
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                          

15 stycznia 2018 

Lekcja  86                                     Temat:   Dziękuj Bogu za każdą chwilę twego życia 
(Ps 50,8-9.16-17.21.23:  Biblia Tysiąclecia) 

 

(8) Nie oskarżam cię o twe ofiary, bo twoje całopalenia zawsze są 
przede Mną. (9) Nie chcę przyjmować cielca z twego domu ni kozłów ze 

stad twoich,  

(16) A do grzesznika Bóg mówi: Czemu wyliczasz moje przykazania               

i masz na ustach moje przymierze (17) ty, co nienawidzisz karności                 
i moje słowa rzuciłeś za siebie?  

(21) Ty to czynisz, a Ja mam milczeć? Czy myślisz, że jestem podobny 

do ciebie? Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy.  

(23) Kto składa Mi ofiarę dziękczynną, 
ten Mi cześć oddaje, a postępującym bez skazy ukażę 

Boże zbawienie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

„Już teraz robię to, co będę czynić przez całą wieczność. 

Błogosławię Boga, wychwalam Go, adoruję i kocham całym sercem”. 

 

Słowa te, będące echem dzisiejszego psalmu responsoryjnego, pochodzą od brata 

Wawrzyńca, XVII-wiecznego mnicha żyjącego w paryskim klasztorze. Brat Wawrzyniec 

pracował jako kucharz, co było jedną z podrzędnych funkcji w klasztorze. Jednak 

wykonując swoje proste zadania, nieustannie radował się w Panu. Zamiast przerywać swoją 

rozmowę z Bogiem, by zająć się „sprawami ziemskimi”, brat Wawrzyniec zapraszał Go do 

wszystkich dziedzin swojego życia. Rozmawiając z Nim nieustannie podczas codziennych 

zajęć, znalazł wspaniały sposób „składania ofiar dziękczynnych” (Ps 50,23). 

 



Każdy z nas ma określone obowiązki. Odwożenie dzieci do szkoły czy na trening piłki 

nożnej, gotowanie obiadu dla rodziny czy pozostawanie w pracy po godzinach, by 

wykończyć projekt – wydaje się monotonne i mało „uduchowione”. Jednak Bóg może dać 

nam zupełnie inną wizję. Możemy przeżywać nasz dzień, świadomie oddając chwałę Bogu 

każdą wykonywaną przez nas czynnością. Nie zawsze jest to łatwe. Dlatego psalmista mówi 

o „ofierze”.  

Często zapominamy zwrócić się do Pana. Kiedy indziej nie czynimy tego z obawy, że 

zażąda od nas czegoś, czego wcale nie chcemy Mu dać.  

 

 Jeśli jednak wyrobimy w sobie nawyk zapraszania Boga do każdej 

czynności, zaczniemy uświadamiać sobie Jego stałą obecność przy nas.  

 

Odkryjemy też, że przebywanie w obecności Boga wcale nie jest uciążliwym 

obowiązkiem, jak uważaliśmy wcześniej.  

Wzorem brata Wawrzyńca zaczniemy radować się Panem i Jego miłością.  

 

Spróbuj zacząć od dziś. 

 

 Od razu teraz powiedz Bogu, że Go kochasz i chcesz oddawać Mu chwałę, a następnie 

staraj się zapraszać Go do kolejnych wydarzeń dnia. Rozmawiaj z Nim, stojąc w korkach 

ulicznych w drodze do pracy. Powiedz Mu, co przygotowujesz na obiad dla rodziny.              

Z całą swobodą pożal Mu się na presję terminów w pracy i poproś Go o pomoc. 

 Dziękuj Mu za każdą chwilę twego życia. Jeśli będziesz robić to często, wkrótce 

stanie się to twoją drugą naturą. Z czasem zaczniesz oddawać Bogu chwałę, nawet nie 

zdając sobie z tego sprawy!  

 

„Panie, naucz mnie dziś zapraszać Cię do moich codziennych spraw”. 

 

1 Sm 15,16-23   Mk 2,18-22 

 

 

 
 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

16 stycznia 2018                           

        Lekcja  87                                   Temat:   Patrzeć jak Bóg 

(1 Sm 16,1-13:  Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Rzekł Pan do Samuela: Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? 

Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą 

twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami 

upatrzyłem sobie króla. (2) Samuel odrzekł: Jakże pójdę? Usłyszy o tym Saul i 

zabije mnie. Pan odpowiedział: Weźmiesz ze sobą jałowicę i będziesz mówił: 

Przybywam złożyć ofiarę Panu. (3) Zaprosisz więc Jessego na ucztę ofiarną, a Ja 

wtedy powiem ci, co masz robić: wtedy namaścisz tego, którego ci 

wskażę. (4) Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, i udał się do Betlejem. 

Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. [Jeden z nich] zapytał: 

Czy twe przybycie oznacza pokój? (5) Odpowiedział: Pokój. Przybyłem złożyć 

ofiarę Panu. Oczyśćcie się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę! Oczyścił też Jessego i 

jego synów i zaprosił ich na ofiarę. (6) Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: 

Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. (7) Pan jednak rzekł do 

Samuela: Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie 

wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi <jak widzi Bóg>, bo człowiek patrzy 

na to, co widoczne dla oczu,  

Pan natomiast patrzy na serce.(8) Następnie Jesse 

przywołał Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł: Ten też nie został 

wybrany przez Pana. (9) Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel jednak 

oświadczył: Ten też nie został wybrany przez Pana. (10) I Jesse przedstawił 

Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: Nie ich 

wybrał Pan. (11) Samuel więc zapytał Jessego: Czy to już wszyscy młodzieńcy? 

Odrzekł: Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do 

Jessego: Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on 

nie przyjdzie. (12) Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne 

oczy i pociągający wygląd. - Pan rzekł: Wstań i namaść go, to ten. (13) Wziął 

więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego 

dnia duch Pański opanował Dawida. Samuel zaś udał się z powrotem do Rama. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



Sprawa była poważna. Samuel miał rozstrzygnąć, który z synów Jessego ma zostać 

namaszczony na króla Izraela. Gdyby Samuel patrzył jedynie na wysoki wzrost czy 

tężyznę fizyczną przedstawionych mu młodzieńców, mógłby przeoczyć Dawida, 

najmłodszego i na pozór najmniej nadającego się do tej roli ze wszystkich. Jednak Bóg 

wybrał właśnie Dawida i oczekiwał, że Samuel to sobie uświadomi. Samuel stanął wobec 

konieczności spojrzenia w głąb rzeczy, a nie tylko prześlizgiwania się po ich powierzchni. 

 

 Wiemy z Ewangelii, że Jezus przez cały czas postępował właśnie w ten 

sposób. Przenikał wszystkie pozory i działał zgodnie z tym, co widział                    

w sercu człowieka.  

 

Dobrym przykładem może być Szymon Piotr. Jezus wybrał go na przywódcę 

pierwotnego Kościoła, chociaż Piotr był człowiekiem impulsywnym i często najpierw 

mówił, a dopiero potem myślał. Jednak Jezus za porywczością Piotra widział jego serce. 

Widział, że Piotr szczerze Go kocha i pragnie postępować, jak należy. Widział w nim 

potencjał na skutecznego, charyzmatycznego przywódcę, gotowego przelać krew za 

Ewangelię. Impulsywność Piotra ostatecznie wcale nie okazała się wadą, przeciwnie, 

pomogła mu wypełnić misję powierzoną przez Jezusa! 

 A czy my możemy nauczyć się 

patrzeć tak, jak patrzy Bóg? 
 

 Zacznij od uświadomienia sobie, że w każdym wydarzeniu kryje się coś 

więcej, niż jesteś w stanie dostrzec. 
 

 Kiedy więc masz przed sobą złożoną i problematyczną sytuację, proś Ducha Świętego, 

aby pomógł ci popatrzeć na nią przez pryzmat miłosierdzia, sprawiedliwości i miłości.  

Przypomnij sobie, jak Jezus potraktował Piotra, a także, jak odnosił się do grzeszników 

i wyrzutków społeczeństwa. Nigdy ich nie potępiał, ale pomagał im postawić kolejny krok 

ku lepszemu życiu. A potem zapytaj siebie, jak Jezus postąpiłby na twoim miejscu. 

