
 

 

 

Św. Macieja, 

Apostoła 
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                          

14 maja 2018 

Lekcja  151                                   Temat:    Wybrany "przed założeniem świata"  
(J 15,9-17:  Biblia Tysiąclecia) 

 

(9) Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości 
mojej! (10) Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w 
miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego 

miłości.(11) To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość 
wasza była pełna. (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. (16)  

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem  

i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał 
- aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. (17) To 

wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”   
 

Maciej miał prawo czuć się podwójnie  wybrany przez Pana. 

 Zaliczał się do tych, którzy byli z Jezusem od początku, prawdopodobnie usłyszał kiedyś 

od Niego: „Pójdź za Mną”. 

 Następnie został dołączony do Dwunastu w miejsce Judasza.  



Jak wyglądał ten drugi wybór? Rzucono losy – czyli, można powiedzieć, zdano się na 

przypadek. Apostołowie uciekli się do tej metody z dwóch powodów.  

Po pierwsze, nie potrafili dokonać wyboru między dwoma równie dobrymi kandydatami: 

Maciejem i Józefem Barsabą. A po drugie, chcieli uzyskać pewność, że jest to decyzja 

Boga, a nie ich własna. 
 

Jednak powołanie Macieja nie zaczęło się od rzutu kostką. Nie zaczęło się nawet od 

pierwszego momentu, w którym został wezwany przez Jezusa.  

 

 Maciej został wybrany „przed 

założeniem świata” (Ef 1,4). Bóg wybrał 

go, zanim począł się w łonie matki! 
 

Ten wybór prowadził Macieja jeszcze przed jego spotkaniem z Jezusem i kierował jego 

życiem przez wszystkie kolejne dni po tym spotkaniu. Można powiedzieć, że Bóg wybierał 

Macieja dzień po dniu, kształtując go i prowadząc – nawet jeśli sam Maciej sobie tego nie 

uświadamiał. 
 

Prawdopodobnie domyślasz się już, ku czemu prowadzi ten wywód. Bóg wybrał w 

podobny sposób również każdego z nas.  
 

Wybrał   też    ciebie.  

 Zaplanował cię, zanim jeszcze przyszedłeś na świat.  

 Znał już z góry wszystkie twoje dary i talenty, mocne i słabe strony, i zaplanował, 

w jaki sposób doprowadzi cię do swojego niebieskiego tronu.  

 Codziennie potwierdza ten wybór z tą samą miłością, jaką miał od początku. 
 

Nie znaczy to, że twoje życie będzie wolne od wszelkich problemów, ale że w każdej 

sytuacji, jaka cię dziś spotka, Bóg będzie z tobą, potwierdzając swój wybór. On zawsze 

pragnie dla ciebie dobra. Nawet gdy wybierasz drogę dokładnie przeciwną niż wskazana 

przez Niego, On próbuje tak tobą kierować, byś mógł Go odnaleźć i do Niego wrócić. 
 

Znajdź dziś czas, by zastanowić się, jak wiele radości niesie ze sobą ta prawda.  

Bóg w każdym dniu chce być blisko ciebie, iść z tobą i okazywać ci swoją miłość. 
 

„Jezu, jestem szczęśliwy , że Ty mnie wybierasz!                                                      

Pomóż mi coraz wierniej iść za Tobą!” 
  

Dz 1,15-17.20-26   Ps 113,1-8 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

15 maja 2018                           

Lekcja  152                                   Temat:     Bóg ma kontrolę nad wszystkim 
(Dz 20,17-27:  Biblia Tysiąclecia) 

 

(17) Z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła. (18) A gdy do niego 

przybyli, przemówił do nich: Wiecie, jakim byłem wśród was od pierwszej chwili, 

w której stanąłem w Azji. (19) Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i 

doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek żydowskich. (20)Jak nie 

uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, tak że przemawiałem i 

nauczałem was publicznie i po domach, (21) nawołując zarówno Żydów, jak i 

Greków do nawrócenia się do Boga i do wiary w Pana naszego Jezusa. (22) A 

teraz, przynaglany Duchem, udaję się do Jerozolimy; nie wiem, co mnie tam 

spotka (23) oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia 

mnie Duch Święty w każdym mieście. (24) Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, 

bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana 

Jezusa: /bylebym/ dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. (25) Wiem teraz, że 

wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie 

ujrzycie. (26) Dlatego oświadczam wam dzisiaj: nie jestem winien 

niczyjej krwi, (27) bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam 

całej woli Bożej.  
 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

To ostatnie spotkanie Pawła z wierzącymi w Efezie musiało być bardzo wzruszające! 

