
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                          

28 maja 2018 

Lekcja  161                                   Temat:    Być bogatym - "If I were a richman?" 
(Mk 10,17-27:  Biblia Tysiąclecia) 

 

(17) Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed 
Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby 

osiągnąć życie wieczne? (18) Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie 
dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. (19) Znasz przykazania: Nie 

zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij 
swego ojca i matkę. (20) On Mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego 

przestrzegałem od mojej młodości. (21) Wtedy Jezus spojrzał z miłością 
na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje.  

Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a 

będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną. 

(22) Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem 
wiele posiadłości. (23) Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich 

uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa 
Bożego. (24) Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie 

rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego <tym, którzy w 
dostatkach pokładają ufność>. (25) Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez 

ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. (26) A oni tym 
bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się 

zbawić? (27) Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie 

u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”   
 

Czy słyszałeś już powiedzenie:  „Nie przywiązuj się zbytnio do swoich marzeń?”. 

Marzenia mogą być wspaniałym darem Boga. Często ich źródłem są twoje talenty lub 

pragnienie pomagania innym.  

 

Jednak zbyt mocne przywiązywanie się do nich może sprawić, że nie odczytasz ani nie 

zrealizujesz planu, który Bóg ma wobec ciebie. 

 



 
 

Oderwanie od dotychczasowego życia pomogło mu usłyszeć głos Boga i wejść na 

zupełnie inną ścieżkę. Wyrzeczenie się blasku zwycięstw militarnych stało się dla Ignacego 

nie porażką, ale nowym początkiem. Otworzyło mu drogę do założenia zakonu, który 

pociągnął do Jezusa niezliczone rzesze ludzi.  
 

Bogaty młodzieniec z dzisiejszej Ewangelii mógłby się wiele nauczyć od Ignacego.  
 

Jego rzeczywistym problemem nie było bogactwo, ale kurczowe przywiązanie do niego i 

być może do marzeń, jakie dzięki niemu mógł zrealizować. Dlatego właśnie Jezus polecił 

mu najpierw sprzedać wszystko, co ma, i rozdać ubogim, a dopiero potem pójść za Nim. 

Gdyby dłoń młodzieńca nie była tak mocno zaciśnięta na tym, co posiadał, o wiele łatwiej 

byłoby mu się tego wyrzec. Jezus nie potępił młodzieńca za jego bogactwo; zasoby 

materialne mogą być znakiem Bożego błogosławieństwa.  

Poza tym większość z nas nie jest powołana do zostawienia wszystkiego w sposób 

dosłowny. Jeśli jest jednak coś, czego trzymamy się tak mocno, że nie wyobrażamy sobie 

bez tego życia, spróbujmy rozluźnić nasz uścisk. Wtedy będziemy mogli w większej 

wolności przyjąć Boże powołanie, dary czy wyzwania, które przed nami staną. 

 

Spróbuj postawić się na miejscu bogatego młodzieńca 

 

Ty również masz swój majątek, a także marzenia. Jak z nich korzystasz? Czy nie 

przydałoby ci się trochę więcej elastyczności? Pamiętaj, że ani twoje marzenia, ani majątek 

nie muszą być same w sobie złe. Po prostu nie wytrzymują konkurencji z tym, co Jezus dla 

ciebie zaplanował. 

 

„Panie, pomóż mi nie przywiązywać się nadmiernie do niczego,                           

nawet do darów, których mi udzieliłeś”. 

 

1 P 1,3-9   Ps 111,1-2.5-6.9-10 
 

Św. Ignacy Loyola otrzymał tego 

bolesną lekcję. Jako młody żołnierz 

marzył o zdobyciu sławy na polu walki. 

Odniósł jednak ciężką ranę w bitwie, po 

czym spędził długie miesiące przykuty 

do łóżka. Odstawiony w ten sposób na 

boczny tor, zaczął zastanawiać się nad 

swym dalszym życiem i ostatecznie 

wyrzekł się marzeń o sławie. 



