
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

18 stycznia 2021 
 

Mk 2,18-22  (Biblia Tysiąclecia) 
 

   Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: 

Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie 

poszczą? Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody 

jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego majką u siebie. (Lecz przyjdzie 

czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.  

    Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie 

nowa łata obrywa jeszcze /część/ ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie.  

Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. 

    W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode 

wino /należy wlewać/ do nowych bukłaków. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Właśnie rozpoczyna się doroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, a 

dzisiejsza Ewangelia jest jak najbardziej odpowiednia na tę okazję.  

To, co czynił Jezus przemierzając Judeę i Galileę, głosząc Dobrą Nowinę, uzdrawiając 

chorych i uwalniając opętanych, niewątpliwie dla większości Jego rodaków było fascynującą 

nowością, jednak nie dla wszystkich. 

 Zdaniem przywódców religijnych, w ocenie których był On kimś wręcz niebezpiecznym, 

Jego nowa nauka nie pasowała do tradycyjnych norm i żydowskiego Prawa. Z tego też 

powodu intensywnie dociekali, kim jest ten nowy Nauczyciel i dlaczego kwestionuje 

istniejące od wieków status quo.  

Kiedy pewnego razu udało im się „przyłapać” Jezusa na nieprzestrzeganiu postu, oskarżyli 

Go o łamanie Prawa. Jednak Jezus, nie stosując się do rygorystycznej praktyki pobożnych 

Żydów, nie miał zamiaru znosić Prawa ani kogokolwiek prowokować.  

Swoim zachowaniem pokazywał jedynie, że życie w Jego obecności jest radością podobną 

do tej, jaką przeżywają weselnicy, gdy nadchodzi „pan młody”. Nie czynił tak dlatego, że 

lekceważył tradycyjne praktyki i przepisy religijnego Prawa, jednak niektórzy, niewolniczo 

przywiązani do pobożnych schematów, tak Go osądzili.  



I oni właśnie odrzucili Dobrą Nowinę i prawdę o Bogu, który z miłości do człowieka 

przyszedł na świat, by być bliżej nas. Pokazali, że tej „nowości”, tak jak młodego wina, nie 

da się przelać do „starych bukłaków”.  

➢ To dla nas wielka nauka, byśmy nieustannie, wrażliwi na działanie 

Ducha Świętego, umieli przyjmować każdą Bożą „nowość” i chcieli 

chodzić Bożymi ścieżkami.  

Prośmy Boga o to pragnienie i odwagę nieustannego nawracania się i podążania za Panem, 

który będzie nas zaskakiwał swoją nowością.  

Dziś Bóg czyni coś nowego w Ciele Chrystusa – pogłębia współpracę pomiędzy 

podzielonymi Kościołami i pomaga im przezwyciężyć bolesne, zadawnione uprzedzenia i 

animozje.  

 Katolicy, luteranie i metodyści doszli do porozumienia w sprawie znaczenia 

terminu: „usprawiedliwienie przez wiarę”.  

 Prawosławni i katolicy prowadzą dialog na temat roli papieża.  

 Także katolicy, baptyści i kościoły zielonoświątkowe wyzbywają się 

wzajemnej podejrzliwości i współdziałają w promowaniu kultury życia.  

Jako członki Ciała Chrystusowego wciąż nie zgadzamy się ze sobą w takich kwestiach jak 

posługa papieża czy rola Maryi.  

Ale zgadzamy się co do  

❖ istnienia miłującego, Trójosobowego Boga,  

❖ zbawienia w Chrystusie,  

❖ daru Ducha Świętego,  

❖ wezwania do nawrócenia i chrztu oraz  

❖ obietnicy nieba.  

Warto dostrzegać to, co nas łączy. Przez cały ten tydzień, kiedy przedstawiciele różnych 

Kościołów będą się wspólnie modlić, prośmy Pana o nawrócenie naszych serc. Prośmy Go 

też, aby odnowił w nas gorące pragnienie jedności.  