Mieszkając i pracując wśród nich przez trzy lata, zdążył się do nich przywiązać i stali mu 

się niezwykle drodzy. Nadszedł jednak czas pożegnania. Pojawiły się uściski i łzy, smutek i 

nadzieja. Czy nie wydaje ci się więc dziwne – a może nawet nieco niestosowne – że na 

koniec tego emocjonalnego spotkania Paweł umywa ręce od wszelkiej odpowiedzialności za 

żegnających się z nim Efezjan? 

Spróbujmy jednak spojrzeć na ten epizod pod innym kątem.  
 

Biorąc pod uwagę stosunek Pawła do Efezjan, jest raczej mało prawdopodobne, żeby po 

prostu odszedł od nich obojętnie. Może więc raczej, wypowiadając te słowa, powierza ich w 

ręce Pana? 



 Patrząc wstecz na spędzone z nimi lata, zdawał sobie prawdopodobnie sprawę, że mógł 

zrobić dla nich więcej czy lepiej. Polecił więc ich w modlitwie Jezusowi, aby On uzupełnił 

to wszystko, co mogło zostać zaniedbane. Dzięki tej modlitwie Paweł mógł opuścić ich ze 

spokojem, nie martwiąc się już tym, co zrobił i czego nie zrobił. Przestał zastanawiać się 

nad tym, „co by było gdyby”, i skierował wzrok ku przyszłym zadaniom. 

 

Jest to cenna lekcja dla nas, z której warto skorzystać zwłaszcza wtedy, gdy 

analizujemy swoje działania i ich owoce, gdy martwimy się, czy rzeczywiście zrobiliśmy i 

powiedzieliśmy wszystko, co należało. Jednak zamartwianie się nic nam nie da. O ileż 

lepiej jest zapytać siebie, czy staraliśmy się wypełnić wolę Boga, a następnie pozostawić 

Mu resztę. 

 

 Ostatecznie to nie my, ale Bóg ma kontrolę nad wszystkim.  

 

Możemy powierzać Mu naszych bliskich i przyjaciół, gdyż wiemy, że On się o nich 

zatroszczy. Wiemy, że Ten, który jest kochającym Ojcem, przeprowadzi ich przez wszelkie 

góry i doliny życia, kiedy nas już przy nich zabraknie. 

 Czy więc nasze działanie jest istotne? 

 

Tak, ale nie zapominajmy, że nie wszystko zależy od nas. Bóg jest ponad wszystkim, a 

my nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jakie owoce przyniosą nasze słowa czy uczynki. 

Uczmy się więc od św. Pawła. 

 

 Ufajmy, że jeśli tylko będziemy starali się być wierni Bogu, On 

zajmie się resztą. 

 

„Panie, w Twoje dłonie powierzam moich bliskich i przyjaciół.                                         

Pomóż mi zaufać, że Ty się o nich zatroszczysz”. 

 

Ps 68,10-11.20-21   J 17,1-11a 

 

 

 

 

 



Św. Andrzeja Boboli 

patrona Polski 

  

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

16 maja 2018                    

Lekcja  153                                   Temat:     Zwycięstwa męczenników 
(Ap 12,10-12a:   Biblia Tysiąclecia) 

  

(10) I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało 

zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego 

Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i 

nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. (11)  

A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu 

swojego świadectwa 

 i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci. (12) Dlatego radujcie się, 

niebiosa i ich mieszkańcy! 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

 Na czym polegało „zwycięstwo”             

św. Andrzeja Boboli?  
 

Czy nie poniósł on raczej porażki? Czy tak straszliwie umęczony, że „wzdryga się dusza 

na wspomnienie wszystkich tych mąk, które bohater Chrystusowy z niezłomnym męstwem i 

nieugiętą wiarą przecierpiał” – jak pisał Pius XII w poświęconej mu encyklice Invictus 

athletae Christi – nie padł on po prostu ofiarą ludzkiej nienawiści i uprzedzeń ? 

 



 Dlaczego papież z takim przekonaniem nazywa go 

„niezwyciężonym atletą Chrystusa”? 

 

Przyglądając się życiu św. Andrzeja Boboli, można stwierdzić, że jego pierwszym 

zwycięstwem było zwycięstwo nad własnymi wadami: „Ponieważ z natury miał pewną 

skłonność do wyniosłości i niecierpliwości oraz odrobinę uporu – pisze papież Pius XII – 

wydał samemu sobie nieubłaganą walkę. Przez tę walkę wziął niejako krzyż Chrystusowy 

na ramiona i szedł z nim na Kalwarię”.  
 