 

 
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

29 maja 2018                           

Lekcja  162                                 Temat:   Jesteś wezwany do świętości   
(1 P 1,10-16:  Biblia Tysiąclecia) 

 

(10) Nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy - ci, 

którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. (11) Badali oni, kiedy i na 

jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał 

cierpienia /przeznaczone/ dla Chrystusa i mające potem nastąpić 

uwielbienia. (12) Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej 

wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili 

Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy 

pragną aniołowie. (13) Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, 

/bądźcie/ trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam 

przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. (14) /Bądźcie/ jak posłuszne 

dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście 

nieświadomi, (15) 

ale w całym postępowaniu stańcie się wy również 

świętymi na wzór Świętego, który was 

powołał, (16) gdyż jest napisane: 

Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

W każdym innym okresie roku liturgicznego to wezwanie mogłoby nas mocno 

onieśmielać: Ja mam stać się święty jak Jezus i to pod każdym względem? Wolne żarty! 

Przecież to niemożliwe, żebym stał się tak dobry i kochający jak Bóg”. 

 

Poniekąd tak jest. Od upadku człowieka wszyscy znajdujemy się w sytuacji 

nieszczęsnych grzeszników. Jest to prawda o każdym z nas i dobrze zrobimy, jeśli będziemy 

o tym pamiętać.  



Jednak dziś, dziesięć dni po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, możemy słuchać 

tego wezwania z większą nadzieją. Bóg zesłał swego Ducha do naszych serc.  
 

 Jest to ten sam Duch, który przemienił gromadkę zastrachanych mężczyzn w 

gorliwych ewangelizatorów, gotowych pójść wszędzie, gdzie Bóg ich pośle. Nie 

wahali się nawet oddać życia, gdy Bóg udzielił im przywileju pójścia śladami swego 

Syna! 

 Jest to ten sam Duch, który zstępując na ludzi różnych języków i kultur, bogatych i 

biednych, złączył ich w jedną wspólnotę serc i umysłów; wzbudził w nich taką 

jedność, że wszystko mieli wspólne (Dz 4,32). 

 Tego właśnie Ducha otrzymaliśmy wszyscy na chrzcie – ten sam Duch żyje w nas, 

napełnia nas swoją łaską i kształtuje na podobieństwo Chrystusa. 

 

Świętość nie jest już zadaniem nierealnym, odległą wizją, znajdującą się daleko poza 

naszym zasięgiem. Jest darem udzielanym nam za darmo przez łaskawego i miłosiernego 

Boga. Dzięki ofierze oddanego nam bez reszty Odkupiciela, który na krzyżu pokonał 

wszelki grzech, i dzięki darowi chrztu świętość stała się dla nas osiągalna.  

 

Dlatego wezwanie do świętości nie musi już budzić w nas lęku i niepokoju, ale radość, 

gdyż jest wezwaniem do przyjęcia Tego, który każdego z nas może uczynić świętym, tak 

jak On jest święty. 

 

„Duchu Święty, pokładam nadzieję w łasce, którą wlałeś w moje serce przy 

chrzcie. Przyjdź, Duchu, i przyoblecz mnie w świętość Chrystusa”. 

 

Ps 98,1-4   Mk 10,28-31 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

30 maja 2018                    

Lekcja  163                                  Temat:     Wartość dawania siebie - bezinteresownie! 
(Mk 10,32-45:   Biblia Tysiąclecia) 

  

(32) A kiedy byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich, tak że 

się dziwili; ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu Dwunastu i 

zaczął mówić im o tym, co miało Go spotkać: (33) Oto idziemy do Jerozolimy. Tam 

Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go 

na śmierć i wydadzą poganom. (34) I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i 

zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie. (35) Wtedy podeszli do Niego 

synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił 

to, o co Cię poprosimy. (36) On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam 

uczynił? (37) Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po 

prawej, drugi po lewej Twej stronie. (38) Jezus im odparł: Nie wiecie, o co 

prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym 

Ja mam być ochrzczony? (39) Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do 

nich: Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy 

również przyjmiecie. (40) Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie 

prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało 

przygotowane. (41) Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się 

na Jakuba i Jana. (42) A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, 

którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą 

władzę. (43) Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami 

chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. (44) A kto by 

chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich.  