 

„Panie, uczyń z nas jedno!” 

 

 

 

 

 



Hbr 5,1-10 Ps 110,1-4 

 

Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach 

odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, 

którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom. I ze względu na nią 

powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie 

bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron.  

Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale 

/uczynił to/ Ten, który powiedział do Niego:  

Ty jesteś moim Synem, jam Cię dziś zrodził, jak i w innym /miejscu/:  

Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. 

 Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania 

do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.  

A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.  A gdy wszystko 

wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go 

słuchają,  nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

19 stycznia 2021 
 

Hbr 6,10-20 (Biblia Tysiąclecia) 
 

   

Nie jest bowiem Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą 

okazaliście dla imienia Jego, gdyście usługiwali świętym i jeszcze usługujecie. Pragniemy 

zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do 

końca, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość 

stają się dziedzicami obietnic. Albowiem gdy Bóg Abrahamowi uczynił obietnicę nie mając 

nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiągł na samego siebie, mówiąc: Zaiste, 

hojnie cię pobłogosławię i ponad miarę rozmnożę. A ponieważ tak cierpliwie oczekiwał, 

otrzymał to, co było obiecane.  Ludzie przysięgają na kogoś wyższego, a przysięga dla 

stwierdzenia /prawdy/ jest zakończeniem każdego sporu między nimi.  

 Dlatego Bóg, pragnąc okazać ponad wszelką miarę dziedzicom obietnicy niezmienność 

swego postanowienia, wzmocnił je przysięgą,  abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co 

do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę, my, którzyśmy się 

uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei.  

Trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, 

/kotwicy/, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas, stawszy się 

arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

W 2020 roku wszyscy stanęliśmy wobec niezwykłych wyzwań –  

❖ globalnej pandemii,  

❖ zrujnowanych planów,  

❖ trudności ekonomicznych,  

❖ a wielu z nas także wobec napięć politycznych i rasowych.  

Wszystkie te trudności mogły być prawdziwym wstrząsem – nie mówiąc już o różnych 

osobistych problemach, które przeżywaliśmy lub nadal przeżywamy.  

W świetle tego wszystkiego, co się wydarzyło, i tego, co jeszcze przed nami, powyższy 

werset z dzisiejszego pierwszego czytania może dodać nam otuchy:  

„Trzymajmy się jej jak bezpiecznej i silnej dla duszy kotwicy” (Hbr 6,19).  



➢ Czego mamy się trzymać? Nadziei.  

Jako chrześcijanie pokładamy nadzieję w obietnicy, że  

pewnego dnia zjednoczymy się z Bogiem w niebie. 

Tej obietnicy nie jest w stanie zniweczyć ani choroba, ani straty finansowe, ani 

pokrzyżowane plany, ani żadne inne nieszczęścia.  

Właśnie tę nadzieję głosił pierwszym chrześcijanom autor Listu do Hebrajczyków, a 

dzisiaj głosi ją nam. Jeśli staramy się trwać przy Panu i strzec Jego przykazań, nadzieja ta 

jest pewna i niewzruszona.  

➢ Ale na czym polega „trzymanie się” tej nadziei?  

Na rezygnacji lub zaciskaniu zębów, gdy pojawiają się problemy? Nie! Nasza nadzieja 

opiera się na wierności Boga. Mamy pewność, że On, jeśli Mu zaufamy, przeprowadzi nas 

przez każdą próbę. Nie jest to obietnica mglista.  

Bóg dał nam trzy konkretne źródła łaski, które nas umacniają                    

i odnawiają naszą nadzieję. 

 W Eucharystii Jezus uobecnia się dla nas, aby nas uzdrawiać, umacniać i 

karmić.  

 W Piśmie Świętym Pan objawia nam, kim jest, jak bardzo nas kocha i jakie ma 

wobec nas plany.  

 I wreszcie, błogosławi nam poprzez dar relacji z innymi ludźmi – rodziną, 

przyjaciółmi oraz braćmi i siostrami w Chrystusie, od których otrzymujemy 

miłość i wsparcie potrzebne, by przetrwać trudne chwile.  

