
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

11 stycznia 2021 
 

Mk 1,14-20 (Biblia Tysiąclecia) 
 

   Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:  

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się                

i wierzcie w Ewangelię. 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, 

Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.  Jezus rzekł do nich: 

Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi.                                            

I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. 

       Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi                              

i naprawiali sieci.  Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem                  

z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Zaskakujące zdanie. Jezus przechodzi brzegiem jeziora i zaprasza kilku mężczyzn, by 

poszli za Nim – a oni idą. Dlaczego?  

➢ Czy ty zostawiłbyś pracę i rodzinę, aby pójść za kimś obcym?  

Ten zwięzły opis powołania przez Jezusa pierwszych uczniów jest w rzeczywistości 

skrótem myślowym – w oczywisty sposób pomija kilka istotnych szczegółów.  

Prawdopodobnie Szymon, Andrzej, Jakub i Jan znali Jezusa już wcześniej albo 

przynajmniej o Nim słyszeli. Być może w przeszłości słuchali Jego nauk, a nawet z Nim 

rozmawiali i nie był dla nich kimś zupełnie obcym.  

❖ Może poszli za Nim dlatego, że zaintrygowała ich osoba Cudotwórcy, który głosił, 

że przybliżyło się królestwo Boże.  

❖ Może szukali wytchnienia od codziennej harówki, a może było w Jego wezwaniu 

coś, czemu nie potrafili się oprzeć.  

❖ Pójście za Jezusem mogło im się jawić jako piękna przygoda – szansa na oglądanie 

wielu cudów i uzdrowień.  

❖ Może sądzili, że ta przygoda potrwa krótko, nie podejrzewając, jak bardzo 

przemieni całe ich życie.  



Jednego możemy być pewni – ci czterej rybacy nie mieli pojęcia, na co się piszą.  

Owszem, czekały ich zdumiewające objawienia i niezwykłe przeżycia, ale także 

odrzucenie, niezrozumienie i wyrzeczenia. Gdyby potrafili to przewidzieć, być może nigdy 

nie zostawiliby swoich rybackich łodzi.  

Dziękujmy Bogu, że tak się nie stało!  

➢ Czy potrafisz wyobrazić sobie Kościół bez św. Piotra?  

➢ Lub przesłanie o tym, że Bóg jest miłością, bez tekstów św. Jana?  

Całe szczęście, że koszt bycia uczniem Jezusa odsłaniał się im stopniowo i nigdy nie 

zdołał przesłonić tej pierwszej ekscytacji i radości pójścia za Nim.  

Jezus powołuje także ciebie. 

Codziennie wyciąga do ciebie rękę, gdy się modlisz, czytasz Pismo Święte, gdy spotykasz 

się z ludźmi. Kiedy usłyszysz Jego wezwanie – zwłaszcza, gdy wyda ci się ono wymagające 

czy trudne – przypomnij sobie tych czterech Apostołów, a szczególnie ich entuzjastyczną i 

pełną wiary reakcję na wezwanie Jezusa.  

Pamiętaj także o tym, za Kim idziesz – to twój Zbawca i Odkupiciel.  

Jego drogi bywają tajemnicze, a Jego wola trudna do zrozumienia, ale On niczego bardziej 

nie pragnie niż wprowadzić cię do swego królestwa. Nie bój się więc zostawić wszelkich 

sieci, w które jesteś uwikłany, i pójdź za Nim – dzisiaj i zawsze.  

 

„Jezu, pomóż mi usłyszeć Twoje wezwanie i na nie odpowiedzieć.” 

 

Hbr 1,1-6     Ps 97,1-2.6-7.9 

 

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców 

przez proroków,  a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez 

Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył 

wszechświat. Ten /Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, 

podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, 

zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.  On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile 

odziedziczył wyższe od nich imię.  Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: 

Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził? I znowu: Ja będę Mu Ojcem, 

a On będzie Mi Synem. Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: 

Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!  
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Mk 1,21-28 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał.  Zdumiewali się 

Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.                    

Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on 

wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić.  

