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Rz 1,1-7 (Biblia Tysiąclecia) 

 
(1) Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia 
Ewangelii Bożej, (2) którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w 
Pismach świętych.(3) [Jest to Ewangelia] o Jego Synu - pochodzącym według 
ciała z rodu Dawida, (4) a ustanowionym według Ducha Świętości przez 
powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu 
naszym. (5) Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego 
imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. (6)Wśród nich 

jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. (7) Do 

wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w 
Rzymie: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Gdybyś miał zbudować dom na terenie często nawiedzanym przez trzęsienia ziemi, nie  

kierowałbyś się jedynie własnym widzimisię. W takich strefach obowiązują zazwyczaj 

bardzo rygorystyczne przepisy budowlane, zwłaszcza dotyczące konstrukcji 

fundamentów, gdyż fundament nadaje wytrzymałość i stabilność całej budowie. 

Co to ma wspólnego z dzisiejszym pierwszym czytaniem?  

Rozpoczynając prawie trzytygodniową serię czytań z Listu do Rzymian, spróbujmy 

najpierw uświadomić sobie, co skłoniło Pawła do jego napisania. Jak wynika z tekstu, 

Paweł wyraźnie usiłuje stworzyć mocny fundament dla wiary Rzymian – i własnej z nimi 

relacji. 

Paweł napisał ten list około 57 roku po Chrystusie, podczas swojej trzeciej podróży 

misyjnej. Nigdy wcześniej nie był w Rzymie, ale miał nadzieję, że uda mu się odwiedzić 

mieszkających tam chrześcijan. Planował, że to miasto będzie bazą dla jego przyszłej 

podróży misyjnej do Hiszpanii. Wiedział, jak cenne dla pracy misyjnej będą jego relacje 

z rzymską wspólnotą, toteż starał się pisać w sposób ostrożny i przemyślany. Chciał 

zdobyć sobie zaufanie Rzymian, aby w przyszłości móc liczyć na ich wsparcie. 



Tak więc Paweł tworzy podstawy przyszłej współpracy z wierzącymi w Rzymie.  

Przedstawia się jako „sługa Jezusa Chrystusa, z powołania apostoł, przeznaczony 

do głoszenia Ewangelii Bożej” (Rz 1,1).  

Wyjaśnia, że jest to Ewangelia o Synu Bożym, a następnie ukazuje Boży plan 

zbawienia ludzi przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.  

A ponieważ Kościół rzymski składał się zarówno z Żydów, jak i nawróconych pogan, 

Paweł kładzie szczególny nacisk na relacje między Żydami i poganami w historii 

zbawienia.  

W rezultacie List do Rzymian, będąc wzorem dyplomacji, stał się również                    

perłą teologii chrześcijańskiej. 

Czytając przez kolejne tygodnie fragmenty Listu do Rzymian, będziemy uczestniczyć 

w niezwykłej „budowie”. Spróbuj znaleźć trochę więcej czasu na uważną lekturę, aby 

zgłębić fundament, który z takim rozmysłem kładzie Paweł. Pozwól, by czytane słowa 

zapadały ci nie tylko w umysł, ale także w serce. Gdyż nie jest to tylko fundament 

nauczania Pawła, ani nawet fundament teologii chrześcijańskiej.  

Jest to także twój fundament. Fundament twojej wiary. 

 

„Panie, pomóż mi umocnić fundament mojej wiary”. 

 

Ps 98,1-4      

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 11,  29-32 

 

 

(29) A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: To plemię jest plemieniem 

przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz 
znaku Jonasza. (30) Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, 

tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. (31) Królowa z Południa powstanie na 
sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców 
ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. (32) Ludzie 
z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni 
dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. 
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 Lekcja  31                                         Temat:   Mamy dostęp do Boga! 

Rz 1,16-25 (Biblia Tysiąclecia) 

(16) Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu 

dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. (17) W niej bowiem 

objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest 

napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie.  

(18) Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką 

bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie 

pęta. (19) To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to 

ujawnił. (20) Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista 

Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie 

mogą się wymówić od winy. (21) Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako 

Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało 

bezrozumne ich serce. (22) Podając się za mądrych stali się głupimi.(23) I zamienili 

chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, 

czworonożnych zwierząt i płazów. (24) Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich 

serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych 

ciał. (25) Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli 

jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

 Czym jest „gniew Boży”, o którym mówi tu św. Paweł?  

