
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

4 września 2017 

Lekcja  1                                     Temat:    Bóg cię poprowadzi 
(1 Tes 4, 13 - 18,  Biblia Tysiąclecia) 

(13) Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, 

którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają 

nadziei. (14) Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł                              

i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg 

wyprowadzi wraz z Nim. (15) To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, 

że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy 

pomarli. (16) Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na 

głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną 

pierwsi. (17) Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy 

porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze 

będziemy z Panem. (18) Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami!  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

        

 
 

Stało się to hasłem dla pozostałych dzieci, które natychmiast zaczęły zasypywać ojca różnymi 

pytaniami: „Kiedy dojedziemy?”, „Jak tam będzie?”. Przez chwilę w samochodzie panował 

nieopisany hałas,  w końcu jednak dzieci uciszyły się, mając pewność, że tata wie, dokąd jadą i na 

pewno wszystko będzie dobrze.   

 

 

 

Rodzina załadowała torby do bagażnika                   

i wszyscy radośnie wskoczyli do samochodu. 

Łatwo możemy się jednak domyślić, co 

wydarzyło się po przejechaniu zaledwie 

kilkunastu kilometrów – dziecięcy głosik                  

z tylnego siedzenia zapytał: 

 „Daleko jeszcze?”. 



 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu  

 

 Paweł przypomina Tesaloniczanom o czymś bardzo podobnym.  

 Zna ich od pierwszych dni ich nawrócenia, obserwował, jak wzrastali w wierze.  

 Dlatego, gdy zaczęli się martwić, jak będzie przy powtórnym przyjściu Pana, przypomniał 

im, że Bóg jest wiarygodny, że Ojciec niebieski jest przy nich i pozostanie z nimi aż do 

chwalebnego przyjścia Chrystusa.  

 On, jak tata prowadzący samochód, wie, dokąd zmierzają i w jaki sposób tam dotrzeć.  

 

Pan jest także z tobą. Wie, gdzie jesteś teraz i dokąd zamierza cię doprowadzić. 

 

On codziennie towarzyszy ci w drodze, jest z tobą, by cię prowadzić i umacniać. Możesz 

pytać Go o wszystko. Zapamiętuj znaki, które mijacie. Zaufaj Jego prowadzeniu i ciesz się 

wspólną drogą.  

 

 Czy już dojechaliśmy?  

 Nie, ale jesteśmy w drodze, a 

  Bóg jest za kierownicą. 

 

 

Ps  96,1.3-5.11-13         Łk  4, 16-30 
 

„Ojcze, ufam, że Ty wiesz, gdzie jestem i dokąd zmierzam” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

5 września 2017                           

 Lekcja  2                                   Temat:      Jesteśmy dziećmi dnia - światłości 
(1 Tes 5, 1-6, 9-11) :  Biblia Tysiąclecia)  

 

(1) Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. (2) Sami bowiem 

dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. (3) Kiedy 

bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo - tak niespodzianie przyjdzie na 

nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. (4) Ale wy, bracia, nie 

jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. 
 

(5) Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości                 

i synami dnia. 
 

Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. (6) Nie śpijmy przeto jak inni, 

ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi!  
(7) Ci, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani. (8) My zaś, którzy do dnia 

należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia.  

 

(9) Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na 

osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, (10) który za 

nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. (11) Dlatego 

zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą 

czynicie. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jesteśmy dziećmi dnia! 
 

Jak wspaniale jest usłyszeć zapewnienie, że zostaliśmy wybawieni z ciemności grzechu                       

i możemy cieszyć się światłem Chrystusa! 

 

Jednak Paweł, wypełniając swoją apostolską posługę, nie poprzestaje na wzbudzaniu w nas 

pozytywnych uczuć, ale kieruje naszą uwagę ku temu, co to znaczy żyć w światłości.  

Już w następnym zdaniu mówi nam: „czuwajmy i bądźmy trzeźwi” (1 Tes 5,6). 

 



Czuwać można na wiele sposobów, skupmy się jednak na tym, co zaleca nam Paweł pod 

koniec dzisiejszego czytania – na wzajemnym zachęcaniu się i budowaniu jedni drugich. 