 

Dzięki tym trzem źródłom łaski możemy doświadczyć przedsmaku nieba i 

umacniać naszą nadzieję.  

Życie bywa niełatwe i wszyscy wiemy, co to znaczy powoli tracić nadzieję. Kiedy 

czujesz, że tak się dzieje, nie poddawaj się frustracji i rozpaczy. Obecność Jezusa w 

Eucharystii, w Piśmie Świętym i w innych ludziach jest kołem ratunkowym rzuconym ci 

przez Boga. Złap je i nie wypuszczaj z rąk!  

 

„Panie, w Tobie cała moja nadzieja!”  

 

 

 

 



Ps 111,1-2.4-5.9-10     Mk 2,23-28 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
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20 stycznia 2021 

Mk 3,1-6 (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

  
    Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę.  

    A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, 

który miał uschłą rękę: Stań tu na środku!  

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

Życie ocalić czy zabić? Lecz oni milczeli.  

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.  

     A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, 

w jaki sposób Go zgładzić.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Przez całe życie uczono nas, że gniew jest jednym z siedmiu grzechów głównych.  

A tu widzimy bezgrzesznego Jezusa, który wpada w gniew. Jak to w ogóle możliwe?  

W rzeczywistości gniew nie zawsze jest zły.  

Czasami może być nawet dobry. Święty Tomasz z Akwinu nauczał, że słuszny 

gniew jest mocną reakcją na niesprawiedliwość, a jego celem jest skłonienie nas do 

naprawy zła, którego jesteśmy świadkami.  

Przypuśćmy, na przykład, że nasz sąsiad mówi obraźliwe rzeczy na temat nowej 

rodziny, która wprowadziła się do domu obok. „Dobry gniew” skłoni nas do obrony 

nowych lokatorów lub do kulturalnego upomnienia sąsiada.  

Oczywiście gniew może łatwo stać się grzeszny. Na przykład, gniew wobec sąsiada 

stanie się grzeszny, gdy na jego słowa odpowiesz obelgami, które tylko zaognią sytuację.  



Taka reakcja nie tylko krzywdzi sąsiada, ale także tobie odbiera pokój serca. Tego 

rodzaju gniew okrada nas z radości i rodzi nieufność – a to łatwo może przerodzić się w 

nienawiść i doprowadzić do kolejnych grzechów.  

 Jezus daje nam przykład gniewu, który mobilizuje do pozytywnego 

działania.  

W dzisiejszej Ewangelii gniew Jezusa na tych, którzy chodzili za Nim, żeby Go 

przyłapać na łamaniu Prawa, czym według nich było uzdrawianie w szabat, nie rozjątrzył 

się ani nie przerodził we wściekłość. Jezus kontrolował Go mocą Ducha Świętego                        

i skierował ku dobru.  

Zauważ, że Jezus odczuwał przede wszystkim wielki smutek z powodu braku 

współczucia wobec cierpiącego człowieka, jaki dostrzegł u swoich przeciwników.  

➢ Marek podaje, że spojrzał z gniewem „zasmucony z powodu zatwardziałości 

ich serc” (Mk 3,5).  

Słuszny gniew zawsze zawiera w sobie pewną dozę żalu i goryczy z powodu 

niesprawiedliwości, której jesteśmy świadkami. Kiedy ogarnia cię gniew na kogoś, 

przypomnij sobie przykład Jezusa. Jeśli u jego podłoża będzie szczere pragnienie 

przemiany tej osoby dla dobra innych i dla dobra jej samej, stanie się pozytywną energią.  

Jezus dobrze wie, jak łatwo wpadamy w gniew i działamy pod jego wpływem. Na 

szczęście zawsze możemy liczyć na Jego zrozumienie. Badajmy więc motywy naszego 

gniewu i przepraszajmy Jezusa, gdy widzimy, że gniew prowadzi nas do grzechu.  

