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(5) Gdy jednak dowiedzieli się, że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami
zamierzają ich znieważyć i  ukamienować, (6) uciekli  do miast Likaonii: do
Listry i Derbe oraz w ich okolice, (7) i tam głosili  Ewangelię. (8) W Listrze
mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, który
nigdy nie chodził. (9) Słuchał on przemówienia Pawła; ten spojrzał na niego
uważnie  i  widząc,  że  ma  wiarę  potrzebną  do  uzdrowienia, (10) zawołał
głośno: Stań prosto na nogach! A on zerwał się i zaczął chodzić. (11)

Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły
wołać

 po  likaońsku:  Bogowie  przybrali  postać  ludzi  i  zstąpili  do
nas! (12) Barnabę nazywali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on
przemawiał. (13) A  kapłan  Zeusa,  który  miał  świątynię  przed  miastem,
przywiódł  przed bramę woły  i  przyniósł  wieńce,  i  chciał  razem z tłumem
złożyć ofiarę. (14) Na wieść o tym apostołowie,  Barnaba i  Paweł,  rozdarli
szaty i rzucili się w tłum, krzycząc: (15) Ludzie, dlaczego to robicie! My także
jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was,
abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo
i  ziemię, i  morze, i  wszystko, co w nich się znajduje. (16) Pozwolił  On w
dawnych czasach,  że każdy naród chodził  własnymi drogami, (17) ale nie
przestawał dawać o sobie świadectwa czyniąc dobrze. Zsyłał wam deszcz z
nieba  i  urodzajne  lata,  karmił  was  i  radością  napełniał  wasze
serca. (18) Tymi słowami ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary.

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Wyobraź sobie scenę z dzisiejszego czytania. 
Człowiek,  który  przez  całe  życie  nie  miał  władzy  w  nogach,  zrywa  się  i  zaczyna

chodzić na oczach tłumu. Był to naprawdę zdumiewający cud! Nic dziwnego, że ludzie nie
mogli  pohamować  entuzjazmu.  Barnaba  i  Paweł  postanowili  więc  wykorzystać  tę
sposobność, by opowiedzieć im o Tym, który uzdrowił chorego człowieka. 

Także i my możemy się dziś radować – nawet jeśli trapią nas wątpliwości i pytania, na
które wciąż nie mamy odpowiedzi. Dlaczego? 



 Dlatego, że Bóg wciąż działa. 
 Dlatego, że dziś i każdego dnia wokół nas dzieją się cuda. 
 Dlatego,  że  nasz  Ojciec  niebieski  w każdej  chwili  wychodzi  nam naprzeciw,

nawet jeśli tego nie czujemy. 

Cuda przybierają różne formy, a Bóg otwiera nam oczy, byśmy umieli je dostrzegać.
Uświadamia nam, że jest z nami, że Mu na nas zależy i że wspiera nas swoją łaską.

Jakie cuda dzieją się wokół nas?

Przypomnij sobie chwilę, w której doświadczyłeś uzdrowienia wewnętrznego, kiedy to
ciężar,  przez  lata  przygniatający  twoje  serce,  nagle  zniknął.  Albo  gdy  odszedłeś  od
konfesjonału z uczuciem ulgi i lekkości, ponieważ miałeś całkowitą pewność, że Bóg ci
przebaczył. Albo kiedy sam byłeś w stanie przebaczyć zadawnione urazy komuś drugiemu.
Przypomnij sobie też chwile, kiedy, na przykład, podczas Mszy świętej czy na modlitwie
miałeś pewność,  że Bóg jest  bardzo blisko ciebie.  A może słyszałeś o kimś,  kto dzięki
modlitwie o uzdrowienie odzyskał zdrowie bez żadnej interwencji medycznej. Każdy z tych
cudów może budzić równy podziw co cud, jakiego dokonali Paweł i Barnaba. 

  Źródłem tych wszystkich cudów jest Jezus. 

W dzisiejszej  Ewangelii  składa nam On jeszcze większą obietnicę:  „Jeśli  Mnie kto
miłuje,  będzie zachowywał moją naukę,  a Ojciec  mój umiłuje go i  przyjdziemy do
niego, i mieszkanie u niego uczynimy” (J 14,23). 