Jak miłosierny Bóg, pełen miłości i współczucia, może wpadać w gniew? I co jeszcze 

ważniejsze – czy oznacza to, że powinniśmy żyć w nieustannym lęku przed Jego gniewem?  

Absolutnie nie!  

 Przypomnij sobie, jak wiele razy Jezus mówił swoim uczniom: „Nie lękajcie się”.  

 Przypomnij też sobie, ile razy mówił nam, że mamy w niebie kochającego Ojca, 

który pragnie wybawić nas od grzechu.  

 Przeczytaj słowa św. Pawła do Kościoła w Efezie, w których zapewnia nas 

wszystkich, że mamy „śmiały przystęp do Ojca” (Ef 3,12) przez wiarę w Jezusa.  



 Czy śmiałość i ufność mogą współistnieć z niepokojem i lękiem? 

Mówiąc o gniewie Bożym, Paweł uświadamia nam, jak rzeczywiste i poważne 

konsekwencje pociąga za sobą grzech. Oddziela on nas od Boga i od siebie nawzajem. 

Wprowadza nieprzyjaźń i rywalizację. Sprawia, że popadamy w złość, pielęgnujemy urazy 

lub pogrążamy się w lęku i wstydzie. Grzech jest czymś tak poważnym, tak niszczącym, że 

aby go pokonać, Jezus musiał iść na krzyż. 

Ale grzech może także zostać przebaczony. Zawsze. Każdemu. Wystarczy zwrócić się do 

Pana. Owszem, Paweł pisał o tym, że objawia się gniew Boży. Ale objawia się także 

miłosierna miłość i serdeczne współczucie Boga dla każdego, kto żyje w niewoli grzechu. 

To właśnie wybawienie z mocy grzechu świętujemy za każdym razem, gdy 

gromadzimy się na Mszy świętej.  

 Zaczynamy od wołania: „Panie, zmiłuj się nad nami”,  

 a następnie cieszymy się Jego miłosierdziem w Gloria,  

 przypominamy sobie Jego objawienie w Credo  i   

 dzielimy się z innymi Jego obecnością w znaku pokoju.  

 A wtedy Ojciec ofiarowuje nam Chleb Życia i Kielich Zbawienia. 

Wiemy, że nie jesteśmy godni, aby Jezus wszedł pod nasz dach. Ale On wypowiada 

słowo i nasze serca zostają uzdrowione. Tam, gdzie kiedyś panował grzech – a wraz z nim 

gniew – teraz króluje miłosierdzie i zbawienie. 

 

„Jezu, naucz nas żyć w pokoju pod ochroną Twojego miłosierdzia”. 

 

Ps 19,2-5     
 

Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 11,  37 - 41 

 

 (37) Gdy jeszcze mówił, zaprosił Go pewien faryzeusz do siebie na obiad. Poszedł 

więc i zajął miejsce za stołem. (38) Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że 

nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. (39) Na to rzekł Pan do niego: Właśnie wy, 

faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a 

wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. (40) Nierozumni! 

Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? (41) Raczej dajcie to, co 

jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 11, 42 - 46 
  

 (42) Lecz biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty                          

i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość 

Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie opuszczać. (43) Biada wam, 

faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na 

rynku. (44) Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie 

przechodzą. (45)Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: Nauczycielu, 

tymi słowami nam też ubliżasz. (46) On odparł: I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo 

wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie 

dotykacie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Zgodnie z prawem Mojżeszowym rodziny żydowskie miały oddawać dziesiątą część 

swoich plonów i majętności jako ofiarę dla Pana. Ta dziesięcina przeznaczona była na 

utrzymanie lewitów, którzy pełnili służbę w świątyni, oraz na wspieranie ubogich. 

Uważano, że żaden Izraelita nie powinien chodzić głodny, a troska o to należała do 

wszystkich. Wynikało to z danego Izraelitom Bożego nakazu miłowania bliźniego jak 

siebie samego. 

 Dlaczego więc Jezus w dzisiejszej Ewangelii krytykuje faryzeuszy? Przecież 

płacili dziesięcinę! 

Dzień Patrona 

szkoły -  św.               

Jana Pawła II 



Cóż, i tak, i nie. Faryzeusze rzeczywiście oddawali dziesiątą część plonów. Byli tak 

skrupulatni, że dawali dziesięcinę nawet z ziół, aby na pewno być w porządku. Aby nikt nie 

mógł im zarzucić nieposłuszeństwa Prawu. To właśnie niepokoiło Jezusa w ich postawie. 