Jezus jest gotów zmiękczać nasze serca, aby było w nich więcej miejsca na miłość.  
 

„Przepraszam Cię, Jezu, za te sytuacje, w których gniew doprowadził mnie do 

grzechu”. 

Hbr 7,1-3.15-17    Ps 110,1-4 

 Ten to Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie 

Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów, i udzielił mu błogosławieństwa.                  

Jemu Abraham także wydzielił dziesięcinę z całego /łupu/. Imię jego najpierw oznacza 

króla sprawiedliwości, a następnie także króla Szalemu, to jest Króla Pokoju. Bez ojca, 

bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani też końca życia, upodobniony 

zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.  

Jest to jeszcze bardziej oczywiste i wskutek tego, że na podobieństwo Melchizedeka 

występuje inny kapłan, który stał się takim nie według przepisu prawa cielesnego, ale 

według siły niezniszczalnego życia.  Dane Mu jest bowiem takie świadectwo:  

Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. 
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Hbr 7,25-8,6 (Biblia Tysiąclecia) 
 

     Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do 

Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi.  

    Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, 

oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest 

obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje 

grzechy, a potem za grzechy ludu.  

     To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.  Prawo bowiem 

ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po 

nadaniu Prawa, /ustanawia/ Syna doskonałego na wieki.   

     Sedno zaś wywodów stanowi prawda: takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po 

prawicy tronu Majestatu w niebiosach, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku 

zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka.  

     Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do składania darów i ofiar, przeto 

potrzeba, aby Ten także miał coś, co by ofiarował. Gdyby więc był na ziemi, to nie byłby 

kapłanem, gdyż są tu inni, którzy składają ofiary według postanowień Prawa.                  

Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich. Gdy bowiem Mojżesz miał 

zbudować przybytek, to w ten sposób został pouczony przez Boga. Patrz zaś - mówi - 

abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze.  

    Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile stał się pośrednikiem 

lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Jezus wciąż żyje, aby wstawiać się za tobą. 

Nawet w twoich najgorszych dniach, gdy ulegasz napadom złości, wypijasz kieliszek za 

dużo, wszczynasz kłótnię, poddajesz się rozgoryczeniu czy zmagasz z jakimkolwiek innym 

grzechem – Jezus wstawia się za tobą. Zapisz to sobie, żeby nie zapomnieć: „Jezus wstawia 

się za mną”.  



On nieustannie woła do swego Ojca: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” 

(Łk 23,34). To jest fundament naszej nadziei.  

Pozwala nam z ufnością zbliżać się do Boga wierząc, że – jak pisał św. Franciszek Salezy 

– „Bóg nam pomoże; zmienimy się na lepsze”.  

Zmienimy się na lepsze, gdyż Jezus wstawia się za nami jako Arcykapłan oraz Pośrednik 

nowego i lepszego Przymierza. Staje przed Ojcem prosząc o wybaczenie naszych win                      

i upadków. Błaga Ojca miłosierdzia o miłosierdzie dla nas i Boga wszelkiej pociechy                       

o pocieszenie tych, którzy uczą się Go kochać i Mu służyć.  

Jezus nie siedzi z założonymi rękami patrząc, czy uda nam się prowadzić świętsze niż 

dotąd życie – On sam pomaga nam dążyć do świętości!  

Jezus powierza cię Bogu Ojcu i prosi Go o potrzebną ci pomoc, abyś stawał się święty, jak 

On jest święty. Wyprasza ci miłosierdzie, światło i siły niezbędne do prowadzenia życia 

wiary. Błaga za ciebie – wciąż i od wieków – z niewzruszoną miłością i troskliwością. Także 

w tej chwili przynosi Ojcu ciebie i twoje troski. Wstawia się za tobą, ponieważ wie, że sam 

nie dasz sobie rady.  

➢ Tak bardzo Mu na tobie zależy.  

Pomyśl teraz o jakiejś jednej dziedzinie życia, w której nie dajesz sobie rady. Może to być 

trudna relacja, lęk czy zwątpienie.  