Możesz trzymać się tej prawdy zawsze, niezależnie od tego, co aktualnie przeżywasz.
Sam Bóg zechciał zamieszkać w twoim sercu. On jest z tobą w każdej sytuacji, napełniając
cię łaską, pokojem i nadzieją. Czy istnieje większy cud?

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że mieszkasz w moim sercu. Nie mogę się

doczekać, by ujrzeć cuda, jakich dziś dokonasz w moim życiu!”

Ps 115,1-4.15-16   J 14,21-26
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(27) Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje
świat,  Ja  wam  daję.  Niech  się  nie  trwoży  serce  wasze  ani  się
lęka. (28) Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do
was.

Gdybyście Mnie miłowali,

rozradowalibyście  się,  że  idę  do  Ojca,  bo  Ojciec  większy  jest  ode
Mnie. (29) A  teraz  powiedziałem  wam  o  tym,  zanim  to  nastąpi,  abyście
uwierzyli, gdy się to stanie. (30) Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi
bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. (31) Ale
niech  świat  się  dowie,  że  Ja  miłuję  Ojca,  i  że  tak  czynię,  jak  Mi  Ojciec
nakazał.

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”

Czy kochasz Jezusa?

Tak  postawione  pytanie  może  rodzić  bardzo  różne  reakcje  –  entuzjazm,  radość,
zażenowanie, obojętność, zdziwienie. Nie wiemy, co na to pytanie odpowiedzieliby sami
Apostołowie. Wiemy natomiast, że podczas Ostatniej Wieczerzy, w tym ważnym momencie,
tuż przed swoim odejściem do Ojca, Jezus jakby mimochodem zarzucił im brak miłości:
„Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca” (J 14,28). 

Apostołowie całkowicie poświęcili Jezusowi trzy lata swojego życia. 
 Musieli być Nim zafascynowani. 
 Szanowali Go jako swojego Nauczyciela. 
 Wykonywali  Jego  polecenia,  słuchali  nauki,  obserwowali  Jego  reakcje

w różnych sytuacjach. 

Jednak  nie  rozumieli  Go  do  końca.  Wciąż  oczekiwali  od  Niego  spełnienia  swoich
ziemskich  nadziei  –  pierwszych  miejsc,  ludzkiej  chwały,  zrealizowania  ich  własnej
koncepcji Mesjasza. 



 Potrzebny był dopiero dramat Paschy i zesłanie Ducha Świętego, aby pojęli,
że  Jego scenariusz jest  lepszy niż  wszystko,  co byli  w stanie  wymyślić czy
potrafili sobie wyobrazić. 

Być  może  wiele  lat  idziesz  już  za  Jezusem.  Poznajesz  Jego  naukę,  rozważasz
ewangeliczne sceny, starasz się przestrzegać Jego przykazań, modlisz się. Jest On dla Ciebie
kimś ważnym, z kim liczysz się w życiu. On jednak pyta cię dziś jeszcze o coś innego – o
twoją miłość.

Dobrze jest czasem zastanowić się, czy kochamy Jezusa i na ile bezinteresowna jest ta
nasza miłość. Czego naprawdę od Niego oczekujemy? Czy nasza wiara nie załamuje się,
gdy nie widzimy odpowiedzi na nasze modlitwy, gdy nie realizują się wymyślone przez nas
scenariusze? Czy w takich sytuacjach wyrywa nam się z serc okrzyk: „To po co ja tyle lat
wiernie Ci służę?”, czy raczej: „Jezu, ufam Tobie”?

Czy kochasz Jezusa?

Czy  zależy  ci  przede  wszystkim  na  tym,  co  możesz  od  Niego  otrzymać  –
błogosławieństwie materialnym, zdrowiu, ale także darach duchowych, jak pokój, radość,
poczucie bezpieczeństwa? Na ile zależy ci na Nim samym?

„Jezu, nie umiem kochać Cię tak, jak na to zasługujesz.

Naucz mnie prawdziwej miłości”.