Kiedy więc potem dobrowolnie wyruszył jako misjonarz na bardzo trudne tereny Polesia 

– dotkniętego boleśnie rozłamem religijnym, na który nakładały się jeszcze konflikty 

polityczne – nie oczekiwał, że będzie łatwo. Był gotów oddać życie, tak jak przez całe lata 

oddawał siebie, walcząc ze zmęczeniem i trudami apostolskiego życia. Nie był bezwolną 

ofiarą rozwścieczonych ludzi, lecz do końca, jak długo mógł, dawał świadectwo swojej 

wiary i przekonywał do niej oprawców. 
 

Nie wszyscy mamy powołanie do męczeństwa, ale wszyscy jesteśmy wezwani do 

dawania siebie innym, do zwycięstwa nad sobą i swoim egoizmem. 
 

Pius XII przypomina nam o tym w słowach: „Nie tylko bowiem krwi rozlewem 

wydajemy Bogu świadectwo naszej wiary, ale i mężnym a wytrwałym opieraniem się 

pokusom, oraz wielkoduszną ofiarą ze siebie i ze wszystkiego, co mamy, złożoną Temu, 

który tu jest naszym Stwórcą i Odkupicielem, a w niebie będzie kiedyś nie kończącą się 

radością”. 

Męczeństwo przeraża, ale także imponuje. 

 Wyrywa ze świętego spokoju, burzy w nas przekonanie, że chodząc do kościoła i 

żyjąc w miarę uczciwie, jesteśmy już dobrymi chrześcijanami.  

 Każe pytać o to, co my, w tym miejscu, gdzie Bóg nas postawił, jesteśmy zdolni 

uczynić ze względu na Jezusa.  
 

Mogą to być rzeczy proste, jak pogodne wykonywanie swoich obowiązków bez 

szemrania i oglądania się na innych. Mogą być trudniejsze, jak próba nakłonienia bliskiej 

osoby do powrotu do Kościoła. Oby patron dzisiejszego dnia wypraszał nam głęboką wiarę, 

która pozwoli nam zwyciężać. 

 
 

„Panie Jezu, naucz mnie odnosić zwycięstwo nad moim egoizmem, abym mógł 

świadczyć o Tobie w każdej sytuacji”. 
 

Ps 34,2-9    1 Kor 1,10-13.17-18    J 17,20-26 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

17 maja 2018 

Lekcja  154                                Temat:     Jesteś darem Ojca dla Syna 
(J 17, 20-26:   Biblia Tysiąclecia) 

 

(20) Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą 

wierzyć we Mnie; (21) aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, 

a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty 

Mnie posłał. (22) I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili 

jedno, tak jak My jedno stanowimy. (23) Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak 

zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, 

jak Mnie umiłowałeś. (24) Ojcze, chcę, aby także  

ci, których Mi dałeś, 

byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo 

umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. (25) Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie 

nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie 

posłał.(26) Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty 

Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Kiedy zbliżają się urodziny któregoś z naszych dzieci, staramy się przygotować jakiś 

odpowiedni prezent. Wyobraź sobie ojca, który z wysiłkiem próbuje zmontować rower dla 

swego syna. Nie brakuje wprawdzie żadnej części, ale złożenie ich w jedną całość wymaga 

sporo pracy. Trzeba napompować opony, zamontować błotnik i bagażnik, nasmarować 

łańcuch. Jednak ojciec pracuje wytrwale, wiedząc, że jutrzejszego dnia radość na twarzy 

chłopca wynagrodzi mu wszelki trud! 

 

Św. Jan mówi w dzisiejszej Ewangelii, że 

ty jesteś darem Ojca dla Jezusa. 
 



  Co to znaczy? 
 

 Przede wszystkim to, że masz dla Niego wielką wartość. Skoro ty jesteś darem dla 

Jezusa, to jest nim także każdy inny człowiek. Darem jest każdy z nas z osobna, ale 

także – co równie ważne – jesteśmy darem jako wspólnota.  

Nie jest to może doskonała analogia, ale Ciało Chrystusa jest podobne do tego roweru 

składanego przez ojca. Istnieje wiele części, które złożone razem tworzą bezcenny dar, 

wręczany z radością Jezusowi przez Ojca. 