Stosując się do tych prostych wskazówek, z czasem zaczniesz patrzeć tak, jak patrzy Bóg. 

Znajdziesz w sobie więcej pokoju, staniesz się bardziej cierpliwy, troskliwy i otwarty na 

ludzi w twoim otoczeniu. Otrzymasz więcej światła od Ducha Świętego i pozwolisz Mu 

się prowadzić. A dzięki temu będziesz coraz skuteczniejszym narzędziem Bożego pokoju 

dla tych, których masz wokół siebie. 
 

„Panie, pomóż mi dziś otworzyć się na działanie Twego Ducha, abym widział 

każdą sytuację i każdą osobę tak, jak Ty je widzisz”. 
 

Ps 89,20-22.27-28   Mk 2,23-28 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

17 stycznia 2018                    

     Lekcja  88                                            Temat:   Twoja droga do zwycięstwa 
(1 Sm 17,32-33.37.40-51:   Biblia Tysiąclecia) 

  

(32) Rzekł Dawid do Saula: Niech pan mój się nie trapi! Twój sługa pójdzie 

stoczyć walkę z tym Filistynem. (33) Saul odpowiedział Dawidowi: To niemożliwe, 

byś stawił czoło temu Filistynowi i walczył z nim. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on 

wojownikiem od młodości.  (37) Powiedział jeszcze Dawid: Pan, który wyrwał mnie 

z łap lwów i niedźwiedzi, wybawi mnie również z ręki tego Filistyna. Rzekł więc 

Saul do Dawida: Idź, niech Pan będzie z tobą! (40) Wziął w ręce swój kij, wybrał 

sobie pięć gładkich kamieni ze strumienia, włożył je do torby pasterskiej, którą 

miał zamiast kieszeni, i z procą w ręce skierował się ku Filistynowi. (41) Filistyn 

przybliżał się coraz bardziej do Dawida, a giermek jego szedł przed nim. (42) Gdy 

Filistyn popatrzył i przyjrzał się Dawidowi, wzgardził nim dlatego, że był 

młodzieńcem, i to rudym, o pięknym wyglądzie. (43) I rzekł Filistyn do Dawida: 

Czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? Złorzeczył Filistyn Dawidowi 

[przyzywając na pomoc] swoich bogów. (44) Filistyn zawołał do Dawida: Zbliż się 

tylko do mnie, a ciało twoje oddam ptakom powietrznym i dzikim 

zwierzętom. (45) Dawid odrzekł Filistynowi: Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i 

zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów, Boga wojsk 

izraelskich, którym urągałeś. 

 (46)  Dziś właśnie odda cię Pan w moją rękę, pokonam cię i utnę ci 

głowę. Dziś oddam trupy wojsk filistyńskich na żer ptactwu powietrznemu i dzikim 

zwierzętom: niech się przekona cały świat, że Bóg jest w Izraelu. (47) Niech 

wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą Pan ocala. Ponieważ jest to 

wojna Pana, On więc odda was w nasze ręce. (48) I oto, gdy wstał Filistyn, szedł i 

zbliżał się coraz bardziej ku Dawidowi, Dawid również pobiegł szybko na pole walki 

naprzeciw Filistyna. (49) Potem sięgnął Dawid do torby pasterskiej i wyjąwszy z 

niej kamień, wypuścił go z procy, trafiając Filistyna w czoło, tak że kamień utkwił 

w czole i Filistyn upadł twarzą na ziemię. (50) Tak to Dawid odniósł zwycięstwo 

nad Filistynem procą i kamieniem; trafił Filistyna i zabił go, nie mając w ręku 

miecza. (51) Dawid podbiegł i stanął nad Filistynem, chwycił jego miecz, i 

dobywszy z pochwy, dobił go; odrąbał mu głowę. Gdy spostrzegli Filistyni, że ich 

wojownik zginął, rzucili się do ucieczki. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



 
 

    Bóg chce nauczyć nas, że drogą do zwycięstwa jest takie połączenie wiary                       

i działania, jakie widzimy u Dawida – współdziałanie łaski Bożej i ludzkiego 

wysiłku. 