 

 Będąc „synami dnia”, mamy wszelkie „kwalifikacje” ku temu, by nieść światło 

otaczającym nas ludziom (1 Tes 5,5). W coraz bardziej udręczonym konfliktami i nędzą świecie 

ludzie pozytywnie nastawieni, budujący innych, stanowią wyjątek – a przecież są tak bardzo 

potrzebni. 
 

 „Budujcie jedni drugich” (1 Tes 5,11) – mówi Paweł.  

 Zauważaj dobro, jakie Bóg czyni w życiu innych.  

 Nieś nadzieję, wspieraj, doceniaj.  

 Staraj się umacniać wątpiących, zachęcać nieśmiałych, dodawać siły tym, którzy czują 

się słabi. 

 

Kiedy potrafisz dostrzec u innych jedynie wady, proś Pana, aby pozwolił ci spojrzeć na nich 

Jego oczami, pełnymi współczucia. Próbuj kochać te osoby tak, jak kocha je Bóg. Bóg działa w 

życiu każdego człowieka, nawet jeśli ty tego nie widzisz. Jeśli nie możesz zrobić nic innego, 

szukaj sposobów, by podzielić się z nimi swoim doświadczeniem Boga – może dzięki temu 

odkryją Boże działanie w swoim życiu, a twoje serce zmięknie w stosunku do nich.  

W rozmowie z innymi nie ograniczaj się jedynie do „świętych” tematów. Docenienie kogoś 

na poziomie naturalnym – jego wyglądu, talentów, gestów dobroci – może stać się dla niego 

bardzo inspirujące. Może też otworzyć drogę do dalszych, głębszych rozmów. Z czasem pojawią 

się okazje do podzielenia się własnym doświadczeniem dobroci Boga i życia w bliskości z Nim. 

 

Bóg uczynił cię dzieckiem światłości.  

Niech więc twoje światło zabłyśnie dzisiaj przed ludźmi! 
 

Ps 27,1.4.13-14          Łk 4,31-37 
 

„Duchu Święty, daj mi słowa pociechy, abym mógł budować moich bliskich.  

Pokaż mi, jak wnosić Twoje światło w pogrążony w ciemnościach świat”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

6 września 2017                    

  Lekcja 3                                    Temat:   Dziękować Bogu za wszystko 
 

 (Kol 1, 1-8:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(1) Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, (2) do 

świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: łaska wam i pokój od Boga, 

Ojca naszego!  

(3) Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

zawsze, ilekroć modlimy się za was - 

(4) odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej 

miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych - (5) z powodu nadziei /nagrody/ 

odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu 

prawdy - Ewangelii, (6) która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym 

świecie, tak również i u was, owocuje ona i rośnie od dnia, w którym 

usłyszeliście i poznali łaskę Boga w /jej/ prawdzie (7) według tego, jak 

nauczyliście się od umiłowanego współsługi naszego Epafrasa. Jest on wiernym 

sługą Chrystusa zastępującym nas; (8) on też nam ukazał waszą miłość                        

w Duchu. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 

Stłoczone w brudnych, obskurnych barakach obozu koncentracyjnego Holenderka Corrie ten 

Boom i jej siostra Betsie starały się dziękować Bogu za swoją sytuację. Było to podczas II wojny 

światowej, a 

 

 do obozu w Ravensbrück dostały się za ukrywanie Żydów.  

 

Wśród okropności obozowego życia dziękowały Bogu za to, że były razem. Na zatłoczonych 

pryczach dziękowały, że więcej kobiet może usłyszeć czytaną przez nie ich ukochaną Biblię. 

Jednak najdokuczliwsze były pchły! Za nie naprawdę trudno było dziękować. Przynajmniej do 

momentu, kiedy Betsie uświadomiła sobie, że to właśnie z powodu inwazji pcheł strażnicy nie 

wchodzą do ich baraku i nie mają szansy skonfiskować Biblii!  



Postawa dziękczynienia, jaką przyjęły siostry, zmieniła ich perspektywę. Zdały sobie sprawę, 

że Bóg jest z nimi i działa nawet w najtrudniejszych sytuacjach. 

