
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                          

22 stycznia 2018 

Lekcja  91                                    Temat:   Kroki małe, ale systematyczne 
(2 Sm 5,1-7.10:  Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie                
i oświadczyły mu: Oto myśmy kości twoje i ciało. (2) Już dawno, gdy Saul 

był królem nad nami, tyś odbywał wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do 
ciebie: Ty będziesz pasł mój lud - Izraela, i ty będziesz wodzem nad 

Izraelem. (3) Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu.                 
I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili 

więc Dawida na króla nad Izraelem. (4) W chwili objęcia rządów Dawid miał 
lat trzydzieści, a rządził lat czterdzieści. (5) Judą rządził w Hebronie lat 

siedem i sześć miesięcy, w Jerozolimie zaś całym Izraelem i Judą rządził lat 
trzydzieści trzy. (6) Razem ze swoimi ludźmi król wyruszył do Jerozolimy 

przeciw Jebusytom, zamieszkującym tę krainę. Rzekli oni do Dawida: Nie 
wejdziesz tutaj, lecz odepchną cię ślepi i kulawi. Oznaczało to: Dawid tu nie 

wejdzie. (7) Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest Miasto Dawidowe.  

(10) Dawid stawał się coraz potężniejszy, bo Pan, 

Bóg Zastępów, był z nim. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

  
 

Moment wypuszczenia tyczki może wydawać się postronnemu obserwatorowi aktem 

niesamowitej brawury. Jednak ten „skok wiary” jest doskonale przygotowany.  

Czy kiedykolwiek oglądałeś podczas  jakieś 

olimpiady skoki o tyczce? Sportowiec biegnie, 

odbija się tyczką od ziemi i wykorzystując siłę 

rozpędu, wznosi się do góry.   Wypuszczając  

z ręki tyczkę, przerzuca się  nad poprzeczką, 

po czym opada ku ziemi, lądując na wielkim 

materacu. 



Sportowiec pod kierunkiem trenera ciężko pracował nad rozwojem swoich naturalnych 

predyspozycji i nabraniem umiejętności technicznych. 

 

Brawurowy skok tyczkarza jest niezłą 

analogią tego, jak król Dawid wzniósł się do 

roli doskonałego wodza i króla Izraela. 
 

Jego dojście do władzy nad Judą i Izraelem mogło wydawać się cudem, ale                         

w rzeczywistości było owocem ciężkiej i wytrwałej pracy. Dawid, prowadzony przez Boga, 

wzrastał w wierze i ufności do Boga, rozwijał też wrodzone talenty strategiczne. 

Przypomnijmy sobie, jak po wielu sukcesach militarnych Dawid był zmuszony przez całe 

lata chronić się przed gniewem Saula. Wyszedł z tego umocniony, gdyż słuchał głosu Pana i 

wypełniał Jego polecenia. Każdy jego krok był wspierany ufnością w moc i łaskę Boga. 
 

Małe, lecz systematyczne kroki przyniosą postępy także i tobie. 
 

 Codzienna modlitwa, niezależnie od tego, czy przeznaczysz na nią pięć czy 

czterdzieści pięć minut, pomoże ci uświadomić sobie obecność Boga. 

 Regularne czytanie i rozważanie Pisma Świętego pomoże ci poddać się Jego 

prowadzeniu.  

 Wieczorny rachunek sumienia nauczy cię rozpoznawać ukryte działanie łaski Bożej w 

twoim życiu.  

 Małe, skromne wysiłki dzielenia się wiarą z innymi pokażą ci, jak wielki jest głód 

Boga w ludziach. 
 

Jest to bardzo prosty program, ale większość programów treningowych jest również 

prosta. Każdy wybitny sportowiec, słynny muzyk czy skuteczny przedsiębiorca powie ci, że 

zawdzięcza swój sukces systematycznej, codziennej pracy. To samo powiedziałby nam król 

Dawid i każdy święty.  

Czy nie warto brać z nich przykładu? 