Dz 14,19-28    Ps 145,10-13.21
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 (1) Niektórzy  przybysze  z  Judei  nauczali  braci:  Jeżeli  się  nie  poddacie
obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. (2) Kiedy
doszło  do  niemałych  sporów  i  zatargów  między  nimi  a  Pawłem  i  Barnabą,
postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie
tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych. (3) Wysłani przez Kościół szli
przez  Fenicję  i  Samarię,  sprawiając  wielką  radość  braciom  opowiadaniem  o
nawróceniu  pogan. (4) Kiedy  przybyli  do  Jerozolimy,  zostali  przyjęci  przez

Kościół, Apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich
rzeczy Bóg przez nich dokonał. (5) Lecz niektórzy nawróceni
ze  stronnictwa  faryzeuszów oświadczyli:  Trzeba ich  obrzezać  i  zobowiązać  do
przestrzegania Prawa Mojżeszowego. (6) Zebrali się więc Apostołowie i starsi, aby
rozpatrzyć tę sprawę.

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”

W przeprowadzonej niedawno ankiecie dwa tysiące osób, które w ogóle nie chodziły do
kościoła, miało ustosunkować się do stwierdzenia:

 „Jeśli mój przyjaciel ceni sobie swoją wiarę, nie mam nic przeciwko temu, żeby o
niej mówił”. 



Być może zaskoczy cię fakt, że mniej więcej 80% respondentów zgodziło się z tym
stwierdzeniem. W podsumowaniu ankiety czytamy: „Jeśli twoja wiara jest rzeczywiście dla
ciebie ważna, twoi przyjaciele będą chcieli o niej usłyszeć”.

Jest to dobra wiadomość – możesz dzielić się swoim doświadczeniem wiary, ludzie są
zainteresowani  historią  działania  Boga  w  twoim  życiu.  Chcą  usłyszeć  o  tym,  jak
odpowiedział  na  twoją  modlitwę czy pomógł  ci  zachować  spokój  w burzliwym okresie
życia.  Media  codziennie  przynoszą  nam  tyle  złych  wiadomości,  że  usłyszenie  czegoś
pozytywnego jest  bardzo ożywcze.  A co dopiero usłyszenie dobrej nowiny o miłującym
Bogu! 

 Co więc może się stać, gdy podzielimy się swoją wiarą z innymi?

1. Dzielenie się wiarą może rodzić radość.

W dzisiejszym pierwszym czytaniu Paweł i Barnaba właśnie opowiedzieli Apostołom o
tym, co Bóg przez nich zdziałał. My także możemy się tym podzielić. Nasze świadectwa
ukazują dobroć Boga. Przekonują, że On jest po naszej stronie. A jeśli nawet opowiedziana
przez  nas  historia  nie  wywrze  na  nikim większego wrażenia,  to  przynajmniej  my sami
odniesiemy korzyść z przypomnienia sobie naszej drogi wiary!

2. Dzielenie się wiarą może budować wiarę innych.

 Kiedy dzielisz się tym, co Bóg dla ciebie uczynił, pomaga to innym zaakceptować fakt,
że On działa także dzisiaj. Mogą odkryć w twojej historii coś, co ma związek z ich własnym
życiem. A wtedy być może odważą się pomyśleć: „Bóg zrobił to dla niego. A może zrobi to
samo i dla mnie?”. W ten sposób dzięki naszej historii inni mogą przybliżyć się do Boga.

3. Dzielenie się wiarą może wreszcie zainteresować innych osobą
Jezusa.

Celem naszego opowiadania o Panu nie jest zachęcanie innych do patrzenia na nas, jest
to raczej zachęta: „Patrzcie na Jezusa. On jest naszym Zbawicielem”. Z pewnością wymaga
to odwagi, ale Bóg jest wciąż przy nas, gotów nam pomagać.

Nie martw się, jeśli wciąż czujesz się skrępowany na myśl o dzieleniu się wiarą. Tak
czuje  się  większość  z  nas.  Pamiętaj  jednak,  że  ludzie  na  ogół  są  zainteresowani  twoją

historią.  Co  więcej,  jest  z  tobą  Duch  Święty.  Dobre  świadectwo  otwiera  serca

słuchających, a o owoce zatroszczy się sam Duch Święty.

„Panie, spraw, bym znalazł w sobie odwagę do mówienia o Tobie
rodzinie i znajomym”.