Wiem, kto jesteś: Święty Boży. 

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go 

targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 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.  I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej 

krainie galilejskiej. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Zoo farmakognozja to nazwa nowej, szybko rozwijającej się dziedziny wiedzy.  

Brzmi tajemniczo, ale oznacza coś bardzo prostego. Nauka ta bada, w jaki sposób chore 

zwierzęta orientują się, które rośliny mogą im pomóc w różnych dolegliwościach.  

Wyjaśnia, dlaczego koty jedzą trawę, gdy boli je żołądek, a ciężarne słonice afrykańskie 

szukają określonego gatunku drzewa, którego liście i gałązki pomagają im wywołać poród.  

Niektóre zwierzęta przemierzają długie odległości, aby znaleźć odpowiednie liście, 

nasiona, korzenie czy minerały, których potrzebują ich organizmy. Naukowcy debatują 

nad tym, dlaczego ludzie nie wykazują tak dużych umiejętności w tej dziedzinie, jak 

niektóre gatunki zwierząt.  

 My mamy jednak coś znacznie lepszego – wrażliwość na Boga                           

i pragnienie szukania Go.  

Widzimy, jak to pragnienie dochodziło do głosu podczas publicznej działalności Jezusa. 

Ludzie przybywali ze wszystkich stron, aby otrzymać od Niego uzdrowienie z chorób ciała 

i ducha. Niektórzy, aby do Niego dotrzeć, przekraczali niekiedy bariery społeczne czy 

polityczne, które wydawały się nie do pokonania.  



W dzisiejszej Ewangelii czytamy o opętanym człowieku, który przyszedł do Jezusa po 

uwolnienie, chociaż obecny w nim demon miotał obelgi przeciwko Panu.  

U zwierząt jest to kwestia instynktu, u ludzi to kwestia relacji.  

Im głębiej poznajemy Jezusa i Jego miłość do nas, tym bardziej 

przekonujemy się, że On daje nam dokładnie to, czego potrzebujemy – i to 

codziennie.  

❖ A wtedy rodzi się w nas już nie tylko wiara w to, że On ma moc uzdrawiać nasze 

zranienia, ale także ufność, że udzieli nam potrzebnej mądrości i łaski do 

świętego życia.  

❖ Zaczynamy też rozumieć, że trwanie przy Nim i przestrzeganie Jego przykazań 

jest najlepszą drogą, a jednocześnie zabezpiecza nas przed wieloma chorobami – 

nie tylko tymi duchowymi.  
 

➢ Jak więc mamy wyrobić w sobie nawyk stałego szukania Jezusa?  

Poprzez usilne szukanie Jego woli!  

➢ Połóż koło łóżka Pismo Święte – albo „Słowo wśród nas” – żeby od razu po 

przebudzeniu po nie sięgnąć.  

➢ Podejmując kolejne czynności dnia kieruj swoją myśl choć na moment do Boga, 

który jest twoim Panem i powierzaj się Mu.  

➢ Szykując posiłek, zmywając naczynia, wieszając pranie, jadąc do pracy czy idąc 

po zakupy albo na spacer – staraj się łączyć z Nim i przywoływać radosną 

świadomość, że nie jesteś sam, bo On jest z tobą.  

A kiedy wyrobisz w sobie głęboki nawyk zwracania się do Boga w różnych sytuacjach                     

i porach dnia, w pewnym momencie zaczniesz w końcu słyszeć, co On do ciebie mówi,                 

i poznasz, w jakim kierunku cię prowadzi.  

Może poczujesz się przynaglony, by przerwać to, co robisz, i zagłębić się w modlitwie, 

a może inaczej spojrzysz na jakieś swoje przyzwyczajenia i znajdziesz siły, by zejść ze 

ścieżki, która prowadzi cię do grzechu. Może ugryziesz się w język, zanim dołączysz do 

plotkujących sąsiadek.  

Po jakimś czasie zaczniesz dostrzegać zmiany we własnym spojrzeniu na innych, siebie 

i Boga, i łatwiej ci będzie za Nim iść.  