A teraz zobacz, jak Jezus bierze ją w dłonie, a następnie wyciąga je do Ojca.  

❖ Podziękuj Jezusowi za to, że wstawia się za tobą, że chce ci pomóc                                 

w pokonaniu problemu.  

❖ Zaufaj, że On udzieli ci swojej łaski.  

Nie oznacza to jednak bierności. Ty ze swojej strony szukaj nowych pomysłów, 

wskazówek i sposobów wyjścia z trudności. Rozeznawaj je w świetle wiary i ufaj, że Bóg ci 

pomoże; zmienisz się na lepsze.  

 

„Dziękuję Ci, Jezu! Wierzę, że dzięki Twojemu wstawiennictwu i pomocy stanę się 

lepszym człowiekiem.” 

 

 

 

 

 

 



Ps 40,7-10      Mk 3,7-12 

 

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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Mk 3,13-19 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a 

oni przyszli do Niego.  I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by 

mógł wysyłać ich na głoszenie nauki,  i by mieli władzę wypędzać złe duchy.   

Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna 

Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy 

synowie gromu;  dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna 

Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

➢ Co mamy czynić, by nie upaść na duchu i nie zniechęcić się ogromem zła                     

i cierpienia na świecie?  

Zwróćmy się w modlitwie do Boga w duchu dzisiejszej Ewangelii. 

„Panie, kiedy widzę jak wielkie spustoszenie wywołuje dziś aborcja, ogarnia mnie 

zniechęcenie. Co mogę zrobić? Chcę modlić się i zabiegać o prawną ochronę życia 

poczętego, a także nieść Twoje miłosierdzie i uzdrowienie wszystkim osobom zranionym 

przez aborcję. Jest także wiele innych spraw, które wymagają szybkich działań. Twoje dzieci 

na całym świecie cierpią z powodu tak wielu różnych nieszczęść. Chcę uczynić coś dla tych, 

którzy cierpią głód, nie mają dachu nad głową, pracy i nikt nie szanuje ich ludzkiej godności. 

Chcę dbać o dobro mojej rodziny, miejscowości, zakładu pracy, narodu. Chcę głosić twoją 

Dobrą Nowinę”.  

A oto, jak mogłaby wyglądać odpowiedź Jezusa na twoją modlitwę:  

„Moje dziecko, dziękuję Ci za miłość twego serca. Powołałem cię i jest wiele rzeczy, które 

możesz uczynić w Moim imieniu. Ale najpierw przyjrzyj się powołaniu dwunastu 

Apostołów. Posłałem ich, aby głosili Dobrą Nowinę; dałem im też władzę uzdrawiania 

chorych i wyrzucania złych duchów. Ale najpierw wezwałem ich, aby przyszli do Mnie i Mi 

towarzyszyli.  



Przez trzy lata dzień w dzień dzielili ze Mną życie. Siadaliśmy razem do posiłku. 

Wspólnie modliliśmy się do Ojca. Cieszyliśmy się pięknem przyrody. Śmialiśmy się z 

zabawnych sytuacji. Mówili mi o swoich troskach, dylematach i marzeniach, a potem 

próbowali zrozumieć moje odpowiedzi. Odsłaniałem przed nimi moje myśli i moje serce.  

To wszystko dało im mądrość i moc, aby pełnić moją wolę w świecie.  

To samo odnosi się do ciebie. 

Przede wszystkim przyjdź do Mnie. Codziennie spędzaj ze Mną czas. Wypowiadaj przede 

Mną swoje wątpliwości i troski.  

A potem idź, gdzie cię poślę.  

❖ Odpowiedź na moje posłanie przybiera czasem formę modlitwy, na przykład 

wstawiania się za nienarodzonymi i niechcianymi.  

❖ Kiedy indziej wymaga aktywnego działania, jak zmienianie pieluszek niemowlętom 

w domu samotnej matki.  