 

„Panie, rozpoczynając kolejny dzień, proszę Cię o Twoje prowadzenie. 

Pomóż mi rozwijać dary, których mi udzieliłeś, i słuchać Twoich wskazówek”. 

 

Ps 89,20-22.25-26  Mk 3,22-30 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

23 stycznia 2018                           

        Lekcja  92                                   Temat:   Radość i uwielbienie 

(2 Sm 6,12b-15.17-19:  Biblia Tysiąclecia) 
 

(12) Doniesiono królowi Dawidowi: Pan obdarzył błogosławieństwem rodzinę 

Obed-Edoma i całe jego mienie z powodu Arki Bożej. Poszedł więc Dawid i 

sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed-Edoma do Miasta 

Dawidowego. (13) Ilekroć niosący Arkę Pańską postąpili sześć kroków, składał w 

ofierze wołu i tuczne cielę. (14) 

Dawid wtedy tańczył z całym zapałem                             

w obecności Pana, 

a ubrany był w lniany efod. (15) Dawid wraz z całym domem izraelskim 

prowadził Arkę Pańską, wśród radosnych okrzyków i grania na rogach.  

(17) Przyniesioną więc Arkę Pańską ustawiono na przeznaczonym na to 

miejscu w środku Namiotu, który rozpiął dla niej Dawid, po czym Dawid złożył 

przed Panem całopalenia i ofiary biesiadne. (18) Kiedy Dawid skończył składanie 

całopaleń i ofiar biesiadnych, pobłogosławił lud w imieniu Pana 

Zastępów. (19) Dokonał potem podziału między cały naród, między cały tłum 

Izraela, między mężczyzn i kobiety: dla każdego po jednym bochenku chleba, 

po kawałku mięsa i placku z rodzynkami. Potem wszyscy ludzie udali się do 

swych domów 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Modlitwa może przyjmować różne formy. Wyobraźmy sobie na przykład scenę z 

dzisiejszego pierwszego czytania, w której Dawid wprowadza Arkę Przymierza do 

Jerozolimy. Nie tylko składa Bogu liczne ofiary, ale spontanicznie tańczy przed Nim „z 

całym zapałem”. Przypuszczalnie nie takiego zachowania spodziewali się ludzie po królu. 

Niektórzy mogli nawet zgorszyć się tym brakiem powagi. Jednak Dawid był tak pełen 

radości, że pragnął tańczyć przed Bogiem – tak dobrym dla niego i całego ludu. 

 

  Także nasza własna modlitwa                                             

może przyjmować różne formy. 



 Czy nie masz niekiedy ochoty zatańczyć przed Panem w czasie przeznaczonym na 

modlitwę? Nie krępuj się!  

 A może chciałbyś zaśpiewać? Proszę bardzo!  

 Może masz chęć pomaszerować wokół pokoju, jak Izraelici maszerowali wokół 

Jerycha?  

 Albo pójść na samotny spacer do lasu, aby tam nacieszyć się darem Bożego stworzenia?  

 Czy też zaśmiać się w głos, wyrażając w ten sposób radość, jaką Bóg cię napełnia?  

 A może wolisz swobodnie rozmawiać z Panem, tak jak rozmawia się z przyjacielem?  

 Albo uklęknąć przed Panem, powtarzając wiele razy imię Jezus? 

 

Te, a także inne formy modlitwy mogą być równie wartościowe, jak trwanie w ciszy przed 

Panem albo odmawianie Różańca, litanii czy Koronki do Miłosierdzia Bożego. Tradycyjne 

modlitwy mogą bardzo skutecznie przyczynić się do budowania naszej więzi z Bogiem.  

 

 Warto sobie jednak uświadomić, że Bóg jest naszym 

Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi.  