Ps 122,1-2.4-5   J 15,1-8



Najświętszej
Maryi Panny,

Królowej Polski
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(Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab:   Biblia Tysiąclecia)

(19) Potem  Świątynia  Boga  w  niebie  się  otwarła,  i  Arka  Jego
Przymierza ukazała się w Jego Świątyni, 

(1) Potem wielki znak się ukazał na niebie:

Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod
jej stopami,

 a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.  (3) I inny znak się ukazał na
niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów - a
na  głowach jego  siedem diademów - (4) i  ogon jego  zmiata  trzecią  część
gwiazd  nieba:  i  rzucił  je  na  ziemię.  I  stanął  Smok  przed  mającą  rodzić
Niewiastą,  ażeby  skoro  porodzi,  pożreć  jej  dziecię. (5) I  porodziła  syna  -
mężczyznę,  który  wszystkie  narody  będzie  pasł  rózgą  żelazną.  I  zostało
porwane  jej  Dziecię  do  Boga  i  do  Jego  tronu. (6) A  Niewiasta  zbiegła  na
pustynię,  gdzie  miejsce  ma  przygotowane  przez  Boga, (10) I  usłyszałem
donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie
Boga naszego i władza Jego Pomazańca, 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”

 Z czym kojarzy ci się dzisiejsza uroczystość? 



Większość  z  nas  pójdzie  dziś  do  kościoła,  by  wspólnie  modlić  się  za  ojczyznę.
Wspomnimy  śluby  króla  Jana  Kazimierza,  złożone  1  kwietnia  1656  roku  w  katedrze
lwowskiej, i nawiązujące do nich Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, złożone 26 sierpnia
1956 roku z inicjatywy uwięzionego wówczas prymasa Stefana Wyszyńskiego. 

Być  może  udzielą  nam  się  religijno-patriotyczne  uniesienia  tamtych  dni,  kiedy  w
trudnych  momentach  historii  Polacy  szukali  nadziei  i  ratunku  u  Maryi,  a  w  serca
rozmodlonych rzesz wstępowała ufność.

Może przypomnimy sobie stosunkowo niedawne czasy, kiedy to obchodzenie tego święta
było zabronione, ponieważ budziło w Polakach uczucia zupełnie niepoprawne politycznie i
dawało im wewnętrzną siłę.

Zwracając  się  w  1918  roku,  po  odzyskaniu  przez  Polskę  niepodległości,  do  papieża
Benedykta XV o ustanowienie święta Maryi Królowej Polski, biskupi polscy zasugerowali
datę  3  maja.  Łączy  się  ona  w  naszej  świadomości  narodowej  z  reformami  Sejmu
Czteroletniego,  którego  największym  dokonaniem  było  ustanowienie  pierwszej  polskiej
konstytucji.  W ten  sposób biskupi  związali  to  święto  z  naszą  historią,  podkreślając,  że
królowanie  Maryi  nie  jest  teoretyczne,  że  Ona  rzeczywiście  ingeruje  w  nasze  dzieje,
wydobywając z polskiego narodu to, co w nim najlepsze.

Dzisiejsze czytania ukazują nam Maryję w bardzo dramatycznych sytuacjach.

W Ewangelii spotykamy Ją stojącą pod krzyżem, na którym umiera Jej Syn. Pozostaje
przy  Jezusie  wtedy,  gdy  niemal  wszyscy  Mu  bliscy  przerażeni  chowają  się  po  kątach.
I chociaż nie może nic dla Niego zrobić, trwa przy Nim z wiarą, że to, co ogląda, nie jest
ostatnim słowem Boga. 



Apokalipsa,  również  ukazująca  Maryję  w  zmaganiach  związanych  z  Jej  Dzieckiem,
przedstawia Ją już jednak nie jako bolesną Matkę skazańca, ale pełną chwały Królową –
uwieńczoną gwiazdami, obleczoną w słońce, z księżycem pod stopami. Jej ofiarna miłość
nie  jest  bezsilna  – to  także dzięki  Niej  nastało „zbawienie,  potęga i  królowanie  Boga
naszego” (Ap 11,10).

 Prośmy Ją dziś, aby także w naszych licznych zmaganiach i problemach dawała nam
nadzieję, że to nie zło ma ostatnie słowo w dziejach świata i w dziejach naszego narodu – i
że wszystko da się przezwyciężyć pod Jej matczyną opieką.