 Przytoczone na początku słowa Dawida świadczą o tym, że pokładał całkowitą ufność 

w Panu. Jednak wypowiadając to wyznanie niezłomnej wiary, wziął do ręki procę i 

kamień, wycelował i wykonał śmiertelny rzut. Pomyślmy, co by się stało, gdyby Dawid 

tylko chełpił się mocą Pana, ale sam nic nie zrobił.  

Jak często wyrażamy ufność wobec   Boga, ale sami zaniedbujemy pracę, do jakiej On 

nas wzywa, czy to na polu ewangelizacyjnym, czy przy naszym własnym wzrastaniu w 

świętości. I na odwrót, jak często polegamy jedynie na własnych wysiłkach, wykonując 

„dzieło Pańskie”, ale zaniedbując „Pana dzieła”?  

Obie postawy są bardzo ryzykowne. Pierwsza prowadzi do poczucia klęski i frustracji, 

druga – do koncentracji na sobie, a często także do wypalenia i zniechęcenia. 

Najlepsza jest więc trzecia postawa – połączenie łaski Bożej z ludzkim działaniem, 

które przynosi nie tylko pozytywne skutki, ale też radość i poczucie spełnienia. To bardzo 

ciekawe połączenie. Wymaga od nas ukorzenia się przed Bogiem i uznania, że bez Niego 

jesteśmy słabi. Ale z drugiej strony wymaga wiary w to, że wszystko możemy w 

Chrystusie, który nas umacnia. Potrzebujemy cichego trwania przed Bogiem, ale także 

odwagi, by wyjść z bezpiecznej łodzi i stawić czoło skłębionym falom życia. 
 

    Z jakim Goliatem próbujesz się teraz zmierzyć?               

Stań w wierze, ufając w moc Boga i oddaj celny rzut! 
 

„Jezu, naucz mnie żyć zwycięstwem, jakie zapewniłeś mi przez swój krzyż.  

Naucz mnie ufać Twojej mocy, ale także talentom, jakimi mnie obdarowałeś”. 
 

Ps 144,1-2.9-10    Mk 3,1-6 

        Czy nie byłoby wspaniale za jednym  

zamachem pozbyć się wszystkich swoich 

problemów? Tak właśnie zrobił Dawid – rzucił 

kamieniem w Goliata i przerażający olbrzym 

padł bez czucia na ziemię.  

Jednak w tej historii bardziej niż                       

o męstwo chodzi o zaufanie Bogu. Jak wynika 

ze słów Dawida, miał on całkowitą pewność, że 

to Pan da mu zwycięstwo. Jak inaczej jeden 

mały kamień mógłby spowodować tak 

dalekosiężne skutki? 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

18 stycznia 2018 

Lekcja  89                 Temat:   Bądź z Jezusem. "Nic nie musisz mówić nic ..." 
(Mk 3,7-12:   Biblia Tysiąclecia) 

 

(7) Jezus zaś oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za 

Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, (8) z Jerozolimy,                   

z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo 

wielkie na wieść o Jego wielkich czynach. (9) Toteż  

polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego 

stale w pogotowiu 

 ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli.(10) Wielu bowiem 

uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do 

Niego, aby się Go dotknąć. (11) Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, 

padały przed Nim i wołały: Ty jesteś Syn Boży. (12) Lecz On surowo im 

zabraniał, żeby Go nie ujawniały. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Za Jezusem podążały wielkie tłumy, które gęstniały wraz kolejnymi uzdrowieniami. 

Tak wielu ludzi napierało na Niego ze wszystkich stron, że groziło mu stratowanie. 

Postarał się więc o łódkę – nie po to, by uciec od ludzi, ale by móc ich dalej nauczać                   

i uzdrawiać.  

 

    Jezus także dziś ucieka się do różnych środków, aby cię 

uczyć, podtrzymywać na duchu, przebaczać ci grzechy              

i prowadzić przez życie.  
 

