcie i nocujcie 

w worach, słudzy Boga mojego, bo zniknęła z domu Boga waszego ofiara pokarmowa i 

płynna. (14) Zarządźcie święty post, zwołajcie uroczyste zgromadzenie, zbierzcie starców, 

wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana, Boga waszego, i wołajcie do 

Pana: (15) Ach, biada! Co za dzień! Bliski jest dzień Pański, a przyjdzie on jako 

spustoszenie od Wszechmogącego.  

(1) Dmijcie w róg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej! Niechaj zadrżą wszyscy 

mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień Pański, bo jest już bliski. (2) Dzień ciemności i 

mroku, dzień obłoku i mgły. Jak zorza poranna rozciąga się po górach lud wielki a mocny, 

któremu równego nie było od początku i nie będzie po nim nigdy aż do lat przyszłych 

pokoleń.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Odmówiono domowi Boga waszego ofiary (…) Wołajcie do Pana. 
(Jl 1,13.14) 

W 2000 roku, na progu nowego tysiąclecia, św. Jan Paweł II podczas Mszy w ramach 

Dnia Przebaczenia poprowadził specjalną modlitwę, w której przepraszał za wszystkie 

grzechy ludu Bożego popełnione w ciągu dwóch tysięcy lat. 

Ten gest skruchy, uczyniony w imieniu całego Kościoła, przypomina wezwanie 

skierowane przez Boga za pośrednictwem proroka Joela do kapłanów i sług świątyni. Joel 

poleca im, by zgromadzili się w domu Pana i odprawili liturgię pokutną za grzechy ludu – 

grzechy, które już sprowadziły na nich poważne konsekwencje (Jl 1,14). Twierdzi, że 

spustoszony kraj jest obrazem stanu ich serc i wzywa do pokuty. Wykazuje, że kapłani 

zaniedbywali swoje obowiązki, odmawiając Bogu należnej Mu czci, a także pozbawiali lud 

łask płynących z modlitw i ofiar składanych w świątyni. 

Zauważmy, że Bóg zgromadził kapłanów i sługi świątyni, aby odprawili modlitwy 

pokutne w imieniu całego Izraela. Czy nie jest to zadziwiające? Bóg uznał, że modlitwy 

niewielkiej grupy kapłanów mają moc odwrócić wielkie nieszczęścia – i zwrócić ku Niemu 

serca ludu. 



Taka jest moc i takie jest piękno modlitwy wstawienniczej – i nie odnosi się to jedynie do 

kapłanów! Każdy z nas może naśladować posługujących w świątyni jerozolimskiej, 

wstawiając się za tych, którzy nie mogą lub nie chcą przyjść do Pana osobiście. Możemy 

zanosić modlitwy skruchy, dziękczynienia czy uwielbienia w imieniu syna, córki, 

nauczyciela, ucznia, krewnego czy znajomego z pracy, którzy potrzebują pomocy lub 

odeszli daleko od Pana. 

Jak może to wyglądać w praktyce? 

Modląc się w intencji tej osoby, powiedz Bogu, że pragniesz pomodlić się także w jej 

imieniu. Może to być modlitwa skruchy, może dziękczynienie za otrzymane łaski, a może 

po prostu trwanie w obecności Jezusa w imieniu tej osoby i wsłuchiwanie się w to, co On 

ma jej do powiedzenia. 

I jakkolwiek się modlisz, pamiętaj, że 

 twoje wołanie nigdy nie pozostanie bez odpowiedzi. 

 

„Panie, wylewaj na nas swego Ducha, gdy wołamy do Ciebie o pomoc”. 

 

Ps 9,2-3.6.16.8-9   
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 11,15-26 

 (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. 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

12 października 2019                           
 
 

 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”  

W swojej Ewangelii Łukasz kilkakrotnie wspomina z szacunkiem Matkę Jezusa, 

Maryję. W pierwszym rozdziale anioł nazywa Ją „łaski pełną”, a Elżbieta „błogosławioną 

między niewiastami”.  

W dzisiejszym czytaniu podobne słowa wypowiada anonimowa kobieta z tłumu.                    

Jak słusznie zauważyła ta kobieta, Maryja jest błogosławiona ze względu na to, że nosiła w 

swym łonie Jezusa i wykarmiła Go własną piersią. Ale Jezus mówi nam, że jeszcze 

większym błogosławieństwem jest to, aby słuchać słowa Bożego i przestrzegać go. A tak 

właśnie czyniła Maryja. 

 Znamy wszyscy historię Maryi. 

Jako młoda dziewczyna została nawiedzona przez anioła, który oznajmił Jej, że stanie 

się Matką Mesjasza: „Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego”                      

(Łk 1,32).  

Zaskoczona i zmieszana, zrozumiała, że Jej życie nigdy już nie będzie takie samo. 

Pomimo to przyjęła wolę Boga z pokorą i posłuszeństwem. 