Słuchaj Boga codziennie. 

A potem idź za natchnieniami, które ci daje. On nie bawi się tobą ani nie przeprowadza 

na tobie eksperymentów, lecz szczerze chce, abyś odkrył Jego uzdrawiającą miłość.  

„Przyjdź, Duchu Święty! Pomóż mi dziś słuchać głosu Boga.” 



Hbr 2,5-12    Ps 8,2.5-9 

 

Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy. Ktoś to na pewnym 

miejscu stwierdził uroczyście, mówiąc:  

Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że się 

troszczysz o niego;  

 mało co mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Wszystko 

poddałeś pod jego stopy. Ponieważ zaś poddał Mu wszystko, nic nie zostawił nie 

poddanego Jemu. Teraz wszakże nie widzimy jeszcze, aby wszystko było Mu 

poddane.  Widzimy natomiast Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i 

czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał 

śmierci.  Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który 

wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez 

cierpienie. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, z jednego 

/są/ wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi, mówiąc:  

Oznajmię imię Twoje braciom moim, w pośrodku zgromadzenia będę 

Cię wychwalał 
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Mk 1,29-39 (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

  
    Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i 

Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej.                 

On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A ona im 

usługiwała.  

      Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i 

opętanych;  i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi 

chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, 

ponieważ wiedziały, kim On jest.  
 

Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się 

na miejsce pustynne, i tam się modlił. 
 

     Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: 

Wszyscy Cię szukają. Lecz On rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich 

miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, 

nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.  
 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Porę, o której Jezus wstał, by się modlić, trudno nawet określić jako wczesną.               

Zdaniem biblistów był to raczej środek nocy!  

➢ Dlaczego więc po całym dniu wyczerpującej posługi Jezus pozbawiał się tak 

potrzebnego człowiekowi snu?  

➢ Czemu miało służyć to wyrzeczenie?  

Przecież dokonał tak wielu dobrych czynów dla królestwa Bożego! Dlaczego nie mógł 

odłożyć modlitwy na później?  

Bo takie było Jego gorące pragnienie, wręcz podstawowa potrzeba – 

przebywanie z Ojcem na modlitwie. 



Wszystko inne było mniej ważne i mogło zaczekać. Uczniowie, zapewne po jakimś 

czasie, znajdują Go i próbują nakłonić do dalszej posługi, bo przecież tylu ludzi Go szuka! 

Jednak pomimo wczesnej pory, braku snu i presji wywieranej przez uczniów, Jezus 

oznajmia Szymonowi, że chce odejść z tego miejsca. Czas bowiem odwiedzić kolejne 

wioski i nauczać ich mieszkańców.  

Z siłami odnowionymi przez modlitwę Jezus, świadom swej misji,                       

jest gotów do dalszej drogi. 

Fragment ten może okazać się pomocny dla tych z nas, którzy borykają się z brakiem 

czasu na modlitwę. Czasami natłok obowiązków sprawia, że potrzebujesz więcej 

odpoczynku.  

 Bóg zna wszystkie twoje potrzeby, troszczy się o ciebie i nie chce twojego 

wyczerpania.  

 Ale wie także, jak bardzo potrzebujesz codziennego kontaktu z Nim. 

 Zresztą, im gorliwiej służysz, tym bardziej czujesz się znużony emocjonalnie, fizycznie 

i psychicznie. A to oznacza, że tym bardziej potrzebujesz odnowienia sił w kontakcie                   

z Ojcem niebieskim.  

Kiedy następnym razem poczujesz się wyczerpany wymogami życia, przypomnij sobie, 

jak bardzo zależało Jezusowi na kontakcie z Ojcem.  

Jeśli tylko to możliwe, spróbuj dobrze się wyspać, ale jednocześnie nie zaniedbuj 

kontaktu z Bogiem.  

Modlitwa doda ci energii i zapewni wszystko, czego potrzebujesz, aby służyć tak, jak 

służył Jezus – z mocą, przekonaniem i radością.  