 

Dzieci są z natury swobodne i spontaniczne, więc ty także masz prawo być taki przed 

Bogiem. On cieszy się, gdy Jego dzieci przychodzą do Niego i zachowują się w sposób 

naturalny. Dlaczego i ty nie miałbyś na swój sposób wyrazić Mu swojej miłości? Takie 

spontaniczne oddawanie chwały i dziękczynienia z pewnością przyczyni się do pogłębienia 

twojej relacji z Nim. 

 

„Jezu, który radowałeś się w Duchu Świętym, naucz mnie swobodnie wyrażać 

swoją radość i uwielbienie. Jesteś wielki, o Panie, i raduję się Tobą!” 

 

Ps 24,7-10    Mk 3,31-35 
 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

24 stycznia 2018                    

     Lekcja  93                                            Temat:   Bóg troszczy się o ciebie! 
(2 Sm 7,4-14:   Biblia Tysiąclecia) 

  

(4) Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące 

słowa: (5) Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: Czy ty 

zbudujesz Mi dom na mieszkanie? (6) Nie mieszkałem bowiem w domu od 

dnia, w którym wywiodłem z Egiptu synów Izraela, aż do dziś dnia. 

Przebywałem w namiocie albo przybytku.(7) Przez czas, gdy wędrowałem             

z całym Izraelem, czy choćby do jednego z sędziów izraelskich, którym 

nakazałem paść mój lud, Izraela, przemówiłem kiedykolwiek słowami: 

Dlaczego nie zbudowaliście Mi domu cedrowego? (8) A teraz przemówisz do 

sługi mojego, Dawida: To mówi Pan Zastępów: Zabrałem cię z pastwiska 

spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem.           (9) I 

byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich 

twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na 

ziemi. (10) Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i 

będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie 

nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. (11) Od czasu kiedy 

ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze 

wszystkimi wrogami.  

Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. 

(12) Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy 

wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i 

utwierdzę jego królestwo. (13) On zbuduje dom imieniu memu, a Ja 

utwierdzę tron jego królestwa na wieki. (14) Ja będę mu ojcem, a on będzie 

Mi synem, a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



  
 

Pomimo wsparcia zamożnych sponsorów nigdy nie miał dość funduszy na pokrycie 

wszystkich niezbędnych wydatków. Jednak Bóg w cudowny sposób zaspokajał potrzeby jego 

i setek osieroconych chłopców, których miał na utrzymaniu. Czasami nawet rozmnażał bułki 

w koszyku lub kasztany w worku, aby wystarczyło ich do nakarmienia czterystu chłopców. 

Ks. Bosko, który został kanonizowany w 1934 roku, wierzył, że Bóg zapewni im „chleb 

powszedni” – i tak się działo. 
 

Dzisiejsze pierwsze czytanie ukazuje nam Boga, który pragnie zaspokajać 

potrzeby swojego ludu. 
 

Zamiast pozwolić, by król Dawid wybudował Mu dom (świątynię), Bóg obiecuje, że to 

On zbuduje dom Dawidowi: „Sam Pan dom ci zbuduje” (2 Sm 7,11). Przypomina, że 

to On sam wybrał go na króla nad Izraelem, wyniszczył jego nieprzyjaciół oraz wprowadził 

jego królestwo w erę pokoju i pomyślności. 

Bóg, który troszczył się o Dawida, troszczy się również o każdego z nas. Udzielił nam 

daru życia. Wprowadził nas przez chrzest do rodziny dzieci Bożych, przez swego Syna 

ofiarował nam zbawienie, a teraz karmi nas Chlebem Życia. Gdziekolwiek idziemy, 

cokolwiek robimy, nasz kochający Bóg idzie wraz z nami. Nigdy nie zostawia nas samych. 

Nigdy nie przestaje troszczyć się o nas.  
 

 Gdybyś uświadomił sobie wszystkie otrzymane od Boga łaski, prawdopodobnie 

zawołałbyś wraz z Dawidem: „Kimże ja jestem, Panie?” (2 Sm 7,18). 
 