Nic nie jest w stanie Go zaskoczyć, jest przygotowany na wszystko, co może 

wydarzyć się w twoim życiu. Jezus ma plan dla twego życia i jest to plan doskonały, 

który przyniesie ci pokój, nawet wśród zamętu tego świata, i doprowadzi cię do życia 

wiecznego.  



Aby ten plan mógł się urzeczywistnić,  

dołóż wszelkich starań, aby 

być z Jezusem 

– jak czyniły to tłumy. 

 Szukaj Go w ciszy swego serca, odpoczywaj w Jego obecności.  

 Uklęknij przed tabernakulum, usiądź spokojnie w wygodnym fotelu lub po 

prostu zatrzymaj się na chwilę w trakcie męczącego dnia.  

 Przeczytaj psalm albo posłuchaj spokojnej muzyki, aby wyciszyć myśli. 

 

Wyobraź sobie Jezusa siedzącego obok ciebie lub przemawiającego do ciebie z łodzi. 

A potem spróbuj usłyszeć, co chce ci powiedzieć. Zwróć uwagę na swoje myśli i uczucia. 

Zapisuj to, co się w tobie pojawia – obrazy, jakie podsuwa ci wyobraźnia, słowa rady, 

umocnienia i pokrzepienia, przychodzące ci na myśl fragmenty biblijne. 

 

Jeśli to przesłanie niesie ci radość, pociechę czy zachętę do odwrócenia się od 

grzechu, zapewne pochodzi ono od Jezusa. 

  

Pamiętaj, że  
 On przychodzi nie po to, by potępić, ale by zbawić.  

 Jezus pragnie mówić do każdego z nas.  

 Chce nam objawiać, kim jest i co to znaczy pójść za Nim.  

 Chce ukazywać nam swoje miłosierdzie i zbawienie, i wciąż na nowo 

objawiać Bożą miłość.  

 

Zwłaszcza dziś, gdy rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, pragnie 

uczyć nas, jak możemy stawać się narzędziami pojednania i uzdrowienia. 

 

„Jezu, wierzę, że chcesz do mnie dzisiaj mówić.  

Oto jestem, Panie. Przychodzę, by słuchać Twego głosu”. 

 

1 Sm 18,6-9; 19,1-7  Ps 56,2-3.9-10.12-13 

 

 

 

 



 

Św. Józefa 
Sebastiana  

Pelczara 
Patrona Diecezji 

Rzeszowskiej 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

19 stycznia 2018                           

Lekcja  90                              Temat:   Jezus zna każdego z nas po imieniu! 
(Mk 3,13-19  :  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(13) Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, 

a oni przyszli do Niego. (14) I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by 

mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, (15) i by mieli władzę wypędzać złe 

duchy. (16) Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię 

Piotr; (17) dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym 

nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie 

gromu; (18) dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, 

Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego (19) i Judasza 

Iskariotę, który właśnie Go wydał. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Czy kiedykolwiek ktoś nadał ci jakiś przydomek – zwracał się do ciebie przezwiskiem 

albo zdrobnieniem? Może w dzieciństwie mama nazywała cię jakimś pieszczotliwym 

słowem? A może koledzy w szkole wołali na ciebie Strzała albo Torpeda, gdyż byłeś 

szybki i zwinny? Przydomki są zwykle bardzo obrazowe, a czasami śmieszne. Są też 

zazwyczaj oznaką bliskości i sympatii. Jeśli ktoś nadaje nam specjalne imię, świadczy to 

nie tylko o tym, że dobrze nas zna, ale także o pewnej zażyłości. 



Czytamy dziś, że Jezus nadał Jakubowi i Janowi przydomek „Synowie gromu”                  

(Mk 3,17). Być może wybrał go dla nich, by podkreślić ich żarliwość w służbie dla 

królestwa Bożego, a może była to aluzja do ich zapalczywości (Łk 9,54).  

W każdym razie zarówno w dzisiejszym fragmencie, jak i w innych częściach 

Ewangelii możemy zauważyć, że Jezus miał wiele sympatii dla obu braci. Znał ich dobrze 

i akceptował takimi, jakimi byli.  
 

Jezus doskonale zna także każdego z nas. 
 