 

„Panie, kiedy czuję się zbyt zmęczony, żeby się modlić, przypominaj mi, 

jak wielką wartość ma kontakt z Tobą.” 

 

Hbr 2,14-18     Ps 105,1-4.6-9 

Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy 

stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad 

śmiercią, to jest diabła,  i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń 

śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia 

potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, 

aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za 

grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym 

może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. 
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Hbr 3,7-14 (Biblia Tysiąclecia) 
 

     Dlatego /postępujcie/, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie,                  

nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie, jak w dzień kuszenia na 

pustyni,  gdzie kusili Mię ojcowie wasi przez wystawianie na próbę, chociaż widzieli 

dzieła moje przez czterdzieści lat.   

     Rozgniewałem się przeto na to pokolenie i powiedziałem: Zawsze błądzą w sercu.       

Oni zaś nie poznali dróg moich, toteż przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do mego 

odpoczynku.  

    Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której 

skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego,  lecz zachęcajcie się wzajemnie 

każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z was nie uległ 

zatwardziałości przez oszustwo grzechu.  Jesteśmy bowiem uczestnikami Chrystusa, 

jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silną.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Lepiej od razu uświadomić sobie, że każda spowiedź jest trudna, i dlatego wymówki 

takie, jak: To nie jest znowu taki poważny grzech. Nie ma co od razu lecieć do spowiedzi. 

Może nawet dobrze by było pójść, tylko najpierw należałoby zrobić porządny rachunek 

sumienia. A dzisiaj tyle mam jeszcze do zrobienia. Lepiej poczekam do soboty, to będę 

wolniejszy i spokojniej się wyspowiadam – to bardzo powszechna i perfidna pokusa. Jakże 

często, gdy przychodzi już ta sobota, znajdujemy kolejną wymówkę, żeby odłożyć 

spowiedź – jeśli w ogóle jeszcze o niej pamiętamy.  

O wiele lepiej jest wyznać swoje grzechy od razu, nawet w mniej sprzyjających 

warunkach, niż czekać na idealny moment. Przy tego rodzaju pokusach warto 

przypomnieć sobie jasną i bezpośrednią radę z Listu do Hebrajczyków:  

„Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co zwie się «dziś»” 

(Hbr 3,13).  



Autor używa tu przykładu starożytnych Izraelitów ku przestrodze chrześcijan 

pochodzenia żydowskiego, którzy przeżywali pokusę zniechęcenia lub obojętności                      

w stosunku do Jezusa.  

Przypomniał, jak w drodze z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej Izraelici szemrali 

przeciwko Bogu na pustyni. Zamiast podtrzymywać się nawzajem na duchu i mieć                        

w pamięci cel wędrówki, skoncentrowali się na bieżących utrapieniach.  

Chociaż my nie wędrujemy przez pustynię jak Izraelici ani nie cierpimy prześladowań 

jak pierwsi chrześcijanie, to i nas często dotyka pokusa obojętności i odkładania 

spraw na później. 

I warto się temu uważnie przyjrzeć, bowiem to, jakie sprawy odkładamy na później, 

odsłania naszą hierarchię wartości i stan naszych serc. Często jest w nas przekonanie, że 

skoro mamy tyle do zrobienia na już, to sprawy wiary i to, czego oczekuje od nas Bóg – 

modlitwa, spowiedź, wizyta u chorej sąsiadki – może poczekać do jutra.  

Taki sposób myślenia jest znakiem, że właśnie dziś powinniśmy postawić Pana na 

pierwszym miejscu, bo z każdym dniem będzie coraz trudniej przełamać rodzący się w nas 

bezwład albo opór.  

Zastanów się więc dziś nad tym, co jest dla ciebie najważniejsze.  

➢ Czy jest coś, co od dawna odkładasz na później?  

➢ Jakich zmian wymaga twój rozkład dnia, żebyś mógł być bardziej 

dyspozycyjny dla Pana?  