 

O tym właśnie mówi św. Paweł, zapewniając Kolosan, że zawsze składa za 

nich dziękczynienie Bogu.  

 Kościół w Kolosach przeżywał wówczas zamęt.  

 Niektórzy wierzący przykładali nadmierną wagę do ceremonii i pokut. Inni zanadto 

skupiali się na aniołach i mocach niebieskich.  

 Paweł czuł, że grozi im zapomnienie o wolności, jaką otrzymali w Chrystusie. 

 Był jednak w więzieniu i nie mógł się do nich udać, aby pomóc im w rozwiązaniu 

problemów.  

 Postanowił więc modlić się za nich i napisać do nich list.  

 Zamiast wskazywać Kolosanom zagrożenia płynące z błędnych doktryn i zwodniczych 

rytuałów, Paweł przypomniał im o wielkich rzeczach, jakie Bóg już dla nich uczynił.  

 Dziękował za to, że Bóg działa wśród nich także i teraz.  

 Cieszył się z tego, że Bóg jest obecny w tej niełatwej sytuacji, i zachęcał swoich 

adresatów, aby cieszyli się wraz z nim. 

 

Taka postawa może pomóc nam wszystkim. 

 

 Jak Paweł, możemy dziękować Bogu za Jego działanie w ludziach, za których się 

modlimy.  

 Jak Corrie i Betsie, możemy wznieść swój wzrok ponad cierpienie i zobaczyć, jak 

Duch Święty wyprowadza dobro ze zła.  

 

Dziękując Bogu, przestaniemy skupiać się na problemach, będziemy natomiast wzrastać                  

w nadziei i ufności. Uwierzymy, że Bóg może wydobyć dobro nawet z najtrudniejszych sytuacji, 

nawet tak nieprzyjemnych jak inwazja pcheł!  

 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteś obecny we wszystkich trudnych 

sytuacjach, które Tobie polecam. Pozwól mi dostrzegać Twoje działanie                     

w każdych okolicznościach”. 

 
Ps 52,10-11       Łk 4,38-44 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

7 września 2017 

Lekcja 4                             Temat:   Wzrastajmy w mądrości i w duchu 
 (Kol 1, 9 - 14 :   Biblia Tysiąclecia) 

 

(9) Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się 

modlić i prosić /Boga/, 

abyście - przez całą mądrość i duchowe zrozumienie 

- doszli do pełnego poznania Jego woli, 

(10) abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, 

wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie 

Boga. (11) Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do /okazywania/ 

wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości. (12) Z radością dziękujcie Ojcu, 

który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. (13) On 

uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego 

umiłowanego Syna, (14) w którym mamy odkupienie - odpuszczenie 

grzechów.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Jakie skojarzenia budzi w tobie sformułowanie: „wola Boża”?  

 

Często myślimy o niej jako o gotowym scenariuszu, który został dla nas napisany. Nasza rola 

jest tam dokładnie określona – małżeństwo czy zakon, nauczyciel czy gospodyni domowa – do 

nas należy jedynie przyswoić sobie właściwe kwestie i wypowiedzieć je w odpowiednim 

momencie. 

Jednak doświadczenie mówi nam, że taki sposób myślenia często zawodzi. Wola Boża nie 

jest narzuconym z góry scenariuszem, który pozostaje nam tylko odegrać. Chodzi tu bardziej o 

ścisłą współpracę, w której Bóg jest scenarzystą, a my aktorami – i wspólnie zastanawiamy się 

nad tym, co zrobić, żeby przedstawienie odniosło jak największy sukces. Bóg nie ogranicza naszej 

kreatywności. Patrzy z upodobaniem, gdy improwizując, staramy się posuwać naprzód swoją 

historię. 

 

 



 Na czym więc ma polegać nasza współpraca z Boskim Autorem?   

  

Według św. Pawła wymaga ona nabywania „mądrości i duchowego zrozumienia” 

(Kol 1,9). Brzmi to bardzo wzniośle, ale w rzeczywistości nie jest niczym nieosiągalnym. 