Faryzeusze tak bardzo koncentrowali się na literze Prawa, że tracili z oczu jego ducha – 

„sprawiedliwość i miłość Bożą” (Łk 11,42) – i tych, których to Prawo miało chronić. To 

jednak nie miało znaczenia dla faryzeuszy, którym chodziło przede wszystkim o to, by 

wypełnić oznaczone minimum. 

Papież Franciszek poruszył tę kwestię podczas audiencji generalnej 9 kwietnia 2016 roku. 

Ostrzegł nas wtedy przed traktowaniem jałmużny jako „ciężaru lub niedogodności, którą 

chcemy zrzucić z siebie jak najszybciej”. Powinniśmy raczej, mówił dalej papież, 

„zatrzymać się i spojrzeć w twarz, spojrzeć w oczy tego, kto prosi nas o pomoc”. 

Dostrzegaj ludzi, których wspierasz. Skup się na dziecku Bożym, które staje przed tobą. 

Tak postępując, prawdziwie zachowasz przykazania Boże. 

 Jak uczy św. Paweł: „Całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: «Będziesz 

miłował bliźniego swego jak siebie samego »” (Ga 5,14).  

A zatem najlepszym sposobem wypełniania prawa Bożego jest okazywanie innym 

ofiarności, dobroci, współczucia i przebaczenia. Bo na tym właśnie polega miłość bliźniego. 

Jezus powiedział: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 

Mnieście uczynili” (Mt 25,40).  

Dotykamy tu piękna ewangelicznego przesłania i samego sedna Bożych przykazań – 

miłując naszych braci i siostry, nie tylko wypełniamy prawo Boże, ale także spotykamy 

Jezusa! 

„Panie, naucz mnie kochać”. 

Ps 62,2-3.6-7.9 
 

Rz 2,1-11 
 

(1) Przeto nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się 
do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, [w tej] sam na siebie wydajesz wyrok, bo 
ty czynisz to samo, co osądzasz. (2) Wiemy zaś, że sąd Boży według prawdy dosięga tych, którzy 
się dopuszczają takich czynów. (3) Czy myślisz, człowiecze, co osądzasz tych, którzy się 
dopuszczają takich czynów, a sam czynisz to samo, że ty unikniesz potępienia Bożego? (4) A 
może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że 
dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia? (5) Oto przez swoją zatwardziałość i serce 
nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego 
sądu Boga, (6) który odda każdemu według uczynków jego: (7) tym, którzy przez wytrwałość w 
dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności - życie wieczne;(8) tym zaś, którzy są 
przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości - gniew i oburzenie. (9) Ucisk i 
utrapienie spadnie na każdego człowieka, który dopuszcza się zła, najpierw na Żyda, a potem na 
Greka. (10) Chwała zaś, cześć i pokój spotka każdego, kto czyni dobrze - najpierw Żyda, a potem 
Greka. (11) Albowiem u Boga nie ma względu na osobę.  
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Lekcja 32                           Temat:   Łaska rozumienia słowa Bożego 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 11, 47-54 (Biblia Tysiąclecia) 

(47) Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich 

zamordowali. (48) A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców, 

gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. (49) Dlatego też powiedziała 

Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i 

prześladować będą. (50) Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich 

proroków, która została przelana od stworzenia świata, (51)od krwi Abla aż do krwi 

Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym 

plemieniu będzie pomszczona. (52) Biada wam, uczonym w Prawie, bo  

wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, 

którzy wejść chcieli. (53) Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli 

gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. (54) Czyhali przy tym, 

żeby go podchwycić na jakimś słowie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

W judaizmie I wieku ważną rolę odgrywali uczeni w Prawie.  

Zajmowali się oni przepisywaniem świętych tekstów, takich jak Tora. Szacunek do tych 

tekstów wymagał od kopisty wytężonej uwagi. Jeśli zrobił więcej niż trzy błędy, cały zwój 

trzeba było przepisywać od nowa. Jeśli dwie litery dotykały jedna do drugiej, dokument 

mógł być uznany za nieważny. Ale uczeni w Prawie nie tylko kopiowali teksty. Trudnili się 

również interpretacją Prawa, niekiedy pełnili rolę sędziów oraz wzbogacali przepisywane 

teksty o własne komentarze. 