Spróbuj dziś znaleźć czas na modlitwę, duchową rozmowę z Bogiem, nawet gdy jesteś 

bardzo zajęty. Jeśli czujesz, że powinieneś zajrzeć do sąsiada czy pojednać się z dawno 

niewidzianym krewnym, „nie zatwardzaj serca swego” (zob. Ps 95,8).  

A jeśli Duch przynagla cię do pójścia do spowiedzi, nie odkładaj tego na później.             

Zrób to teraz!  

„Pomóż mi, Panie, dziś wypełnić Twoją wolę.” 

Ps 95,6-11 Mk 1,40-45 

Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, 

możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: 

Chcę, bądź oczyszczony!  Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus 

surowo mu przykazał i zaraz go odprawił,  mówiąc mu: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale 

idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na 

świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co 

zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach 

pustynnych.  A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. 

 



 

 

Szkoła 
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Hbr 4,1-5.11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  Lękajmy się przeto, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Jego odpoczynku, aby ktoś 

z was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony. Albowiem i myśmy otrzymali dobrą nowinę, jak 

i tamci, lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z 

tymi, którzy je usłyszeli. Wchodzimy istotnie do odpoczynku my, którzy uwierzyliśmy, jak 

to powiedział: Toteż przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do mego odpoczynku, 

aczkolwiek dzieła były dokonane od stworzenia świata.  Powiedział bowiem /Bóg/ na 

pewnym miejscu o siódmym dniu w ten sposób: I odpoczął Bóg w siódmym dniu po 

wszystkich dziełach swoich.  I znowu na tym /miejscu/: Nie wejdą do mego odpoczynku.   

Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie 

szedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Zimne ognie. Spiesz się powoli. Ciepłe lody. To przykłady oksymoronów, czyli połączeń 

słów mających przeciwstawne znaczenia.  

W dzisiejszym czytaniu znajdujemy kolejny przykład:  

„Śpieszmy się (…) do odpoczynku”. 

Choć brzmi to dosyć paradoksalnie, to jednak wystarczy rozejrzeć się dookoła, by 

stwierdzić, że w dzisiejszych czasach, żeby odpocząć, naprawdę trzeba się natrudzić!  

Życie wydaje się czasem niekończącym się ciągiem obowiązków. A kiedy w naszym 

rozkładzie dnia znajdzie się luka, natychmiast pojawia się jakaś niecierpiąca zwłoki sprawa, 

która ją wypełnia.  

To prawda, że wykonując swoją pracę w kompetentny i uczciwy sposób, naśladujemy 

naszego Stwórcę. Ale  

Bóg pragnie także, abyśmy naśladowali Jego odpoczynek w dzień szabatu.  



Regularna przerwa w pracy przypomina nam, że Bóg przygotował dla nas więcej, niż 

bylibyśmy w stanie osiągnąć nawet największym wysiłkiem.  

W dzień wolny od pracy mamy szanse skierować naszą uwagę na niebo, nasz prawdziwy 

dom, miejsce, którego nie bylibyśmy w stanie zbudować, nawet gdybyśmy ciężko pracowali 

przez całe życie.  

❖ Dla wielu z nas niedziela stała się dniem zakupów, wydarzeń sportowych czy 

porządkowania szaf albo podwórka.  

❖ Dla niektórych jest to obowiązkowy dzień pracy. Samo w sobie nie jest to niczym 

złym.  

Dla kogoś, kto spędza cały tydzień za biurkiem, dzień spędzony na świeżym powietrzu 

może być bardzo relaksujący.  

Bóg nie oczekuje też od nas rezygnacji z pracy, jeśli nie mamy innego wyjścia.  

Pragnie jednak, byśmy znaleźli czas na 

❖ uczestnictwo we Mszy świętej,  

❖ dłuższą niż zwykle modlitwę  

❖ lekturę Pisma Świętego oraz  

❖ cieszenie się towarzystwem naszych bliskich.  

 

Niedziela zbliża się wielkimi krokami. Postaraj się otworzyć własne okno do nieba.  