(45) Bo i  

Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz 

żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



Stare chińskie przysłowie głosi: 

 „Jeśli chcesz być szczęśliwy przez godzinę, utnij sobie drzemkę. Jeśli chcesz być 

szczęśliwy przez dzień, idź na ryby. Jeśli chcesz być szczęśliwy przez rok, odziedzicz 

fortunę. Jeśli chcesz być szczęśliwy przez całe życie, pomóż komuś”. 
 

Podobnie sądzili wielcy ludzie.  

 Św. Franciszek z Asyżu mawiał, że dając, otrzymujemy.  

 Lew Tołstoj uważał, że jedynym sensem życia jest służba ludzkości. 

 Winston Churchill powiedział: „Żeby utrzymać się, trzeba brać, żeby żyć, trzeba 

dawać”.  

 Robert Louis Stevenson stwierdził: „Można dawać bez miłości, ale nie można 

miłować bez dawania”.  

 I wreszcie papież Franciszek oznajmił: „Chrystus prowadzi nas do coraz 

większego przekraczania siebie, do oddawania siebie w służbie innym”. 
 

Wartość dawania siebie – swojego czasu, talentów, pieniędzy – istnieje nie tylko w 

przysłowiach czy słowach zachęty wygłaszanych przez sławnych ludzi. Badania wykazały, 

że dawanie jest doskonałym środkiem do rozwoju osobistego i do szczęścia. Rezonans 

magnetyczny wykazuje, że dawanie pobudza te części mózgu, które są stymulowane przez 

jedzenie i seks. Pomagając komuś w potrzebie, sami doświadczamy głębokiej przyjemności. 

Nie mówiąc już o tym, że im bardziej wielkoduszna i ofiarna jest dana osoba, tym zwykle 

jest zdrowsza i bardziej wydajna w pracy. 
 

 Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś: „Nie chodzi o to, ile dajemy, ale ile 

miłości wkładamy w to dawanie”.  
 

Wielu z nas ma ograniczone zasoby finansowe, ale pamiętajmy, nawet najmniejszy dar 

ma swoją wartość. Każdy z nas może oddać złotówkę tygodniowo. Tydzień każdego z nas 

składa się ze 168 godzin. Każdy – zdrowy czy chory, bogaty czy biedny – jest w stanie 

znaleźć trochę czasu, by pomóc innym. Oddanie z serca własnego czasu i pieniędzy jest 

właśnie tą miłością, o którą chodziło Matce Teresie. 

Wielu ludzi powie: „Chętnie coś oddam, jeśli będę miał pewność, że dostanę coś w 

zamian”. Jednak taki warunkowy rodzaj dawania nie daje nam pełnego szczęścia. Jeśli 

zaczniemy dawać na wzór Jezusa, z podobną jak On hojnością, będziemy o wiele bardziej 

zadowoleni. A zarazem upodobnimy się do Jezusa, który był najszczęśliwszym i najbardziej 

pełnym pokoju człowiekiem ze wszystkich, jacy kiedykolwiek żyli na ziemi. Bądźmy więc 

podobni do Chrystusa – hojni i kochający jak On! 
 
 

„Panie, pomóż mi być radosnym dawcą”. 

 

1 P 1,18-25     Ps 147,12-15.19-20 

 



Najświętszego Ciała 

i  

Krwi Pańskiej 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

31 maja 2018 
(Mk 14, 22-25:   Biblia Tysiąclecia) 

 

(22) A gdy jedli, wziął chleb, odmówił 

błogosławieństwo, połamał i dał im 

mówiąc: Bierzcie, to jest Ciało moje. (23) Potem wziął kielich                       

i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy.  