 

„Boże, Ty dałeś nam w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc

i obronę. Spraw, abyśmy jako naród coraz głębiej potrafili z niej korzystać”.

(Ps) Jdt 13,18-20    Kol 1,12-16     J 19,25-27
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Lekcja  147                                   Temat:     Miłość Jezusa do każdego

(J 15,12-17:  Biblia Tysiąclecia)

(12) To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali,
tak

jak Ja was umiłowałem.

(13) Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje
oddaje za przyjaciół swoich. (14) Wy jesteście przyjaciółmi moimi,
jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. (15) Już was nie nazywam
sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem
od Ojca mego. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”

 Prawdopodobnie  słyszałeś  tę  Ewangelię  już  tak  wiele  razy,  że  może
prześlizgujesz się po jej słowach, nie spodziewając się niczego nowego. 

Wiesz  oczywiście,  że  mamy  miłować  się  wzajemnie  tak,  jak  umiłował  nas  Jezus.
Przeczuwasz też, że łatwiej jest miłować ludzi, kiedy wiesz, że Bóg kocha ciebie.

Ale jak Jezus kocha?

Wiesz, że umiłował nas na tyle, by oddać za nas własne życie dwa tysiące lat temu.
Ale czy to wszystko? 

Jezus żyje przecież także i dziś!



 Nie chodzi więc jedynie o to,  czego dokonał kiedyś, ale o to,  co czyni dziś,  w tej
chwili.  Gdyż On kocha zawsze. Zastanawiając się nad tym, w jaki sposób doświadczasz
miłości Jezusa tu i teraz, zwykle przypominasz sobie jakieś poruszenia duchowe czy światła
otrzymane na modlitwie osobistej czy podczas Mszy świętej. I jest to oczywiście słuszne.
Ale  czy możesz doświadczyć Jego miłości  także wtedy,  gdy nie zajmujesz się  żadnymi
„duchowymi” sprawami? Przecież Jezus kocha cię także i wtedy!

Oczywiście, że tak! Jezus nie czeka, aż przyjdziesz do Niego na modlitwie.

 On w każdej chwili wychodzi ci naprzeciw. 

 Okazuje swoją miłość za każdym razem, gdy ktoś wyświadcza ci dobro – nawet
gdy ta osoba nie zdaje sobie sprawy, że jest narzędziem Boga. 

 Okazuje ci miłość, gdy czujesz, jak twój ciężar choćby na chwilę staje się lżejszy. 

Jezus kocha cię dzisiaj. Nie jest to piękna teoria, ale konkret. On chce, byś nie tylko
wspominał fakty z przeszłości, ale osobiście doświadczał Jego miłości teraz.

Bądź więc czujny. Także dzisiaj wydarzy się coś, co będzie znakiem miłości Jezusa do
ciebie. Naucz się zauważać te znaki.

„Jezu, dziękuję Ci za to, że nigdy nie przestajesz mnie kochać!”

Dz 15,22-31   Ps 57,8.10-12



Szkoła
„SŁOWA BOŻEGO”

Sobota : 
5 maja 2018

(Dz 16,1-10:  Biblia Tysiąclecia)

(1) Przybył także do Derbe i Listry .  Był tam pewien uczeń imieniem
Tymoteusz,  syn  Żydówki,  która  przyjęła  wiarę,  i  ojca  Greka. (2) Bracia
z  Listry  dawali  o  nim  dobre  świadectwo. (3) Paweł  postanowił  zabrać  go
z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu za Żydów, którzy mieszkali
w  tamtejszych  stronach.  Wszyscy  bowiem  wiedzieli,  że  ojciec  jego  był
Grekiem. (4) Kiedy  przechodzili  przez  miasta,  nakazywali  im  przestrzegać
postanowień powziętych w Jerozolimie przez Apostołów i  starszych. (5) Tak
więc  utwierdzały  się  Kościoły  w  wierze  i  z  dnia  na  dzień  rosły
w liczbę. (6) Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ 

Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji.

 (7) Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie
pozwolił im, (8) przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. (9) W nocy miał Paweł
widzenie: jakiś Macedończyk stanął [przed nim] i błagał go: Przepraw się do
Macedonii i pomóż nam! (10) Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć
do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię.