Odłóż sprawy, które możesz załatwić innego dnia. Spróbuj oddalić od siebie wszelki 

niepokój. Nie rozpamiętuj tego, co było, nie martw się o to, co będzie.  

Po prostu wejdź do Bożego odpoczynku. Rozejrzyj się wokół i zobacz to wszystko, co 

uczynił dla ciebie zmartwychwstały Jezus.  

 

„Duchu Święty, pomóż mi w najbliższą niedzielę dobrze rozporządzić moim 

czasem. Odnów mnie przez głęboką modlitwę oraz odpoczynek w gronie bliskich.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ps 78,3-4.6-8  Mk 2,1-12 

 

Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle 

ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę.  

 Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu 

tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez 

otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk.  

Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: 

Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. 

A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich:  Czemu On 

tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?  

Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: Czemu nurtują te myśli 

w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje 

grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź?  

 Otóż, żebyście wiedzieli, iż  

Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów 

- rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!  On wstał, wziął 

zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich.  

Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś 

podobnego. 
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Hbr 4,12-16 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz 

obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku,  

zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 

 Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko 
odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.  

 Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna 
Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. 

 Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł 
współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim 
na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.   

Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli 
łaskę dla /uzyskania/ pomocy w stosownej chwili.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  
 

 Początkowy fragment dzisiejszego pierwszego czytania może wzbudzić w nas pewien 

niepokój.  

 Słowo Boże, ostrzejsze niż miecz, przenika nasze dusze odsłaniając prawdziwe 

myśli – te dobre i te złe.  

 Nie jesteśmy w stanie się przed nim ukryć, ponieważ „wszystko odkryte jest                      

i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek” (Hbr 4,13).  

 

➢ Ratunku! Ale kim jest Ten, któremu musimy zdać sprawę z naszych czynów?  

 

 

 



Mówi o tym druga część czytania:  

 to Jezus, nasz Arcykapłan, który współczuje ludzkim słabościom, który podlegał 

próbom tak samo jak my i rozumie, czym jest silna pokusa.  

 to Jezus, który otworzył drzwi nieba i dzięki któremu możemy przybliżyć się                     

„z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy                 

w stosownej chwili” (Hbr 4,16).  

 Oto Ten, któremu mamy zdać rachunek – Zbawiciel, który widząc nasze upadki, 

cierpliwie ofiarowuje nam miłosierdzie i łaskę.  

Skąd wiemy, że Jezus jest cierpliwy i wyrozumiały w stosunku do nas?  

Mówi o tym chociażby dzisiejsza Ewangelia.  

Jezus powołał uczniów różnych stanów i zawodów. Jadał z celnikami i grzesznikami. 

Powiedział o sobie, że przyszedł jako lekarz do chorych, by uzdrawiać ich ciała i dusze. A to 

znaczy, że odkrycie własnej słabości i grzeszności nie jest niczym złym.  

➢ To pierwszy krok do otrzymania uzdrowienia od Jezusa!  

To, że słowo Boże działa w naszych sercach niczym miecz, jest w rzeczywistości wielkim 

darem. Dzięki temu Bóg może pokazać nam w prawdzie nasze błędy i to, jak bardzo Go 

potrzebujemy, a przez to otworzyć nas na swoją zbawczą i uzdrawiającą moc.  

Na przykład podczas lektury Pisma Świętego twoje sumienie może ukłuć jakiś werset 

wskazując, gdzie myślisz lub postępujesz w sposób niewłaściwy. Niedzielna homilia może 

uświadomić ci, że twój wewnętrzny bunt przeciwko nauczaniu Kościoła w jakiejś dziedzinie 

zamyka cię na łaskę Bożą. Przypadkowa uwaga bliskiej osoby może cię skłonić do 

przemyślenia własnej, wydawałoby się, niewzruszonej opinii.  

Wszystkie te przykłady pokazują, w jaki sposób Bóg może oświecić swoim światłem te 

dziedziny, które potrzebują nawrócenia. A czyniąc to, Pan daje ci do zrozumienia, jak bardzo 

pragnie przemienić twoje życie.  