(24) I rzekł do nich: To jest moja Krew Przymierza, która za wielu 

będzie wylana. (25) Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił                  

z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy                                        

w królestwie Bożym. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Tak bardzo proste były gesty Jezusa. Powtarzał je każdy gospodarz uczty paschalnej. 

Można powiedzieć, że po dziś dzień powtarza je każdy, kto kroi chleb i podaje go swoim 

dzieciom czy bliskim. Zadziwiające były jedynie słowa: „Bierzcie, to jest Ciało moje” 

(Mk 14,22).  

 

Jezus nie rozdawał jedynie chleba, 

rozdawał także siebie. 
 



W pewnym sensie każdy z nas, służąc swoim bliskim, oddaje im także siebie.  

Wiemy przecież, albo przynajmniej się domyślamy, jak gorzko smakuje chleb podany 

bez miłości, z miną, od której odechciewa się jeść.  

 

 Jednak Jezus doprowadził to oddanie siebie do ekstremum, wydając za nas swoje 

ciało w sposób absolutnie dosłowny – składając je w ofierze na krzyżu.  

 Ukochał nas do końca. Co więcej, oddając się nam w Eucharystii, uzdalnia nas do 

miłości.  

 Dzięki Jego ofierze możemy więc już nie tylko sami doświadczać miłości Boga, ale 

również kochać innych.   

 

Za takim właśnie Jezusem idziemy dziś w procesji Bożego Ciała. 

 

Za Jezusem, który napełnia Bożą miłością i mocą zwyczajne ludzkie gesty. Który 

wchodzi w naszą rzeczywistość, a dziś, niesiony w Najświętszym Sakramencie, mija domy 

wierzących i niewierzących, zwyczajnych, grzesznych ludzi, aby nieść im swoje 

błogosławieństwo. Jak śpiewamy w pieśni: „Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak 

się Jego dzieciom powodzi”. 

Idąc za Nim, wyznajemy publicznie naszą wiarę. Ale także, co jeszcze trudniejsze, 

wyznajemy, że chcemy „iść za Nim” także w sensie biblijnym, to znaczy być Jego 

uczniami i naśladować Go. Nie jest to wcale łatwe. Dlatego podczas procesji przy czterech 

ołtarzach słuchamy Jego słowa i modlimy się o wzrost łaski Bożej w nas, o częste i owocne 

przyjmowanie Jezusa w Eucharystii, o to, byśmy nie zeszli z tego świata bez Komunii 

świętej i byśmy, przezwyciężając podziały pomiędzy sobą, dążyli do Boga w jedności. 

 

Idźmy więc z radością, wiedząc, że mamy Boga, któremu na nas zależy, którego warto 

kochać i który pomaga nam kochać innych. Tę miłość nieśmy dzisiaj światu i dawajmy o 

niej świadectwo. 

 

„Panie Jezu, który do końca nas umiłowałeś, ucz nas, idących za Tobą, tej 

miłości, która ma być znakiem rozpoznawczym Twoich uczniów”. 

 

Wj 24,3-8       Ps 116,12-13.15-18     Hbr 9,11-15 

 

 

 
 

 

 



 

Szkoła 
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Piątek :  

1 czerwca 2018                           
(Mk 11,11-25:  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 (11) Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a 

że pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do 

Betanii. (12) Nazajutrz, gdy wyszli oni z Betanii, odczuł głód. (13) A widząc 

z daleka drzewo figowe, okryte liśćmi,  

podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie 

czegoś na nim. 

 Lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na 

figi. (14) Wtedy rzekł do drzewa: Niech nikt nigdy nie je owocu z ciebie! 