Paradoksalnie jednak w dzisiejszej Ewangelii Jezus zarzuca tym właśnie uczonym w 

Prawie, że przeoczyli główne przesłanie świętych Pism. Dysponowali oni „kluczami 

poznania”, otwierającymi drzwi do głębszego rozumienia słowa Bożego, jednak nie użyli 

tych kluczy ani dla siebie, ani dla ludu. Oto stanął przed nimi Mesjasz, a oni nie potrafili Go 

rozpoznać! 

 



Aby rozumieć Pismo Święte, nie musimy kończyć studiów biblijnych. Co więcej,  

każdy z nas otrzymał „klucz poznania” na chrzcie – każdy z nas otrzymał 

Ducha Świętego, który udziela nam łaski rozumienia słowa Bożego.  

Nawet jeśli czytamy fragment Pisma Świętego, który dobrze znamy, Duch Święty może 

sprawić, że odkryjemy w nim nowe znaczenia, poruszą nas inne słowa czy zwroty. 

Jeśli nie jest to jeszcze twoim zwyczajem, zacznij wzywać Ducha Świętego, kiedy 

otwierasz Biblię. Po prostu kilka razy powoli i z uwagą powtórz wezwanie: „Przyjdź, 

Duchu Święty”. Następnie znajdź wybrany fragment i przeczytaj go w modlitewnym 

skupieniu.  

Jeśli nawet nie zrozumiesz wszystkiego, Duch Święty stopniowo będzie odkrywał przed 

tobą coraz bardziej głębię słowa Bożego.  

 Może wskaże ci dobry komentarz lub wyjaśni trudną kwestię poprzez przypis w 

twojej Biblii.  

 A może poprowadzi cię do jakiejś grupy biblijnej.  

Bóg jest dla nas taki dobry. W swojej łaskawości podarował nam klucz do skarbu, który 

starczy na całe życie! 

„Duchu Święty, prowadź mnie dziś i zawsze, kiedy czytam i rozważam słowo Boże”. 

 

Ps 130,1-6 
 

Rz 3,21-30a    
 

 (21) Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, 

poświadczona przez Prawo i Proroków. (22) Jest to sprawiedliwość Boża przez 

wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu 

różnicy: (23) wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, (24) a dostępują 

usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie 

Jezusie. (25) Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. 

Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych 

dawniej - za dni cierpliwości Bożej - wyrażała się (26) w odpuszczaniu ich po to, by 

ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest 

sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. (27) Gdzież więc podstawa 

do chlubienia się? Została uchylona! Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, 

przez prawo wiary. (28) Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez 

wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa. (29) Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie 

Żydów? Czy nie również i pogan? Zapewne również i pogan.(30) Przecież jeden jest tylko 

Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego dzięki wierze 

 



Św. Łukasza Ewangelisty 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

18 października 2019                           

      Lekcja  33                                     Temat:     Niespisany rozdział Dz 29!!! 
 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 10,1-9 

 

(1) Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po 

dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść 

zamierzał. (2) Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; 

proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. (3) Idźcie, oto was 

posyłam jak owce między wilki. (4)Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i 

nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! (5) Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: 

Pokój temu domowi! (6) Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na 

nim; jeśli nie, powróci do was. (7) W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: 

bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. (8) Jeśli do 

jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; (9) uzdrawiajcie 

chorych, którzy tam są, i mówcie im:  

Przybliżyło się do was królestwo Boże. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Być może wiesz, że św. Łukasz był lekarzem (Kol 4,14) oraz współpracownikiem               

św. Pawła (Flm 24). Ale czy wiesz, że był również historykiem?  

 

Łukasz, którego święto dzisiaj 

obchodzimy, jest autorem 

Ewangelii noszącej jego imię 

oraz Dziejów Apostolskich. 



W prologu do spisanej przez siebie Ewangelii informuje nas, że wielu próbowało już 

opisać wydarzenia związane z Jezusem, po czym dodaje: „Postanowiłem więc i ja zbadać 

dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać (…) po kolei” (Łk 1,3).  

Od samego początku deklaruje jasno, że nie ma zamiaru opowiadać wymyślonych 

historii. Stwierdza, że Bóg rzeczywiście przyszedł na świat w osobie Jezusa jako nasz 

Zbawca i Odkupiciel. 