 Pomyśl tylko – Bóg całego wszechświata troszczy się o ciebie osobiście do tego stopnia, 

że policzył wszystkie włosy na twojej głowie. Spróbuj teraz zastanowić się, w jaki sposób 

Bóg troszczył się o ciebie w ostatnim tygodniu. Czy czułeś Jego obecność na modlitwie? 

Może podniósł cię na duchu przez życzliwy uśmiech przyjaciela? Może ukoił twoje lęki, 

wlewając ci w serce pokój? Tak właśnie Bóg „buduje dla ciebie dom”. 
 

„Dzięki Ci, Ojcze, za Twoją nieskończoną hojność!” 

 

Ps 89,4-5.27-30   Mk 4,1-20 

      W połowie XIX wieku włoski 

ksiądz Jan Bosko założył 

dom i szkołę dla uliczników z Turynu.                          

      Sam wychowany w biedzie, 

doskonale rozumiał, czym są 

problemy finansowe. 



 

Nawrócenie               

św. Pawła 

Apostoła 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

25 stycznia 2018 

Lekcja  94                                 Temat:   Pan Bóg zadaje pytania! 
(Dz 22,3-16:   Biblia Tysiąclecia) 

 

(3) Ja jestem Żydem - mówił - urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w 

tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. 

Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. (4) Prześladowałem tę drogę, 

głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn  i kobiety, (5) co 

może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy 

do braci i udałem się do Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli, i 

przyprowadzenia do Jerozolimy dla wymierzenia kary. (6) W drodze, gdy zbliżałem się do 

Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. (7) Upadłem na 

ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie:  

Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? (8) Kto jesteś, 

Panie? odpowiedziałem. Rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty 

prześladujesz. (9) Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, 

nie słyszeli. (10) Powiedziałem więc: Co mam czynić, Panie? A Pan powiedział do mnie: 

Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić. (11) Ponieważ 

zaniewidziałem od blasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę 

przez moich towarzyszy. (12)Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie Prawa, o 

którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo, (13) przyszedł, przystąpił do 

mnie i powiedział: Szawle, bracie, przejrzyj! W tejże chwili spojrzałem na niego, (14) on 

zaś powiedział: Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał 

Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał. (15) Bo wobec wszystkich ludzi będziesz 

świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. (16) Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się           

i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego imienia! 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Czy nie wydaje ci się dziwne, że właśnie takie były pierwsze słowa Jezusa skierowane do 

Szawła? Jezus mógł przecież potraktować go naprawdę surowo za stosowanie przemocy 

wobec chrześcijan. Mógł wezwać go do nawrócenia. Zamiast tego zdecydował się jednak 

zadać mu prowokujące pytanie: Dlaczego to robisz? I co chcesz przez to osiągnąć? 

Nie po raz pierwszy Bóg zadaje pytanie komuś ze swojego ludu. 
 

Kiedy prorok Eliasz, uciekając przed zemstą królowej Jezebel, schronił się w jaskini, Bóg 

zapytał go: „Co ty tu robisz, Eliaszu?” (1 Krl 19,9). Ukazując się w przebraniu dwóm 

uczniom na drodze do Emaus, zmartwychwstały Jezus zapytał: „Cóż to za rozmowy 

prowadzicie ze sobą w drodze?” (Łk 24,17). 

A przemawiając do Adama po zjedzeniu przez niego zakazanego owocu, Bóg zadał mu 

cały szereg pytań: „Gdzie jesteś? (...) Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może 

zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?” (Rdz 3,9.11). 
 

Oczywiście Bóg znał odpowiedzi na wszystkie te pytania – podobnie jak wiedział, 

dlaczego Szaweł Go prześladuje. Zamiast jednak działać z pozycji siły, wybrał drogę pokory. 

Pozwolił swoim rozmówcom, aby sami mówili. Wszedł z nimi w dialog, aby mogli 

przeanalizować swoje postępowanie, stanąć twarzą w twarz ze swym grzechem, lękiem czy 

potrzebami. 