Dzień po dniu, rok po roku, Maryja słuchała słowa Pana i wypełniała je. Ufała Jego 

planom, nawet gdy raniły Jej macierzyńskie uczucia. Przypomnijmy sobie, w jakim 

ubóstwie urodziła Jezusa. Jak później, całe trzy dni szukała wraz z Józefem 

dwunastoletniego Syna, który zamiast wracać z pielgrzymami, pozostał w świątyni. 



Pomyślmy, jak musiała cierpieć, gdy był wyszydzany przez przywódców religijnych, a 

w końcu umierał na Jej oczach haniebną śmiercią przestępcy. 

Maryja rozumiała, że Boży plan może być inny, niż mogła się spodziewać.                           

We wszystkich okolicznościach starała się robić to, do czego powołał Ją Bóg – była 

pokorną Służebnicą Pańską.  

Dziś poproś Pana, aby pomógł ci iść w Jej ślady. Ucz się od Niej przyjmować wolę 

Bożą, zwłaszcza wtedy, gdy Boży plan nie zgadza się z twoim własnym i gdy patrzysz                 

z niepokojem w nieznaną przyszłość. W jaki sposób?  

Wypełniając wiernie dzień po dniu swoje zwyczajne obowiązki, starając się trwać                   

w bliskości Jezusa. A wtedy, gdziekolwiek się znajdziesz, jakiekolwiek problemy przyjdzie 

ci rozwiązywać, doświadczysz błogosławieństwa płynącego ze słuchania słowa Bożego                 

i przestrzegania go. 

 

„Panie, pomóż mi iść za przykładem Twojej Matki. Naucz mnie kierować się                 

w życiu Twoim słowem”. 

 

Jl 4,12-21   Ps 97,1-2.5-6.11-12 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 17, 11-19 
 
 
 
 
 

(11) Zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. (12) Gdy 

wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się              

z daleka (13) i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. (14) Na ich widok rzekł 

do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. (15) Wtedy jeden               

z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, (16) upadł na 

twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin.(17) Jezus zaś rzekł: Czy nie 

dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? (18) Żaden się nie 

znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten 

cudzoziemiec. (19) Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dzisiejsze czytania ukazują dwóch cudzoziemców cierpiących na trąd: Naamana, 

wodza wojsk króla Aramu, oraz człowieka z Samarii. Obaj zostali w cudowny sposób 

uzdrowieni przez Boga Izraela – Naaman za pośrednictwem proroka Eliasza, a Samarytanin 

przez Jezusa. Obaj też uznali ten fakt – Naaman ślubował nie składać ofiar „innym bogom, 

jak tylko Panu” (2 Krl 5,17), a Samarytanin był jedynym z całej grupy uzdrowionych, który 

powrócił, by podziękować Jezusowi (Łk 17,15-16).  

 

 

W obu tekstach wiara tych cudzoziemców 

skontrastowana jest z postawą ludu Bożego. 

Oba czytania podkreślają fakt, że Bóg jest 

Bogiem wszystkich narodów, a nie tylko Izraela. 

 



Nawet jeszcze w Starym Testamencie zdarzało się, że cudzoziemcy uznawali Boga 

Izraela za swego Boga. Nauczając w swoim rodzinnym Nazarecie, Jezus zaznaczył, że Bóg 

posłał Eliasza nie do „swoich”, ale do Syryjczyka Naamana i pogańskiej wdowy z Sarepty 

(Łk 4,25-27). Pochwalił też wiarę uzdrowionego z trądu Samarytanina, który powrócił, by 

Mu podziękować.  

Wygląda na to, że Bóg czasami posługuje się ludźmi z zewnątrz, aby potrzasnąć 

„swoimi”, którzy stali się obojętni w wierze.  

Bóg także dziś posługuje się ludźmi będącymi daleko od Kościoła, aby poruszyć nasze 

sumienia. Na przykład ktoś, kto po raz pierwszy bierze udział we Mszy świętej, zwykle 

zadaje wiele pytań. Może to nam uświadomić, że uczestnicząc we Mszy świętej już od lat, 

wpadamy w rutynę, bezmyślnie powtarzamy gesty i słowa modlitw, nie pamiętając o ich 

głębokim sensie. Jest to sygnał, że warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat liturgii.  

Albo spotkanie z członkiem innego ruchu lub chrześcijaninem innego wyznania, kimś, 

kto nie ma oporów przed zaproponowaniem wspólnej modlitwy, może zmobilizować nas do 

odważniejszego wyznawania swojej wiary. 

 Każdemu z nas przyda się spojrzenie na sprawy wiary z innej perspektywy. 

Dlatego nie bójmy się kontaktów z ludźmi spoza naszego zwykłego kręgu znajomych. 

Być może Bóg ma nam przez nich coś ważnego do powiedzenia.  

 

„Jezu, dziękuję ci za wszystkich, którzy pomagają mi wzrastać w wierze”. 

 

2 Krl 5,14-17    Ps 98,1-4   2 Tm 2,8-13 