I tu dochodzimy do sedna – nie wierzymy w mit, ale w Boga, który działa w 

historii i przez historię.  

1. Najpierw Bóg objawił się Izraelowi i uczynił go swoim ludem wybranym.  

2. Następnie, gdy „nadeszła pełnia czasu” (Ga 4,4), posłał swego Syna, aby zbawił 

nie tylko Izraela, ale całą ludzkość.  

Oznacza to, że nasz Bóg nie przebywa w jakiejś odległej krainie, z dala od nas, nie 

interesując się naszym losem. Nasz Bóg przyszedł w ciele, aby tu, na ziemi, zapoczątkować 

swoje królestwo. 

Dzieje Apostolskie rozpoczynają się od opisu wniebowstąpienia Jezusa, ale choć 

mogłoby się wydawać, że Jego dzieło dobiegło końca, On wciąż działa z mocą. Jego Święty 

Duch zstępuje na uczniów, którzy zaczynają odważnie głosić słowo i uzdrawiać (Dz 2). 

Jezus ukazuje się Pawłowi na drodze do Damaszku i przemienia jego życie, czyniąc go 

Apostołem narodów (Dz 9). Paweł i jego towarzysze niosą Ewangelię na cały ówczesny 

świat i są w cudowny sposób wybawiani z licznych opresji. 

Łukasz kończy księgę Dziejów na rozdziale 28, w którym Paweł oczekuje procesu w 

Rzymie. Ale istnieje również następny rozdział – Dz 29.  

Ten niespisany rozdział jest historią niezliczonych interwencji Boga w życiu Jego 

wyznawców. Ta historia nie jest jeszcze zakończona. Bóg wciąż działa wśród nas, wciąż 

rozszerza swoje królestwo. 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że włączyłeś moje życie w historię królestwa Bożego.” 

 

2 Tm 4,9-17a   Ps 145,10-13.17-18 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

19 października 2019                           
 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 12,8 - 12 
 

(8) A powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i 

Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; (9) a kto się Mnie wyprze 

wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. (10) Każdemu, kto 

mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz 

temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie 

przebaczone. (11) Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, 

nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co 

mówić, (12) bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy 

powiedzieć. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Wyobraź sobie następujący scenariusz: płyniesz statkiem i nagle zauważasz człowieka 

za burtą. Rzucasz mu linę i czekasz, aż ją uchwyci, żeby wciągnąć go na pokład. On jednak 

woła: „Nie potrzebuję twojej pomocy. Dzięki, ale sam sobie poradzę”. Błagasz go, żeby 

uchwycił się liny, ale on nie chce. Wreszcie zostawiasz go tam, nie mając innego wyboru. 

Podobnej sytuacji dotyczy ostrzeżenie Jezusa przed bluźnierstwem przeciwko Duchowi 

Świętemu.  

 Wyobraźmy sobie Ducha Świętego jako Tego, który rzuca nam „linę” 

zbawienia.  

Czyni to pokazując nam, że jesteśmy grzesznikami i że Jezus jest naszym ratunkiem, 

naszym Zbawicielem. 

Uchwyć się Jezusa! – woła do każdego z nas. On może cię wybawić. 

Tak więc ktoś może zbluźnić przeciwko Duchowi Świętemu, uznając, że nie potrzebuje 

Jezusa. Taka osoba ignoruje natchnienia Ducha Świętego i dalej próbuje radzić sobie sama.  



 

Ale jak te słowa mają się do nas, którzy już odkryliśmy, jak bardzo potrzebujemy Pana?  

Nawet nie odrzucając wprost Boga, można iść na kompromis w wielu dziedzinach 

życia. Na przykład czujesz, że Duch Święty pokazuje ci konkretny grzech. Wyrzuca ci ten 

grzech sumienie albo ktoś z rodziny czy przyjaciół. Niestety bardzo łatwo jest zignorować 

te niepokojące sygnały od Ducha Świętego. Może to być dla nas zbyt bolesne, możemy bać 

się konfrontacji z własnym grzechem i nie chcieć z nim zerwać. 

Nie bądź jak ten człowiek za burtą! 

Przyjmij pomoc Ducha Świętego.  

 Pozwól Mu przekonać cię o twojej grzeszności, a także o nieskończonym 

miłosierdziu Boga i Jego ciągłej gotowości przebaczenia.  