 

Jezus chce dziś zadać kilka pytań także tobie: 

 Dlaczego jesteś niespokojny? 

 Co jest dla ciebie najważniejsze? 

 Komu możesz okazać więcej miłości?. 
 

On nigdy niczego ci nie narzuca, ale spokojnie, krok po kroku, prowadzi cię drogą, którą 

ci wyznaczył. A kiedy z niej schodzisz, zadaje ci właściwe pytania, by pomóc ci wrócić na 

szlak.  

Spróbuj dziś na modlitwie wsłuchać się w głos Jezusa. Pozwól Mu zadawać ci pytania i 

nie bój się na nie odpowiadać. W dialogu z Bogiem Adam i Ewa otrzymali obietnicę 

zbawienia, Eliasz znalazł odwagę, by pójść dalej, a Szaweł z Tarsu stał się wielkim św. 

Pawłem.  

 Wyobraź więc sobie, co może się stać, kiedy ty zaczniesz słuchać Boga i 

odpowiadać Mu. 
 

„Dziękuję Ci, Jezu, za to, że Ci na mnie zależy i chcesz wejść ze mną w dialog”. 

 

albo Dz 9,1-22   Ps 117,1-2   Mk 16,15-18 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

26 stycznia 2018                           

Lekcja  95                                                Temat:   Świętych Tymoteusza i Tytusa 
(Łk 10,1-9:  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(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”  

Jezus nie był perfekcjonistą trzymającym się zasady, że aby coś było zrobione 

naprawdę dobrze, należy to zrobić samemu. Od początku powierzał ważne zadania swoim 

uczniom. Mieli oni nie tylko towarzyszyć Mu w drodze, słuchać Jego nauki, troszczyć się 

o codzienne sprawy, ale także z Jego upoważnienia głosić królestwo Boże i uzdrawiać 

chorych. 
 

Podobnie postępują dzisiejsi biskupi i proboszczowie. Nie próbują robić wszystkiego 

sami. Biskupi troszczą się o właściwą formację w seminariach, aby móc z pełnym 

zaufaniem posyłać robotników na żniwo Pańskie. Proboszczowie formują swoich parafian, 

aby przez nich docierać do tych, którzy sami do kościoła nie przyjdą. 
 

 Tę samą zasadę widzimy w dzisiejszych czytaniach ze święta Tymoteusza i Tytusa. 

Widzimy ją najpierw w relacji Pawła do obu świętych, którzy byli jego 

współpracownikami, a zarazem duchowymi dziećmi.  



Towarzyszyli mu w wyprawach misyjnych, a następnie zostali przez niego ustanowieni 

duszpasterzami nowo założonych Kościołów – Tymoteusz w Efezie, a Tytus na Krecie. 

Paweł wiedział, że Tymoteusz zetknie się w Efezie z takimi problemami, jak 

bałwochwalstwo czy fałszywe doktryny. Wiedział, że Tytus na Krecie napotka wiele 

trudności duszpasterskich. Ufał jednak, że nauka, jaką im przekazał, zaprocentuje, a także 

był pewien, że Bóg pomoże im sprostać wszystkim wyzwaniom, jakie przed nimi staną. 

Powierzył im więc odpowiedzialne obowiązki, a sam wyruszył w dalszą drogę. 

Widzimy następnie, jak Tymoteusz i Tytus wcielili w życie wskazania Pawła, troszcząc 

się o swoje Kościoły. Paweł wciąż przypominał im, że mają postępować tak jak on sam – 

zasiewać dobre ziarno, przedstawiając w jak najprostszy sposób przesłanie Ewangelii. 

Fakt, że Kościoły w Efezie i na Krecie wzrastały w liczbę pomimo gróźb i prześladowań, 

świadczy o tym, że Tymoteusz i Tytus dobrze wywiązali się ze swoich zadań. 