I tu i tam jesteś moim misjonarzem. Jeśli będziesz spędzać ze Mną czas, jeśli będziesz 

słuchać Mego głosu, usłyszysz moje wezwanie.  

Czas spędzany ze Mną będzie dla ciebie inspiracją, łaską i siłą do stania się 

tym, do czego cię wzywam i do pełnienia mojej woli”. 

 

„Jezu, pragnę kochać Twój lud, a zwłaszcza tych najsłabszych pośród nas.                 

Pomóż mi iść za Twoim wezwaniem.” 

Hbr 8,6-13    Ps 85,8.10-14 

Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile stał się pośrednikiem 

lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach. Gdyby bowiem owo 

pierwsze było bez nagany, to nie szukano by miejsca na drugie /przymierze/.                       

Albowiem ganiąc ich, zapowiada: Oto nadchodzą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i 

z domem Judy przymierze nowe.  Nie takie jednak przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami, 

w dniu, gdym ich wziął za rękę, by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie 

wytrwali w moim przymierzu, przeto i Ja przestałem dbać o nich, mówi Pan. Takie jest 

przymierze, które zawrę z domem Izraela w owych dniach, mówi Pan. Dam prawo moje w 

ich myśli, a na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą Mi ludem.  I nikt nie 

będzie uczył swojego rodaka ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj Pana! Bo wszyscy Mnie 

poznają, od małego aż do wielkiego.  Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością i nie 

wspomnę więcej na ich grzechy. Ponieważ zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za 

przestarzałe; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia. 
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Hbr 9,1-3.11-14 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Wprawdzie także i pierwsze /przymierze/ miało przepisy służby Bożej oraz ziemski 

przybytek. Był to namiot, w którego pierwszej części zwanej /Miejscem/ Świętym, 
znajdował się świecznik, stół i chleby pokładne.  Za drugą zaś zasłoną był przybytek, 
który nosił nazwę "Święte Świętych".   

Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i 
doskonalszy, i nie ręką - to jest nie na tym świecie - uczyniony przybytek, ani nie przez 
krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca 
Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie.  

Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się 
zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała,  to o ile bardziej  

krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako 

nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, 
abyście służyć mogli Bogu żywemu.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  
 

Helena nie miała łatwego życia. Zaniedbywana przez rodziców i molestowana w 

dzieciństwie, przez wiele lat nie mogła wyplątać się z chorych związków i podwójnego 

życia. Miała też na sumieniu życie dzieci, którym nie pozwoliła się urodzić.  

Kiedy w dojrzałym wieku przeżyła głębokie nawrócenie, poszła do spowiedzi z 

drżeniem. Jak zareaguje spowiednik? Ksiądz wysłuchał cierpliwie jej przerywanych 

płaczem wyznań, po czym powiedział: „Widzisz ten krzyż. Idź, uklęknij przed nim i 

popatrz na Tego, który wziął na siebie twoje grzechy. To będzie cała twoja pokuta”.  

 

 

 



Krew Chrystusa oczyszcza  

❖ nasze sumienia z martwych uczynków, z tego wszystkiego, co nas niszczy, co 

sprawia, że wegetujemy, zamiast żyć naprawdę, że idziemy za iluzją, by w końcu 

przeżyć kolejny zawód.  

❖ nas nie tylko dla naszego lepszego samopoczucia, ale także dlatego, by nas 

uzdolnić do służby Bogu żywemu.  

I jest to dobra nowina, którą warto przypominać sobie wtedy, gdy osaczają nas dawne 

grzechy, gdy jesteśmy rozczarowani sobą i nachodzą nas wątpliwości, czy Bóg na pewno 

nam przebaczył.  

➢ Krew Jezusa oczyszcza naprawdę.  

Nie musimy już koncentrować się na sobie i swoim stanie, ale na miłości i służbie. 

Jezus nie mówi: „W porządku, przebaczyłem ci, usiądź tam i staraj się nie przeszkadzać 

lepszym od siebie”, lecz: „Przestań zajmować się sobą i swoimi grzechami. Ich już nie ma. 