Słyszeli to Jego uczniowie. (15) I przyszedł do Jerozolimy. Wszedłszy do 

świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, 

powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali 

gołębie, (16) i nie pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt jaki przez 

świątynię. (17) Potem uczył ich mówiąc: Czyż nie jest napisane: Mój dom ma 

być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego 

jaskinię zbójców. (18) Doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie, i 

szukali sposobu, jak by Go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed Nim, gdyż cały 

tłum był zachwycony Jego nauką. (19) Gdy zaś wieczór zapadał, [Jezus i 

uczniowie] wychodzili poza miasto. (20) Przechodząc rano, ujrzeli drzewo 

figowe uschłe od korzeni. (21) Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do 

Niego: Rabbi, patrz, drzewo figowe, któreś przeklął, uschło. (22) Jezus im 

odpowiedział: Miejcie wiarę w Boga! (23) Zaprawdę, powiadam wam: 

Kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze!, a nie wątpi w duszy, lecz 

wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. (24) Dlatego powiadam 

wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, 

tylko wierzcie, że otrzymacie. (25) A kiedy stajecie do modlitwy, 

przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w 

niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



 
 

 

Być może właśnie dlatego w dzisiejszej Ewangelii Jezus szuka fig, chociaż nie jest na nie 

pora (Mk 11,13). Na początku uczniom mogło to wydawać się bez sensu, ale z czasem 

zrozumieli – jeśli owocowanie jest twoją naturą, to Bóg oczekuje, że będziesz wydawać 

owoce w każdym czasie, w porę i nie w porę. Czy to w ogóle możliwe?  

Z pomoc Boga tak, a On nie zostawia nas z tym samych. Wciąż wspiera nas swoją łaską, 

uzdrawia naszą pamięć i mobilizuje do pracy nad dziełem, do którego nas powołał. Każdy 

dar łaski jest jak nasionko, które czeka, by wykiełkować. Każdy akt uzdrowienia i 

miłosierdzia jest jak łagodny deszcz zmiękczający to nasionko.  
 

 Każdy posiłek złożony z Chleba Życia i słowa Bożego dodaje nam energii do 

działania. Bóg nieustannie troszczy się o nas. 
 

Pomyśl, w jakich dziedzinach już wydajesz duchowe owoce. Kiedy masz cierpliwość do 

swoich niesfornych dzieci, kiedy wykorzystujesz swoje talenty w pracy, z której 

utrzymujesz rodzinę, kiedy zrobisz chorej sąsiadce zakupy, nawet kiedy pozwalasz 

drugiemu kierowcy włączyć się do ruchu – to wszystko są duchowe owoce. 

 

To dzięki łasce wydajemy duchowe owoce, taka jest bowiem jej natura. Skoro 

otrzymałeś łaskę od Boga, to logicznie rzecz biorąc, musi się to jakoś ujawnić. Miej więc 

oczy otwarte. Bóg działa, dając ci zdolność do wydawania owocu przez cały rok, i pragnie 

go w tobie zobaczyć. 

 

„Panie, dziękuję Ci za to, że obdarzasz mnie swoją łaską.                                  

Pozwól mi wydawać owoce dla Twego królestwa”. 

 

1 P 4,7-13   Ps 96,10-13 

 

Oto zagadka: 
 Co wspólnego mają ze sobą figowiec                 i 

łaska Boża?  

 

Jeśli twoja odpowiedź brzmi: „Jedno i drugie wydaje 

owoc” – masz rację! 

Owocowanie należy do ich natury. 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

2 czerwca 2018                           
 

(Jud 17.20b-25:  Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

(17) Wy zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były 

zapowiedziane przez Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

  

(20) Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej 

najświętszej wiary,  

w Duchu Świętym się módlcie 
 (21) i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia 

Pana naszego Jezusa Chrystusa, /które wiedzie/ ku życiu wiecznemu.  