 Widzi nasze mocne strony i naszą miłość do Niego, ale także wszystkie słabości                    

i niedociągnięcia. Widzi też, w jaki sposób te rozmaite cechy mogą wydać owoc dla 

królestwa Bożego. A przede wszystkim kocha nas. Bezwarunkowo.  
 

Nie zawsze łatwo jest spojrzeć na siebie z dystansu. Czasami nie zauważamy swoich 

wad, skupiając się jedynie na zaletach, ale częściej zatrzymujemy się na wadach i 

stwierdzamy, że jesteśmy niewiele warci. Wady przesłaniają nam nasz potencjał. 

Zapominamy, jak wiele dobra Bóg w nas złożył, i uznajemy się za niezdolnych do 

świętości.  

Jak myślisz, jaki przydomek 

Jezus  nadałby tobie? 
 

 Może Promyczek, ze względu na twoją pogodną naturę,  

 a może Skała, ze względu na twoją wierność.  

 A może Żółw ze względu na skłonność do długiego zastanawiania się przed 

podjęciem jakiejkolwiek akcji? 
  

Z pewnością ten przydomek odzwierciedlałby to, co w tobie dobre i święte, a także 

mówił o czułości Boga wobec ciebie. Pomyśl o tym, co w tobie złożył dobrego, i jak 

możesz się tym posłużyć dla Jego chwały. I przyjmij z humorem to, że – jak Jakub i Jan – 

potrzebujesz jeszcze oczyszczenia. Nie martw się – ten sam Bóg, który cierpliwie 

pracował nad „Synami gromu”, poradzi sobie także z tobą. 
 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz.                                                                    

Posługuj się mną w budowaniu Twojego królestwa”. 
 

1 Sm 24,3-21      Ps 57,2-4.6.11 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

20 stycznia 2018                           
 

(Mk 3,20-21:  Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

(20) Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, 

tak, że nawet posilić się nie mogli. 
 (21) Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go 

powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Zobaczmy, kto wszedł wraz z Jezusem do domu. 

 

1. Najpierw Jego uczniowie, którzy w Niego wierzyli i próbowali Go zrozumieć.  

2. Następnie ludzie z tłumu, którzy w Jego cudach widzieli odpowiedź na swoje 

potrzeby.  

3. I wreszcie Jego krewni, którzy kochając Go, byli zaniepokojeni rozmachem 

Jego działalności. 

 

Z tych trzech grup najbardziej przykuwają uwagę Jego krewni. Nie dość, że nie 

rozumieją, dlaczego postępuje On tak, jak postępuje, to jeszcze chcą Go powstrzymać i 

zabrać do domu. Dlaczego? Uważają, że nie dba On wystarczająco o siebie. Wiemy z 

innych fragmentów, że Jezus często skracał sen, by spędzać całe godziny na modlitwie. 

Stracił także źródło utrzymania, porzucając swój fach, by stać się wędrownym 

kaznodzieją. A opuszczając dom i rodzinę, pozbawił się niezwykle ważnych dla każdego 

człowieka więzi. 
 

  Modlitwa zamiast snu.  

  Brak czasu na posiłek.  

  Nieustanna troska o potrzeby innych.  

  Wyrzeczenie się własnych dochodów.  



Znamy ludzi, którzy właśnie w taki sposób spalają się dla Boga. Taka ofiarność może 

wydawać się przesadna, ale w miłości jest to normalne.  

 

 Pomyślmy o misjonarzach w dalekich krajach, o tych, którzy opiekują się 

obłożnie chorymi bliskimi czy wychowują upośledzone dzieci.  

 Pomyśl o samotnych rodzicach czy oddanych duszpasterzach, którzy bez chwili 

wytchnienia troszczą się o swoich podopiecznych. Każdy z nich jest odbiciem 

ofiarności Jezusa, który bez reszty oddał się innym. 

 

Wyrzeczenie podjęte dla Pana i Jego ludu nigdy nie jest stratą.  

Nie jest też stratą spędzenie nocy na modlitwie czy rezygnacja z własnej wygody                

w imię miłości. Bóg widzi wszystkie nasze akty miłości i im błogosławi. 