„Duchowej” mądrości nabywamy w ten sam sposób, co mądrości „naturalnej” – podejmując 

refleksję nad swoim życiem przy pomocy Pana. 

 

Wzrastamy w mądrości i zrozumieniu duchowym,  
 

 poświęcając co wieczór kilka minut na refleksję nad minionym dniem  

 i zastanawiając się, gdzie widzieliśmy dziś w sobie i wokół siebie Boże działanie. 

 

 

 Może Bóg pozwolił nam zachwycić się pięknym wschodem słońca i wznieść do Niego 

serce w dziękczynieniu.  

 Może posłał nas z pomocą do rodziny, w której ojciec właśnie stracił pracę.  

 Może pomógł nam łagodnie, a zarazem stanowczo postawić granice nieposłusznemu 

dziecku. 

 

Jest to zaledwie kilka przykładów. Możliwości są niewyczerpane.  

 

Jeśli jednak wyrobisz w sobie nawyk refleksji nad każdym dniem, stopniowo zaczniesz 

widzieć, w jaki sposób i w jakim kierunku Bóg cię prowadzi. Zaczniesz też rozumieć, czego On 

od ciebie oczekuje – jaka jest Jego wola względem ciebie na kolejny dzień. 

Nie musisz mieć od razu wszystkich odpowiedzi. Nie musisz znać całego scenariusza. Po 

prostu każdego dnia współpracuj z Boskim Autorem i zaufaj, że On z tobą współdziała. 

 

 

Ps 98,2-6     Łk 5,1-11 
 

„Ojcze, pomóż mi każdego dnia odkrywać Twoją obecność w moim życiu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Narodzenie 
Najświętszej 

Maryi Panny 
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

8 września 2017                           

      Lekcja  5                                        Temat:   Mówić Panu: tak! 
(Mt 1. 1-16. 18-23) :  Biblia Tysiąclecia)  

 
 

(1) Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna 

Abrahama. ... (16) Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, 

zwany Chrystusem. (17) Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od 

Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 

czternaście pokoleń.  
 

(18) Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, 

Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za 

sprawą Ducha Świętego. (19) Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem 

sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją 

potajemnie. (20) Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i 

rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; 

albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. (21) Porodzi Syna, 

któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów . 

 (22) A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo 

Pańskie powiedziane przez Proroka: (23) Oto Dziewica pocznie i porodzi 

Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



Oglądając ten sam film po raz drugi, zauważamy zwykle wiele szczegółów, które 

umknęły nam za pierwszym razem. Tracimy jednak to napięcie, z jakim śledziliśmy akcję 

– wiemy przecież z góry, jak to wszystko się skończy.  

To samo może nam się przydarzyć w trakcie czytania dzisiejszej Ewangelii.  

 

 Świętując Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, słyszymy dobrze znany nam 

tekst.  

 Spotykamy Józefa zmagającego się z nowiną o niespodziewanej ciąży Maryi oraz 

widzimy, jak wiara i odwaga pomaga im obojgu stawić czoło zdumiewającemu 

wydarzeniu Wcielenia i jego konsekwencjom w ich życiu. 

 

Zastanówmy się, co mogli przeżywać Maryja i Józef  

w tym niezwykłym czasie. 
 

 Ich zachowanie nie świadczy bynajmniej o wyjątkowej pewności siebie.  

 Maryja „zmieszała się” (Łk 1,29) i wypytywała anioła, jak się to stanie.  

 Józef na wieść o Jej stanie był gotów Ją od siebie oddalić.  

 W tym momencie nie mieli możliwości wspólnego przedyskutowania anielskich 

odwiedzin. Czymś realnym była natomiast perspektywa skandalu, jakim groziła 

zaistniała sytuacja.  

 Józef ryzykował utratę reputacji, poślubiając kobietę noszącą cudze dziecko, Maryi 

groziło nie tylko zaprzepaszczenie szansy na dobre małżeństwo, ale nawet utrata 

życia. 