 

Patrząc na swoją parafię, widzimy czasem jedynie nieco chaotyczny zbiór 

niepowiązanych ze sobą „części”. Mamy grupę charytatywną, chór parafialny, wspólnotę 

neokatechumenalną, stowarzyszenie obrońców życia i kółko różańcowe. Parę ulic dalej jest 

inny kościół, w którym odbywają się spotkania biblijne, a wspólnota Odnowy w Duchu 

Świętym prowadzi Msze z modlitwą o uzdrowienie.  

 

 Czy w ogóle stanowimy jakąś całość?  

 Czy kiedykolwiek zjednoczymy się na tyle, by utworzyć jeden lud śpiewający 

chwałę Pana?  

 

Dla nas to niemożliwe, ale możliwe dla Boga. Jak ojciec przygotowujący prezent dla 

syna, tak i On nie ustanie w pracy, dopóki wszystkie elementy nie zaczną pasować do 

siebie. Pragnie ofiarować Mu też cały Kościół – a nawet całą ludzkość – złączoną w 

miłości.  

 

Włączmy się w tę misję, powtarzając modlitwę Jezusa: „Oby się tak zespolili                 

w jedno!” (J 17,23). Szukajmy też sposobów budowania jedności, aby uradować Jezusa. 

 

„Ojcze, uczyń z nas jedno”. 

 

Dz 22,30; 23,6-11   Ps 16,1-2.5.7-11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

18 maja 2018                           

Lekcja  155                                  Temat:     Daj innym szansę na wzrost 
(J 21,15-19:  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(15) A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, 

synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty 

wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. (16) I znowu, po raz 

drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: 

Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. (17) 

Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił 

się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: 

Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś 

owce moje. (18) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, 

opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale  

gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny 

cię opasze i poprowadzi, 
 dokąd nie chcesz. (19) To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi 

Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: Pójdź za Mną! 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Kiedy czytamy te słowa Jezusa skierowane do Piotra, natychmiast kojarzą nam się one z 

męczeńską śmiercią Apostoła. I całkiem słusznie! Jezus powiedział to Piotrowi, „aby 

zaznaczyć,  jaką śmiercią uwielbi Boga” (J 21,19). 

 

Jednak w tych słowach kryje się także przesłanie dla każdego z nas – zwłaszcza dla 

tych, którzy sami są w podeszłym wieku lub opiekują się starszą bliską osobą. Bez 

wątpienia starość to nie przechadzka po parku. Nie jesteś już tak silny i sprawny, jak jeszcze 

kilka lat temu. Trudniej ci przypomnieć sobie czyjeś imię czy nadążyć za tokiem rozmowy. 

Może potrzebujesz pomocy przy czynnościach, które kiedyś nie sprawiały ci żadnego 

problemu. Musisz wyrzec się części swojej niezależności, a także marzeń, o których wiesz, 

że nie zdążą się już zrealizować. 



 

 

Nabierz jednak otuchy!  

 

Psalmista zapewnia nas, że ufający Panu „wydadzą owoc nawet i w starości”                     

(Ps 92,15).  

 

 W jaki sposób?  

 

Otwierając się na wyjątkowe łaski dostępne właśnie w tym okresie życia. Może nie 

jesteś już w stanie robić tego, co robiłeś do tej pory – dla samego siebie, rodziny, Kościoła. 

Niech ci to jednak nie ciąży. Bóg z ciebie nie zrezygnował. On ma dla ciebie konkretne 

zadania. 

 Na przykład, jeśli wszystkie czynności zabierają ci o wiele więcej czasu i nie 

jesteś w stanie wiele zrobić w ciągu dnia, może to być Boże wezwanie do 

uproszczenia swojego życia.  

 Spróbuj skoncentrować się na tym, co najważniejsze – miłowaniu innych i 

przyjmowaniu ich miłości.  

 Jeśli nie jesteś w stanie wiele zrobić dla swoich bliskich i przyjaciół, doceń to, że 

możesz po prostu z nimi być i powierzać ich Bogu w modlitwie.  

 Nawet twoja zależność od rodziny czy innych osób może pomóc ci odkryć, jak 

bardzo w Ciele Chrystusa potrzebujemy siebie nawzajem.  

 

Pozwalając sobie służyć, dajesz innym 

szansę na wzrost! 
 

Podobnie jak Piotr, możesz na starość wyciągnąć ręce do tych, których masz wokół 

siebie. Bóg wciąż ma dla ciebie wiele pracy!  