 

Wprawdzie nie wszyscy jesteśmy proboszczami, ale wielu z nas ma dzieci, wnuki, 

uczniów lub inne osoby, których duchowe dobro leży nam na sercu. Kochamy ich i 

pragniemy, by ich relacja z Bogiem rozwijała się i umacniała. Wiele możemy się nauczyć 

od Pawła i jego uczniów, Tymoteusza i Tytusa. 

 

Siejmy dobre ziarno 

Ewangelii. 

 
Róbmy, co możemy – zabierajmy dzieci na Drogę Krzyżową w Wielkim Poście, 

rozmawiajmy z nimi o niedzielnej homilii i wspólnie się módlmy. Zaufajmy, że Bóg 

pomoże naszej rodzinie wzrastać i wydawać owoc.  

 

„Panie, dziękuję Ci za to, że pomagasz moim dzieciom wzrastać w wierze”. 

 

2 Tm 1,1-8   lub   Tt 1,1-5  Ps 96,1-3.7-8.10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

27 stycznia 2018                           
 

(Mk 4,35-41:  Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

(35) Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: Przeprawmy się na 

drugą stronę. (36) Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. 

Także inne łodzie płynęły z Nim. (37) Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale 

biły w łódź, tak że łódź już się napełniała. (38) On zaś spał w tyle łodzi na 

wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego:  

Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi 
, że giniemy? (39) On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz 

się! Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. (40) Wtedy rzekł do nich: 

Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? (41) Oni 

zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: Kim właściwie On jest, że nawet 

wicher i jezioro są Mu posłuszne?  

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

 
 

Bardzo łatwo jest wczuć się w sytuację uczniów 

na łodzi. Każdy z nas kiedyś przeżył gwałtowną 

życiową burzę, kiedy to wśród cierpienia i zamętu 

trudno było zachować jakąkolwiek równowagę, 

nie mówiąc już o sterowaniu naszym statkiem we 

właściwym kierunku.  

 

Wierzymy słowom Jezusa, który obiecał, że 

pozostanie z nami na zawsze, ale nie czujemy Jego 

obecności. Wydaje się nam, że śpi. W takich 

chwilach przychodzi pokusa, by stwierdzić, że On 

wcale się o nas nie troszczy. 

 



Jezus chce nas dziś zapewnić, że naprawdę Mu na nas zależy. Wbrew pozorom On 

zawsze doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co dzieje się w naszym życiu. Ważne jest dla 

Niego to, co przeżywamy w danym momencie, ale czasami decyduje się skierować naszą 

uwagę w zupełnie nieoczekiwanym kierunku.  

 

Przykład tego znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. Jezus ucisza wprawdzie burzę na 

Jeziorze Galilejskim, ale jednocześnie wyrzuca przestraszonym uczniom brak wiary. 

 

Podobnie postępuje wobec nas. Oczywiście Jezus słyszy nasze prośby. Oczywiście 

troszczy się o nas. Jednak czasami odpowiada nam zupełnie inaczej, niż tego oczekujemy. 

Czyni to zwykle na jeden z trzech sposobów: Niech się tak stanie. Wołamy: „Ratunku!” – i 

w ostatniej chwili udaje nam się uniknąć wypadku. Prosimy o uzdrowienie – i ból 

ustępuje. Prosimy: „Podpowiedz mi właściwe słowa” – i jak w natchnieniu mówimy coś, 

co pociesza przyjaciela lub odwodzi nasze dziecko od podjęcia niewłaściwego wyboru. 

Jeszcze nie. Będę przy tobie, aż nadejdzie odpowiedni czas.  

 

Może bardzo pragniemy począć dziecko, znaleźć dobrą pracę, zobaczyć, jak bliski nam 

człowiek porzuca zgubny nałóg. Oczekiwanie się przedłuża, ale Bóg działa w naszym 

sercu, ucząc nas wytrwałości i zaufania. W końcu w odpowiednim czasie osiągamy 

upragniony rezultat – najlepszą odpowiedź na nasze długotrwałe modlitwy. 