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jeśli kiedykolwiek jechałeś w ciemności krętą wiejską drogą, to z pewnością rozumiesz,
jak  ważne  są  znaki  drogowe.  Ostrzegają  cię  przed  ostrymi  zakrętami,  nie  pozwalają  ci
zabłądzić. 

Czytając dzisiejsze pierwsze czytanie, można zauważyć, że Paweł też miał do dyspozycji
coś w rodzaju znaków drogowych – tyle że nadprzyrodzonych.

Nie od razu jednak wszystko było proste i jasne.  Paweł i jego towarzysze musieli
nauczyć się odczytywać dawane im przez Boga znaki. Musieli nauczyć się słuchać
głosu Ducha Świętego. 



Wymagało to pewnej praktyki – przychodziła im jakaś myśl, na przykład przynaglenie do
zmiany planów i udania się w inne miejsce, po czym wcielali ją w życie, żeby przekonać
się, czy ten impuls rzeczywiście pochodził od Boga. Kiedy indziej ich plany pokrzyżowały
jakieś wydarzenia zewnętrzne, a oni próbowali zobaczyć, jaki kierunek Bóg wskazuje im w
tej sytuacji. Nie było to proste i z pewnością nie zawsze im się udawało. Przeżywali sukcesy
i porażki. 

Próbuj za przykładem Pawła rozeznawać Boże prowadzenie, nawet jeśli będziesz to robić
metodą prób i błędów.

Czasami stając przed dylematem, jaką drogę wybrać, otrzymujesz dobrą radę od żony czy
męża, albo odczuwasz pokój, rozważając konkretne rozwiązanie.

 To także są znaki Bożego prowadzenia. 
 Nawet próbując jak najwierniej wypełniać wolę Boga, prawdopodobnie zdarzy ci się

niejeden raz skręcić w niewłaściwą stronę. 

Pamiętaj, że

Boże prowadzenie to nie magiczna nawigacja w rodzaju
duchowego GPS - a.

 Z czasem będzie ci coraz łatwiej słuchać Ducha Świętego i wprowadzać w życie
Jego natchnienia. 

 Im uważniej będziesz słuchać i stosować się do Jego wskazówek, tym bardziej
będziesz na nie wrażliwy.

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że chcesz mnie prowadzić swoimi ścieżkami”.

Ps 100,2-5   J 15,18-21

Jednak z czasem coraz łatwiej było im
zauważać i rozumieć te duchowe „znaki

drogowe”, a także ich przestrzegać.

 Bóg również nam daje swoje
znaki drogowe.



Szkoła
„SŁOWA BOŻEGO”

Niedziela 
6 maja 2018

(Dz 10,25-26.34-35.44-48:  Biblia Tysiąclecia)

(25) A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie,
padł  mu  do  nóg  i  oddał  mu  pokłon. (26) Piotr  podniósł  go  ze
słowami: Wstań, ja też jestem człowiekiem. 

(27) Rozmawiając z nim, wszedł i zastał licznie zgromadzonych. (28) Przemówił więc do
nich: Wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do
niego.  Lecz  Bóg mi pokazał,  że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego lub
nieczystego. (29) Dlatego  też  wezwany  przybyłem bez  sprzeciwu.  Zapytuję  więc:  po  co
mnie sprowadziliście? (30) Korneliusz odpowiedział: Cztery dni temu, gdy modliłem się o
godzinie dziewiątej w swoim domu, stanął przede mną mąż w lśniącej szacie (31) i rzekł:
"Korneliuszu,  twoja  modlitwa  została  wysłuchana  i  Bóg  wspomniał  na  twoje
jałmużny. (32)Poślij więc do Jafy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem. Jest on gościem w
domu Szymona garbarza,  nad morzem". (33) Posłałem więc natychmiast  do ciebie,  a  ty
dobrze  zrobiłeś,  żeś  przyszedł.  Teraz  my wszyscy  stoimy przed Bogiem,  aby wysłuchać

wszystkiego, co Pan tobie polecił. 
(34) Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: Przekonuję się,

że  Bóg  naprawdę  nie  ma  względu  na  osoby. (35)Ale  w  każdym
narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. 