 

Oboje jednak powiedzieli „tak” i każde z nich zrobiło to oddzielnie, nie znając historii 

drugiej strony. Jak bardzo musieli być zakłopotani i przestraszeni, a jednocześnie otwarci 

na Boga! 

Gdyby Józef i Maryja wiedzieli, w jaki sposób ich decyzje wpłyną na losy świata, jak 

wielkim zostaną otoczeni przez nas szacunkiem, czy byłoby im łatwiej przyjąć Boży plan? 

Prawdopodobnie tak. Jednak  

 

na tym także polega ich wielkość, że podjęli swoje decyzje, nie 

wiedząc, w jaki sposób potoczy się dalej ich życie. 

 

My także podejmujemy ważne wybory, nie zdając sobie w pełni sprawy z ich 

skutków. Przypomnij sobie sytuacje ze swojego życia, w których powiedziałeś Bogu 

„tak”. Poszedłeś za Nim z wiarą, może w niepewności, bólu czy osamotnieniu. Podobnie 

jak Maryja i Józef, nie wiesz do końca, co Bóg uczyni z twoim „tak”.  



Nie wiesz, dokąd cię zaprowadzi. On jednak wie wszystko. Wsłuchaj się w Jego głos – 

jakiego „tak” On dziś od ciebie oczekuje? 

 

„Panie, pomóż mi odpowiadać na Twoje wezwania z taką samą ufnością,                    

jaką mieli Józef i Maryja”. 

 

Mi 5,1-4a lub Rz 8,28-30       Ps 96,1-2.11-13 
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„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

9 września 2017                           
 

(Kol 1, 21 - 23) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(21) I was, którzy byliście niegdyś obcymi /dla Boga/ i /Jego/ 

wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, (22) teraz znów pojednał w 

doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych            

i nieskalanych, i nienagannych, (23) bylebyście tylko trwali w wierze - 

ugruntowani i stateczni - a nie chwiejący się w nadziei /właściwej dla/ Ewangelii. 

Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem - jej 

sługą stałem się ja, Paweł. 
 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy widziałeś kiedyś pingwiny, które próbują się ogrzać? Zbijają się w zwartą grupę, 

w której od razu zaczyna się stopniowa rotacja, tak że żaden z nich nie pozostaje zbyt 

długo na zewnątrz, wystawiony na zimno. Każdy przez jakiś czas rozgrzewa się w centrum 

grupy, aby następnie znowu wysunąć się na mróz, robiąc miejsce innym. 

 

 
 

 



Choć naturalnie w dzisiejszym pierwszym czytaniu nie ma mowy o pingwinach, obraz 

ten pomaga nam zrozumieć, co ma na myśli św. Paweł, mówiąc, że niegdyś byliśmy 

„obcymi”, daleko od Boga, a teraz zostaliśmy z Nim pojednani przez Chrystusa. On sam 

stał się „obcym”, wyszedł „na zewnątrz”, aby wprowadzić nas „w ciepło” obecności Boga. 

Jak powiedział św. Paweł w innym miejscu, Jezus „będąc bogatym, dla was stał się 

ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” (2 Kor 8,9). 
 

W ciągu swojej działalności publicznej Jezus wychodził na peryferie, by mówić 

ludziom zepchniętym na margines, że mają miejsce w sercu Ojca. Szukał tych, których po 

- zostawiono na zimnie – ubogich, chorych, opętanych czy publicznych grzeszników.  

Nie odwracał się także od pogan. Co więcej, On, Boży Syn, sam przyszedł na świat                 

i wychował się w ubogiej rodzinie. Jadł i pił z grzesznikami. Przyjmował pogan                               

i niewierzących. Wszyscy oni należeli do Jego „ludu wybranego” i mogli cieszyć się taką 

Jego bliskością – bliskością Boga – jakiej dotąd zaznała jedynie garstka wybranych 

przywódców Izraela. 
 

 Kiedy więc czujesz się zepchnięty na margines, przypominaj sobie Jezusa, 

który kochał wszystkich, także wykluczonych.  

 On jest z tobą.  

 Przygarnia cię, byś mógł rozgrzać się ciepłem miłości Ojca niebieskiego. 

 

 Przypominaj też sobie pingwiny!                 