 

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

 

 

Dz 25,13-21    Ps 103,1-2.11-12.19-20 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

19 maja 2018                           
 

(Dz 28,16-20.30-31:  Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

(16)Gdyśmy weszli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z 

żołnierzem, który go pilnował. (17) Po trzech dniach poprosił on do siebie 

najznakomitszych Żydów. A kiedy się zeszli, mówił do nich: Nie uczyniłem, 

bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany 

zostałem jako więzień w ręce Rzymian, (18) którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli 

mnie wypuścić, dlatego że nie ma we mnie winy zasługującej na 

śmierć. (19) Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się 

do Cezara - bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego 

narodu.(20) Dlatego też zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i rozmówić, bo 

dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany. 
  

(21) A oni rzekli do niego: Nie otrzymaliśmy o tobie ani listów z Judei, ani też nikt z braci nie przybył i nie 

oznajmił, ani nie mówił o tobie nic złego. (22) Chcemy jednak usłyszeć od ciebie, co myślisz, bo wiadomo 

nam o tym stronnictwie, że wszędzie spotyka się ze sprzeciwem. (23)Wyznaczywszy mu dzień, w większej 

liczbie przyszli do niego do mieszkania, a on przytaczał im świadectwa o królestwie Bożym; od rana aż do 

wieczora przekonywał ich o Jezusie na podstawie Prawa Mojżeszowego i Proroków. (24) Jedni dali się 

przekonać o tym, co mówił, drudzy nie wierzyli. (25) Poróżnieni między sobą zabierali się do odejścia. Wtedy 

Paweł powiedział to jedno: Trafnie rzekł Duch Święty do ojców waszych przez proroka Izajasza: (26) Idź do 

tego ludu i powiedz: Usłyszycie dobrze, ale nie zrozumiecie, i dobrze będziecie widzieć, a nie 

zobaczycie. (27) Bo otępiało serce tego ludu. Usłyszeli niechętnie i zamknęli oczy, aby przypadkiem nie 

zobaczyli oczami i uszami nie usłyszeli, i nie zrozumieli sercem, i nie nawrócili się, i abym ich nie 

uleczył. (28) Wiedzcie więc, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan, a oni będą słuchać. (29) Kiedy to 

powiedział, Żydzie wyszli od niego, spierając się zawzięcie ze sobą.  

 

(30) Przez całe dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i 

przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, (31)  

głosząc królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie 

Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

 



Trudno nie podziwiać św. Pawła. 

 

Były prześladowca chrześcijan stał się ewangelizatorem, który zakładał wspólnoty 

chrześcijańskie na całym obszarze Morza Śródziemnego i gorliwie zabiegał o przyjęcie 

wierzących pogańskiego pochodzenia do Chrystusowej owczarni. Teraz, przebywając w 

areszcie domowym, strzeżony przez żołnierza, Paweł nie przestaje głosić Ewangelii. Nic nie 

jest w stanie powstrzymać go przed opowiadaniem o Jezusie. 

 

 Czy ten człowiek nigdy się nie męczył?  

 Czy nigdy nie kusiło go, by dać już sobie spokój i uznać, że zrobił wystarczająco 

dużo?  

 

Chyba musiało mu się to zdarzać – był przecież tylko człowiekiem. 

 

 Na czym więc polegał jego sekret? Oto odpowiedź Pawła: 

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13). 

 

Być może sam czujesz, że nie masz pewności siebie ani zdolności Pawła. Może nigdy nie 

będziesz przemawiać do tłumów, dokonywać cudów ani kierować wspólnotami Kościoła. 

Możesz jednak głosić Pana tam, gdzie jesteś. Możesz mówić o Nim w domu, w parafii i w 

pracy, jeśli nauczysz się polegać na tej samej mocy, na której polegał św. Paweł – mocy 

pochodzącej od Jezusa. 

 

Nie lekceważ tego, co Bóg może przez ciebie uczynić!  

 

 On ma moc, której potrzebujesz, by pokonać lęk przed ludźmi.  

 On może wznieść cię ponad codzienny kierat, abyś w wolności ofiarował swój czas 

potrzebującemu.  

 Może wesprzeć cię w twoich zmaganiach i dodać ci sił, gdy czujesz się zmęczony – 

nawet gdy jedyne, na co cię stać, to uśmiechnięcie się do sąsiada.  

 

 Jakie możliwości otworzy dziś Bóg przed tobą? 