 

(22) Dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają 

wątpliwości: (23) ratujcie /ich/, wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejcie 

litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez 

ciało. (24) Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i stawić 

nienagannymi i rozradowanymi wobec swej chwały, (25) jedynemu Bogu, 

Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, 

moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki! Amen.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

W Duchu Świętym się módlcie. 
 

Doskonała rada! Jednak wszystkie zalecenia Judy brzmią tak znajomo, że łatwo 

się po nich prześlizgnąć, uznając, że wszystko to już wiemy.  

 

 Dzisiejsze czytanie przypomina 

nieco listę spraw do załatwienia.  



Budujcie siebie na fundamencie wiary   

Módlcie się w Duchu   

Strzeżcie samych siebie w miłości Bożej   

Oczekujcie miłosierdzia Pana   

 

Zwolnijmy jednak na moment i przyjrzyjmy się bliżej przynajmniej jednemu z tych 

zaleceń, mianowicie: „W Duchu Świętym się módlcie”.  
 

Być może gdy słyszymy te słowa, przychodzi nam na myśl fragment Listu do Rzymian, 

w którym św. Paweł mówi o tym, jak Duch Święty przyczynia się za nami, gdy nie 

umiemy się modlić (Rz 8,26-27). I jest to bardzo słuszne skojarzenie!  
 

Ale modlitwa w Duchu Świętym to coś jeszcze więcej –  

 

na przykład wsłuchiwanie się w natchnienia Ducha w ciągu dnia.  

Wierzcie lub nie, ale jedną z najbardziej skutecznych form modlitwy jest słuchanie. 

Spróbuj rano poprosić Ducha Świętego, aby pomógł ci zmierzyć się z nadchodzącym 

dniem. Co będziesz robić? Z kim się zobaczysz? Jakie czekają cię wyzwania?  
 

Pomódl się: „Przyjdź, Duchu Święty, i pomóż mi zobaczyć ten dzień Twoimi oczami”. 

Poproś Go, aby pobłogosławił każdą z osób, z którymi się spotkasz. Otwórz kalendarz i 

ofiaruj Mu wszystkie swoje dzisiejsze zobowiązania. A potem słuchaj. Zatrzymaj się i 

wycisz swoje myśli, nawet jeśli jesteś bardzo zajęty, i bądź otwarty na to, co przychodzi ci 

do głowy. Może masz poczucie, że któreś spotkanie powinno zostać przełożone na 

później. Albo że powinieneś odezwać się do starego przyjaciela lub nowego 

współpracownika.  

Cokolwiek by to było, spróbuj to zrealizować – zwłaszcza jeśli temu przekonaniu 

towarzyszy uczucie pokoju. 

Modlitwa w Duchu Świętym nie jest jednorazowym ćwiczeniem. Przez cały dzień 

szukaj okazji, by zatrzymać się i zaprosić Go do tego, co robisz. Jeśli nastąpiła 

nieoczekiwana zmiana w twoich planach, powiedz Mu o niej. Jeśli jakieś spotkanie czy 

rozmowa potoczyły się nie po twojej myśli, zapytaj Go, dlaczego tak się stało, i w jaki 

sposób możesz naprawić sytuację. Jeśli zaskoczyła cię dobra wiadomość, podziel się z 

Nim swoją radością. 

Rozmawiaj z Duchem Świętym przez cały dzień, tak jak się rozmawia z dobrym 

przyjacielem. Im częściej będziesz to robić, tym bardziej pogłębi się wasza przyjaźń! 
 

„Przyjdź, Duchu Święty! Prowadź mnie przez cały dzisiejszy dzień.                        

Pomóż mi słuchać Ciebie i poddać się Twemu prowadzeniu”. 
 

Ps 63,2-6   Mk 11,27-33 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

3 czerwca 2018                           
 

(Mk 2,23--3,6:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(23) Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, 

uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. (24) Na to faryzeusze 

rzekli do Niego: Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie 

wolno? (25) On im odpowiedział: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, 

kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? (26) Jak 

wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby 

pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim 

towarzyszom.(27) I dodał: To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie 

człowiek dla szabatu. (28) Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu. 