 

 

Jezus wyszedł na zewnątrz, aby ocalić cię przed zimnem. A teraz wysyła cię na 

peryferie, byś zapraszał następne osoby, a one z kolei następne, aż wreszcie ciepło Bożej 

miłości dotrze do każdego człowieka na świecie.  

 

W Bożym sercu jest tyle miejsca, że wystarczy dla każdego. 

 

Nikt już nie musi czuć się obcy! 

 

„Panie, dziękuję Ci za to, że stałeś się «obcym», abym ja mógł należeć do 

Ciebie. Pomóż mi prowadzić innych do Twego serca”. 

 

Ps 54,3-4.6.8      Łk 6,1-5. 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

10 września 2017                           
(Ez 33, 7-9) :  Biblia Tysiąclecia)  

 
 

(7) Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża 

domu Izraela 
 

po to, byś słysząc z mych ust napomnienia przestrzegał ich w moim 

imieniu. (8) Jeśli do występnego powiem: Występny musi umrzeć - a ty nic nie 

mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi - to on umrze z powodu swej 

przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. (9) Jeśli jednak 

ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie 

odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją 

duszę.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Ten sam Bóg, który wyznaczył proroka Ezechiela na stróża domu Izraela, 

wyznaczył także wszystkich rodziców na stróżów swoich własnych domów, 

czyli swoich rodzin.  

 

 Ich rolą, podobnie jak w przypadku proroka, jest słuchanie Boga, umacnianie 

swoich dzieci, przestrzeganie ich przed grzechem i wspieranie w prowadzeniu 

takiego życia, jakie jest miłe Panu.  

 I nie jest to tylko i wyłącznie powołanie rodziców. 

 

Bóg chce, żebyśmy wszyscy czuwali nad sobą nawzajem! 

 

Bycie stróżem bywa czasami przytłaczające. Samo słowo „stróżować” oznacza strzec  

i chronić. Odnosi się to przede wszystkim do rodziców, którym Bóg powierzył doczesne               

i wieczne dobro ich dzieci. Czy ktokolwiek z nas jest w stanie udźwignąć tak wielką 

odpowiedzialność? Tak, jeśli będziemy się modlić. Rodzice zdają sobie sprawę, że nie są 

w stanie kontrolować wszystkiego w życiu swoich dzieci. Wpływ ich oddziaływania jest 

ograniczony, zwłaszcza gdy dzieci dorastają i zaczynają samodzielne życie.  



 

Nieograniczona jest jednak moc modlitwy! 

 

 Nawet gdy w życiu twoich bliskich źle się dzieje, nie trać nadziei, nie ustawaj w 

modlitwie za nich i stale od nowa powierzaj ich Bogu. Wstawianie się do Boga za swoją 

rodziną nie jest stratą czasu. Twoja lista może być dosyć długa, jeśli umieścisz na niej 

również swoje rodzeństwo czy wnuki. Spróbuj jednak modlić się za każdego z nich po 

imieniu, polecając Bogu konkretne intencje.  

 

Następnie powierz Bogu ich wszystkich:  

 

„Panie, chroń i prowadź moją rodzinę. Błogosław im wszystkim i chroń ich 

od zła. Napełnij ich swoim pokojem i miłością”. 

 

 Jak skuteczna jest modlitwa stróża? 

 

Zapytaj Jezusa. W noc przed śmiercią modlił się On nie tylko o siłę do zniesienia 

męki, ale także o opiekę nad swoimi uczniami. Modlił się za nas wszystkich (J 17,1-26). 

Dziś, dwa tysiące lat później, wciąż doświadczamy owoców tej modlitwy. 

 

 Naśladuj więc Jezusa, wielkiego Stróża swego Kościoła.  

 Powierzaj swoją rodzinę trosce Ojca niebieskiego.  

 Bóg cię nie zawiedzie. 

 

 

„Panie, pomóż mi czuwać nad moją rodziną. Ufam Twojej opiece”. 

 

 
Ps 95,1-2.6-9    Rz 13,8-10      Mt 18,15-20 

 

 

 

 

 

 

 