 

Może od dawna masz zamiar zadzwonić do przyjaciela, ale nigdy nie znajdujesz na to 

czasu. Może czujesz, że dobrze byłoby wieczorem zgromadzić rodzinę na kilka minut 

wspólnej modlitwy, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać. A może widzisz w pracy kogoś, 

komu przydałoby się życzliwe słowo, ale wstydzisz się zacząć rozmowę.  

 



 Poproś Ducha Świętego o więcej odwagi, mądrości czy cierpliwości. 

 

A potem weź głęboki oddech i zrób to, co masz do zrobienia. Zacznij od małych rzeczy, 

opierając się na Jego mocy. Tak postępując, odkryjesz, jak odkrył to kiedyś Paweł, że Bóg 

da ci wszystko, czego potrzebujesz, by głosić Jego dobroć ludziom, których masz wokół 

siebie. 

 

„Panie, daj mi moc i odwagę, abym  mógł dzisiaj głosić Twoją miłość”. 

 

Ps 11,4-5.7  J 21,20-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

20 maja 2018                           

Zesłanie Ducha Świętego 
 

(J 15,26-27; 16,12-15:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(26) Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od 

Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o 

Mnie. (27) Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.  

(12) Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ 

znieść nie możecie. (13) Gdy zaś przyjdzie  
 

On, Duch Prawdy,                              

doprowadzi was do całej prawdy. 
 

 Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek 

usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. (14) On Mnie otoczy chwałą, 

ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. (15) Wszystko, co ma 

Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam 

objawi. 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Imię Ducha Świętego, Paraklet, jakim posługuje się Jezus w dzisiejszej Ewangelii, 

pochodzi od greckiego słowa parakaleo, co znaczy „przywołuję na pomoc”. On chce być 

przez nas przywoływany. Dlatego właśnie w ostatnich dniach w Kościele tak często 

rozbrzmiewało wezwanie: „Przyjdź, Duchu Święty!”. 

Słowo „Paraklet” w niektórych przekładach Ewangelii tłumaczone jest też jako 

„Pocieszyciel”. Duch Święty, gdy Go przywołujemy, pociesza nas i wspiera swą mocą, jest 

naszym Adwokatem i Obrońcą. Wszystko to brzmi niezwykle miło i krzepiąco. Jednak w 

dzisiejszej Ewangelii Duch Święty nosi także inny tytuł – nazwany jest Duchem Prawdy. 

Prowadzi On do całej prawdy – nawet tej, której Apostołowie na obecnym etapie nie byli 

jeszcze w stanie przyjąć od Jezusa (J 16,12).  

Innymi słowy – jeśli przyzywasz Ducha Świętego, bądź nastawiony na całą prawdę! 
 

Od czasu grzechu pierworodnego wszyscy mamy problem z przyjmowaniem prawdy – 

prawdy o Bogu i prawdy o nas samych. Owszem, znamy ją teoretycznie. Wiemy, że 

jesteśmy grzesznikami, że daleko nam do doskonałości, że gdyby nie ofiara Jezusa, nikt                   

z nas nie wszedłby do nieba. Wiemy też, że Bóg jest miłością, że zależy Mu na każdym z 

nas osobiście oraz że chce naszego dobra.  
 

 Jednak nasze chore i poranione serca podpowiadają nam coś wręcz przeciwnego – że  

w gruncie rzeczy sami najlepiej potrafimy o siebie zadbać, a do Boga, odległego i groźnego, 

lepiej się zanadto nie zbliżać, bo a nuż zechce za bardzo wmieszać się w nasze życie. 
 

I właśnie w takich momentach przychodzi 

nam z pomocą Duch Święty! 
 

Wszelkie słowa ludzkie działają na nas od zewnątrz. Natomiast Duch, obecny w 

naszych sercach i przez nie przywoływany, działa od wewnątrz. Napełnia nas Bożą miłością 

i dopiero w jej świetle ukazuje nam nasz grzech, po to, by przebaczać i wyzwalać. Wiemy 

dobrze, że prawda podana bez miłości potrafi zabić.  

Natomiast Boża prawda zawsze wyzwala.  
 

Duch Święty zapewnia, że prawda nam nie zagraża, że nie musimy się jej bać, bo Jezus 

na krzyżu wyjednał nam przebaczenie wszystkich naszych grzechów. Przywołujmy więc Go 

z całą ufnością, wierząc, że dziś, w dzień Pięćdziesiątnicy, będzie z mocą działał w naszych 

sercach! 
 

„Przyjdź, Duchu Święty! Napełniaj nasze serca i lecz je Twoją miłością”. 

 

Dz 2,1-11   Ps 104,1.24.29-31.34   Ga 5,16-25 