Mam lepszy plan. Czy zaufasz, że z czasem ci go objawię?  

 

Na pierwszy rzut oka brzmi to jak „nie”, ale pamiętajmy, że  

Bóg zna nas najlepiej i że nas kocha. 
 

Kiedy zamyka jedne drzwi, to otwiera drugie, choć nie od razu jesteśmy w stanie to 

zobaczyć. Próbuj z jak największą ufnością powtarzać: „Bądź wola Twoja”, ale też nie bój 

się pytać: „Panie, i co teraz będzie? Co mam zrobić, żeby przybliżyć się do Ciebie i 

współpracować z tym, co Ty czynisz w moim życiu?”. 

 

„Jezu, Ty troszczysz się o mnie i wszystkie moje sprawy są dla Ciebie 

ważne. Naucz mnie ufać Tobie”. 

 

2 Sm 12,1-7a.10-17   Ps 51,12-17 
 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

28 stycznia 2018                           
(Mk 1,21-28 :  Biblia Tysiąclecia) 

 

 

(21) Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi            

i nauczał. (22) Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który 

ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. (23) Był właśnie w synagodze człowiek 

opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: (24) Czego chcesz od nas, 

Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty 

Boży. (25) Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. (26) Wtedy 

duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł                              

z niego. (27)     A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to 

jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym 

rozkazuje i są Mu posłuszne. (28) I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po 

całej okolicznej krainie galilejskiej. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Często słyszymy słowa, które nic nie znaczą. Celebryta wygłasza wymuszone 

przeprosiny za niewybredne komentarze, które przypadkiem zostały usłyszane przez 

widzów. Sportowiec zmienia swoje stanowisko w kontrowersyjnej kwestii z obawy przed 

urażeniem sponsorów. Uczeń za pomocą mętnych wymówek próbuje usprawiedliwić brak 

pracy domowej. Ktoś wyraźnie zaczyna kręcić i wyczuwamy to natychmiast. Jeśli będzie 

mówił tak dalej, trudno nam będzie potraktować serio jego słowa. Takie słowa nie mają 

mocy i dobrze to czujemy. 

 

  
 

 

Zupełnie inna była reakcja zebranych                

w synagodze na słowa Jezusa. 

On mówił z mocą! 



Nie robił uników ani nie owijał w bawełnę. Nie obawiał się niczyjej reakcji. Mówił to, 

co myślał, i myślał to, co mówił. Z pokorą, prostotą i jasnością głosił królestwo Boże. 
 

Z mocą (Mk 1,27). 
 

Właśnie tak przemawia Jezus do naszych serc.  

 Nie z pozycji siły, jak tyran, który próbuje nas sobie podporządkować.  

 Nie sztucznym głosem kogoś, kto próbuje przekonać nas do czegoś, w co sam 

nie wierzy.  

 Mówi do nas z pokorną mocą Mesjasza, którego jedyną motywacją jest miłość. 

Jest to moc kogoś, kto pomaga bliskiej osobie przetrwać trudne chwile – mówiąc 

do niej łagodnie, a jeśli trzeba, także stanowczo, ale zawsze z czułością                       

i szacunkiem.  

 Kiedy Jezus mówi do nas w ten sposób, Jego słowa zapadają nam głęboko                 

w serca, gdyż wiemy, że wypływają z miłości. 

 

Jezus chce mówić do nas z mocą podczas dzisiejszej Mszy świętej.  

 

 Nie chce nas tyranizować ani traktować z góry.  

 Nie chce nami manipulować, oszukiwać nas ani składać obietnic bez pokrycia.  

 Chce poruszać nasze serca, rozpalać nadzieję i dawać nam swój pokój.  

 

Idź więc na Mszę świętą z radosnym oczekiwaniem na Jego słowo. 

 

„Duchu Święty, pomóż mi dziś usłyszeć głos Jezusa”. 

 

Pwt 18,15-20   Ps 95,1-2.6-9   1 Kor 7,32-35 

 