Kiedy więc czujesz, jak dotyka cię ostrze Jego słowa, pamiętaj, że  

ono nie okalecza, ale uzdrawia. 

 

„Panie, ufam Twojej dobroci i miłosierdziu.” 

 

 

 

 

 



Ps 19,8-10.15    Mk 2,13-17 

 

 Potem wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał.  

A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do 

niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim.  

Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem                    

z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie, 

spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: 

Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?  

Jezus usłyszał to i rzekł do nich:  

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.                                

Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. 
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J 1,35-42 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami  i gdy 

zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży.  

 Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.  

Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich:  

Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - 

gdzie mieszkasz?  

Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i 

tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.  

 Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat 

Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy 

Mesjasza - to znaczy: Chrystusa.  I przyprowadził go do Jezusa.  

A Jezus wejrzawszy na niego rzekł:  

Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas                         

- to znaczy: Piotr. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Andrzej był uczniem Jana Chrzciciela, wiedział jednak, że to nie on jest Mesjaszem – a 

właśnie Mesjasza szukał.  

Rozważmy dzisiejszy fragment Ewangelii szukając w nim światła na nasze własne 

poszukiwania i odkrycia.  

Już po raz drugi w tym miesiącu Kościół daje nam do lektury ten fragment, przyjrzyjmy 

mu się więc szczególnie uważnie.  

 

 



➢ Czego szukacie? (J 1,38).   Czy kiedykolwiek zadałeś sobie to pytanie?  

Każdego z nas od czasu do czasu ogarnia tęsknota – i bywa, że nawet sami nie wiemy, 

za czym właściwie tęsknimy. Próbujemy zaspokoić ten wewnętrzny głód czymś ulotnym i 

na jakiś czas to pomaga. Ale tęsknota wciąż powraca, ponieważ tego, czego szukamy, nie 

da się znaleźć na zewnątrz. W rzeczywistości bowiem poszukujemy Boga.  

➢ Chodźcie, a zobaczycie (J 1,39). 

 Jeśli naprawdę chcemy znaleźć Jezusa, przyjmijmy z wiarą Jego zaproszenie. Niech to 

będzie nasz pierwszy krok. Pan może zaprosić nas do rozmowy ze sobą podczas adoracji 

eucharystycznej lub do zagłębienia się w teksty Pisma Świętego. Może wskazać brata czy 

siostrę w Chrystusie, którzy nas poprowadzą i będą towarzyszyć nam w tej drodze. Jeśli 

jednak nie postawimy tego pierwszego kroku, nie będziemy w stanie Go „zobaczyć”.  

➢ Znaleźliśmy Mesjasza (J 1,41).  

Andrzej był tak przejęty spotkaniem z Jezusem, że odnalazł swego brata Szymona i 

przekazał mu dobrą nowinę.  

My także możemy doświadczyć tej radości, kiedy przychodząc do Jezusa 

doświadczamy Jego miłości i miłosierdzia. Uświadamiamy sobie wtedy po raz kolejny, że 

tylko On może nas naprawdę nasycić. Wszyscy od czasu do czasu doświadczamy uczucia 

tęsknoty i przychodzi na nas pokusa, by zaspokoić ją w niewłaściwych miejscach.  

➢ Jakie są twoje niewłaściwe miejsca, do których uciekasz?  

➢ I czy te półśrodki rzeczywiście cię nasycają?  

 

Proś dziś Ducha Świętego, aby pomógł ci przychodzić do Pana z każdą twoją tęsknotą. 

Jedynie podejmując świadomy wysiłek, by „pójść i zobaczyć” Jezusa, znajdziesz 

ostatecznie to, czego całe życie szukałeś.  

 

„Jezu, pomóż mi uwierzyć, że tylko Ty potrafisz zaspokoić                                     

najgłębsze tęsknoty mojego serca.” 

 

                  2 Sm 3,3b-10.19      Ps 40,2.4.7-10     1 Kor 6,13c-15a.17-20 