 Proś Go, aby dał ci odwagę do nawrócenia oraz prośby o przebaczenie, zarówno 

wobec Boga, jak i ludzi, których skrzywdziłeś.  

 Proś Go o siłę, kiedy trapią cię różnego rodzaju pokusy.  

 

 Pamiętaj, że Duch Święty zawsze rzuca ci linę ratunkową! 

 

„Duchu Święty, dziękuję Ci za Twoją nieustanną pomoc”. 

 

Ps 105,6-9.42-43 

Rz 4,13.16-18     
 

 (13) Albowiem nie od [wypełnienia] Prawa została uzależniona obietnica dana 
Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od 
usprawiedliwienia z wiary.  
(16) I stąd to [dziedzictwo] zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób 
obietnica pozostała nienaruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa 
opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest 
ojcem nas wszystkich - (17) jak jest napisane: Uczyniłem cię ojcem wielu narodów - 
przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych i to, co nie 

istnieje, powołuje do istnienia. (18) On to wbrew nadziei uwierzył 
nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: 

takie będzie twoje potomstwo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

20 października 2019                           
 
 
 
 

Wj 17,8-13 (Biblia Tysiąclecia) 
 
 
 
 
 

(8) Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. (9) Mojżesz powiedział wtedy 

do Jozuego: Wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro 

stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku. (10) Jozue spełnił polecenie Mojżesza i 

wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry.  

(11) Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael 

miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. (12) Gdy ręce 

Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur 

podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca 

były ręce jego stale wzniesione wysoko. (13) I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich 

lud ostrzem miecza. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Czy nie chciałbyś mieć jakiegoś sposobu na to, by zapewnić skuteczność swoim 

modlitwom? 

  
 

Historia ta uświadamia nam, że wszyscy czasami potrzebujemy wsparcia. Dlatego 

przemawia do nas obraz Aarona i Chura podtrzymujących ręce Mojżesza, który modli się o 

zwycięstwo Izraelitów w bitwie. Przyjaciele stają przy nim, aby pomóc mu uczynić to, 

czego nie był w stanie dokonać w pojedynkę. 

W przypadku Mojżesza było to 

idealnie proste – kiedy trzymał ręce 

wzniesione, Izrael zwyciężał, kiedy je 

opuszczał, Izrael zaczynał przegrywać. 

Jednak Mojżesz nie był w stanie sam 

wytrwać długo w pożądanej pozycji. 

Aby trzymać ręce w górze, 

potrzebował pomocy innych. 

 



Każdy z nas potrzebuje braci i sióstr w Chrystusie, którzy nas podtrzymują, 

którzy pomagają nam wytrwać. 

Z pewnością przypominasz sobie sytuacje, w których prosiłeś bliską osobę o modlitwę 

w ważnej dla ciebie intencji. Jej wsparcie wiele wtedy dla ciebie znaczyło. Także wtedy, 

gdy nie widzisz natychmiastowej odpowiedzi na swoją modlitwę, twoi wierzący przyjaciele, 

jak towarzysze Mojżesza, mogą pomóc ci jaśniej zobaczyć „pole bitwy” i dostrzec na nim 

Boże działanie.  

Mogą przypomnieć ci konkretne sytuacje z przeszłości, w których Bóg wysłuchał twoją 

– lub ich – modlitwę. A kiedy czujesz się pogrążony w zupełnych ciemnościach, mogą 

wspierać cię swoją obecnością i modlitwą, abyś mógł iść dalej. Ty z kolei gotów jesteś 

zrobić dla nich to samo. 

Nie działaj więc sam. Może już masz kogoś, kto wspiera cię modlitwą, przyjaciela, 

który wraz z tobą woła do Pana. A jeśli nie, proś Pana o taką osobę.  

On dobrze rozumie, co znaczy samotność, i jakim błogosławieństwem jest mieć przy 

sobie kogoś, kto nas podtrzyma. 

 

„Dziękuję Ci, Panie, za dar przyjaźni, za to, że możemy wspierać się modlitwą”. 

 

Ps 121,1-8   2 Tm 3,14--4,2    

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 18, 1-8 

 

(1) Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni 

modlić się i nie ustawać:  

(2) W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. (3) W 

tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed 

moim przeciwnikiem. (4) Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż 

Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, (5) to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta 

wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. (6) I 

Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. (7) A Bóg, czyż nie weźmie w 

obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich 

sprawie? (8) Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę.  

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? 