 

Módlmy się dziś za wszystkich misjonarzy, opiekunów, duszpasterzy i innych 

ofiarnych ludzi, których znamy – i za tych, których wyrzeczenia pozostają w ukryciu.                

A jeśli i twoje powołanie do miłości wymaga radykalnych poświęceń, nabierz odwagi                 

i pamiętaj, że inni wspierają cię modlitwą. 

 

„Panie Jezu, dziękuję Ci za wyrzeczenia, których w Twoje imię dokonują 

Twoi słudzy. Przyjdź, Panie, i umocnij ich swoją miłością”. 

 

2 Sm 1,1-4.11-12.19,23-27    Ps 80,2-3.5-7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

21 stycznia 2018                           
(Mk 1,14-20 :  Biblia Tysiąclecia) 

 

 

(14) Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił 

Ewangelię Bożą. Mówił: (15) Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo 

Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. (16) Przechodząc obok Jeziora 

Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali 

sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. (17)Jezus rzekł do nich: 

 Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie 

rybakami ludzi. (18) I natychmiast zostawili sieci i poszli za 

Nim. (19) Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, 

którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. (20) Zaraz ich powołał, a oni 

zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za 

Nim. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Pismo Święte przekazuje czasami ogrom informacji w kilku 

prostych zdaniach, czego doskonałym przykładem jest dzisiejszy 

fragment.  

 

Być może rzeczywiście wystarczyło proste „Pójdźcie za Mną”, aby Piotr i Andrzej 

porzucili swoje sieci, zostawili rodziny i stali się uczniami Jezusa. Jest jednak bardziej 

prawdopodobne, że to wezwanie było zwieńczeniem wielu ich spotkań z Jezusem.  

 

 Płynie stąd dla nas podwójna nauka. 

 

Ani nasza decyzja pójścia za Jezusem,  ani decyzja, by pomagać innym w pójściu za 

Nim – nigdy nie jest jednorazowym wyborem. 

 Niektórzy decydują się na małżeństwo już po kilku dniach znajomości. Jest to dosyć 

rzadkie, ale się zdarza. Kiedy jednak wezmą ślub, potrzebują wciąż pogłębiać swoją więź, 

aby ich małżeństwo mogło przetrwać.  



Podobnie, nawet jeśli Piotr i Andrzej od razu zdecydowali się pójść za Jezusem, to ich 

więź z Nim musiała się wciąż pogłębiać. Gdyby tak nie było, nie wytrwaliby przy Nim. 

 

To samo odnosi się do nas.  

 

 Niezależnie  od tego, na ile dojrzałe jest dziś nasze „tak” powiedziane Bogu, 

Duch Święty pragnie podnosić je na wyższy poziom.  

 Chce nam pomagać, by nasza relacja z Jezusem stawała się coraz głębsza, 

byśmy mogli lepiej Go poznać i stać się oddanymi sługami Jego królestwa. 

 

Zasada ta odnosi się również do pomagania innym w pójściu za Jezusem. 

Niewykluczone, że dzieci czy znajomi natychmiast przyjmą nasze sugestie i oddadzą życie 

Jezusowi. Jednak znając ludzką naturę, możemy się spodziewać raczej tego, że nie 

wystarczy im jedno proste zaproszenie, lecz potrzeba o wiele więcej czasu i uwagi z naszej 

strony. Znaczy to, że dawanie świadectwa o Jezusie wymaga wytrwałości i konsekwencji. 

 

Nigdy więc nie rezygnuj z okazywania im miłości. Nigdy nie przestawaj troszczyć się 

o nich. Nigdy nie przestawaj mówić im, że w Jezusie znajdą miłość, zbawienie                              

i pojednanie.  

 

Jezus wzywa cię dziś do pójścia za Nim. Prosi, byś niósł 

innym Ewangelię z miłością i współczuciem. 
 

Nie jest to łatwe, ale nie jesteś zdany na własne siły. Jezus udzieli ci wszelkich łask, 

jakich będziesz potrzebował. 

 

„Panie, chcę iść za Tobą przez wszystkie dni mojego życia”. 

 

Jon 3,1-5.10   Ps 25,4-6.7-9   1 Kor 7,29-31 