(36) Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to
jest Panem wszystkich. (37)Wiecie, co się działo w całej Judei,  począwszy od Galilei,  po
chrzcie,  który  głosił  Jan. (38) Znacie  sprawę  Jezusa  z  Nazaretu,  którego  Bóg  namaścił
Duchem  Świętym  i  mocą.  Dlatego  że  Bóg  był  z  Nim,  przeszedł  On  dobrze  czyniąc  i
uzdrawiając  wszystkich,  którzy  byli  pod  władzą  diabła. (39) A  my  jesteśmy  świadkami
wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na
drzewie. (40) Bóg  wskrzesił  Go  trzeciego  dnia  i  pozwolił  Mu  ukazać  się (41) nie  całemu
ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili
po Jego zmartwychwstaniu. (42) On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg
ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. (43) Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto
w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.

 (44) Kiedy  Piotr  jeszcze  mówił  o  tym,  Duch  Święty  zstąpił  na
wszystkich, którzy słuchali nauki. (45)

I zdumieli się
wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar

Ducha Świętego wylany został także na pogan. 



(46) Słyszeli  bowiem,  że  mówią  językami  i  wielbią
Boga. (47) Wtedy odezwał się Piotr: Któż może odmówić chrztu tym,
którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my? (48) I rozkazał
ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby zabawił
<u nich> jeszcze kilka dni. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 W dzisiejszych czasach sakrament bierzmowania przyjmuje się dopiero po przyjęciu
sakramentów chrztu i  Eucharystii.  Chrztu udziela się  przeważnie małym dzieciom.
Następnie,  w  wieku  około  dziewięciu  lat,  przystępują  one  do  pierwszej  Komunii
świętej, po czym w wieku młodzieńczym otrzymują sakrament bierzmowania. 

 Taki jest typowy porządek rzeczy.

 We wczesnym Kościele porządek ten był nieco inny. Człowiek, który nawrócił się do
Jezusa, otrzymywał jednocześnie wszystkie trzy sakramenty inicjacji chrześcijańskiej
– chrzest, Eucharystię i bierzmowanie.

Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi nam, że

 Duch Święty nie zawsze trzyma się ustalonego porządku. 

 Otóż anioł odwiedza setnika Korneliusza jeszcze przed jego chrztem. 
 Jednocześnie Duch Święty każe Piotrowi iść do domu setnika, mimo że jest on

poganinem,  a  przecież  Piotrowi  –  prawowiernemu  Żydowi  –  nie  wolno  było
wchodzić do domów pogan. 

 Następnie,  gdy  Piotr  przemawia  do  Korneliusza  i  jego  domowników,  Bóg
ponownie łamie reguły. Duch Święty zstępuje na pogan, którzy zaczynają mówić
językami. 

 Zostali  oni napełnieni Duchem Świętym, zanim jeszcze zdążyli  wyrazić żal  za
grzechy, nawrócić się i przyjąć chrzest!

 Dopiero po otrzymaniu Ducha Świętego zostali ochrzczeni przez Piotra.

 Jakie jest przesłanie tej historii? 

Bóg lubi poszerzać nasze horyzonty.



 Postąpił tak z Korneliuszem i Piotrem podczas ich wspólnej modlitwy (Dz 10,3-
16). 

 Następnie poszerzył umysły wszystkich słuchających słów Piotra, 
 a także całego Kościoła, kiedy pozostali Apostołowie dowiedzieli się o tym, co

wydarzyło się w domu Korneliusza (Dz 11,1-18).

Dziś na modlitwie poproś Ducha Świętego, aby pozwolił także tobie spojrzeć szerzej na
to, co On czyni.

 Kiedy na Mszy głoszone jest słowo Boże, proś Ducha Świętego, by pozwolił ci
głębiej poznać Bożą miłość. Słuchając homilii, proś Go, by pomógł ci wprowadzić
jej słowa w życie.

 Kiedy modlisz się po Komunii  świętej,  proś,  by rozszerzył ci  serce i  pozwolił
kochać tych, którzy uczestniczą we Mszy wraz z tobą. A potem idź i czyń to, co
Duch włoży w twoje serce.

„Przyjdź, Duchu Święty, i rozszerz moje serce”.

Ps 98,1-4       1 J 4,7-10   J 15,9-17