(1) Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą 

rękę. (2) A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. (3) On 

zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Stań tu na środku! (4) A do 

nich powiedział: Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? 

Życie ocalić czy zabić? Lecz oni milczeli. (5) Wtedy 

spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu 

zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Wyciągnął, i 

ręka jego stała się znów zdrowa. (6) A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami 

Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dzisiejsza Ewangelia opisuje dwie sytuacje, w których faryzeusze mają poważne 

zastrzeżenia do postępowania Jezusa lub Jego uczniów w dzień szabatu.  
 

 W pierwszej głodni uczniowie zrywają i łuskają kłosy na polu, 

 w drugiej Jezus uzdrawia w synagodze człowieka z uschniętą ręką.  

 

Sytuacje te różnią się w pewnej bardzo istotnej kwestii – w pierwszej z nich faryzeusze 

wchodzą z Jezusem w dialog, natomiast w drugiej, nawet prowokowani przez Niego, 

milczą, ukrywając swoje prawdziwe uczucia. 



 

Jezus zwykle odpowiadał na stawiane Mu pytania. Kiedy więc faryzeusze 

zakwestionowali postawę Jego uczniów, wziął ich w obronę.  

Znalazł odpowiedni przykład biblijny, a także wypowiedział słynne: „To szabat został 

ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu” (Mk 2,27). 

 

 Wyjaśnił im samą istotę Prawa, objawił się też jako Pan szabatu. Jeśli nawet faryzeusze 

nie byli w stanie w danej chwili przyjąć tej argumentacji, to może do niektórych z nich 

przemówiła ona później, na pewno zaś przekonała innych słuchaczy i samych uczniów.  

 

Przy uzdrowieniu w synagodze Jezus chciał wyjaśnić to, co uczynił. Chciał pokazać, że 

ten akt miłosierdzia to znak miłości Ojca, objawionej w Jego świętym dniu. Jednak 

faryzeusze nie chcieli Go o nic pytać. Milczeli.  

Nie dlatego, że nie mieli pytań, ale ponieważ nie chcieli słuchać odpowiedzi ani dać się 

przekonać. Z góry wiedzieli lepiej. Odmówili podjęcia dialogu z Jezusem, a zaraz po tym 

zaczęli we własnym gronie naradzać się, w jaki sposób Go zgładzić. 

  
 

 Milczymy, gdy chcemy wsłuchać się w Boga i usłyszeć, co ma nam do 

powiedzenia.  

 Milczymy podczas adoracji, kiedy trwamy przed Bogiem – stworzenie przed 

swoim Stwórcą – w cichym uwielbieniu i dziękczynieniu.  

 

 Takie milczenie jest wręcz konieczne  

w relacji z Bogiem.  
 

 

 

Milczenie  

bywa bardzo 

różne. 



 

Jednak istnieje również milczenie faryzejskie, kiedy nie chcemy wejść w dialog z 

Bogiem, nie chcemy wypowiedzieć przed Nim siebie, odmawiając Mu prawa do naszych 

myśli, przeżyć i decyzji.  

 

 Takie milczenie to oznaka zatwardziałości serca. 

 

1. Bóg zna odpowiedzi na wszystkie nasze pytania.  

2. Jest w stanie rozwiać nasze wątpliwości.  

3. Potrafi wyjaśnić to, co wydaje nam się absurdalne, ukoić wszystkie 

nasze żale i pretensje. 

 

 Czy jesteśmy gotowi, aby Go słuchać? 
 

„Panie, nie zawsze rozumiem to, co czynisz w moim życiu. Jest we mnie wiele 

pytań. Naucz mnie szczerze rozmawiać z Tobą także o tym, co trudne”. 

 

Pwt 5,12-15      Ps 81,3-8.10-11    2 Kor 4,6-11 