Jesteś mi potrzebny. Idź, kochaj, służ, buduj moje królestwo”.  

Helena po swoim nawróceniu czyniła wiele dobra. Będąc z zawodu pielęgniarką, 

zajmowała się bezinteresownie terminalnie chorymi osobami z sąsiedztwa, była też 

wolontariuszką na warsztatach terapii zajęciowej. Z niespożytą energią i radością służyła 

Bogu i ludziom. Swoją przeszłość wspominała z wielką pokorą, dziękując Jezusowi za 

wyrwanie z grzesznego życia. Niektórzy uważali ją za świętą.  

Ciebie również nie muszą więzić dawne grzechy.  

Krew Jezusa oczyszcza nasze sumienia, abyśmy w wolności mogli czynić dobro. 

 

„Panie, spraw, abym przestał kręcić się wokół siebie. Oczyść mnie z martwych 

uczynków i uzdolnij do służby braciom.” 

 

Ps 47,2-3.6-9      Mk 3,20-21 

 

Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie 

mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono 

bowiem: Odszedł od zmysłów. 
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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”  

Dziś, kiedy dobiega końca tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, Kościół obchodzi 

Niedzielę Słowa Bożego i dzisiejsze czytania koncentrują się wokół dwóch jego 

głosicieli: proroka Jonasza i Jezusa, którzy byli świadkami, jak moc tego słowa jednoczy 

słuchaczy, tworząc z nich wspólnotę.  

Chociaż między Jezusem a Jonaszem występuje wiele podobieństw, jeszcze bardziej 

znamienne są różnice.  

W przeciwieństwie do Jonasza, Jezus nie był opornym prorokiem. Z determinacją 

wędrował od wioski do wioski powodowany pragnieniem głoszenia słowa Bożego                     

(Mk 1,38-39). Wzywał nie tylko do nawrócenia, ale ogłaszał również nadejście 

wyczekiwanego czasu Bożego zbawienia.  

Jezus jest Słowem Bożym, które osobiście weszło w naszą historię, aby 

zgromadzić w jedno wszystkie dzieci Boże. 



Jak sam powiedział: „Tu jest coś więcej niż Jonasz” (Mt 12,41).  

To musiało być wspaniałe widzieć i słyszeć Jezusa, wcielone Słowo Boże, w czasach, 

gdy chodził po ziemi!  

Jednak dzisiejsza Niedziela Słowa Bożego przypomina nam przede wszystkim, że  

to samo potężne Słowo jest dla nas dostępne, ilekroć czytamy Pismo Święte 

lub słuchamy jego fragmentów proklamowanych podczas Mszy świętej.  

Jezus nie przestaje do nas mówić.  

 To samo słowo Boże, które dotykało serc mieszkańców Niniwy i Galilei, 

może skłonić także i nas do pokuty i nawrócenia.  

 Słowo Jezusa, które poruszyło Szymona i Andrzeja tak bardzo, że zostawili 

swoje sieci i poszli za Nim, może przeorać naszą hierarchię wartości                         

i zmobilizować do większej wierności Jezusowi.  

 Słowo, które zjednoczyło Żydów i pogan w jednym Kościele, może 

doprowadzić nas do jedności z braćmi i siostrami w Chrystusie.  

Jak powiedział papież Franciszek ustanawiając Niedzielę Słowa Bożego:  

„Słowo Boga jednoczy wiernych i sprawia, że stają się jednym ludem” 

(Aperuit illis, 4).  

 

„Panie, przemień nas mocą Twojego słowa i uczyń z nas jedno,                            

aby świat uwierzył.” 

 

Jon 3,1-5.10    Ps 25,4-9     1 Kor 7,29-31 

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego 

miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam.  Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak 

powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym - na trzy dni drogi.  Począł więc 

Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: Jeszcze czterdzieści dni, a 

Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się 

w wory od największego do najmniejszego.  

Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował 

się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. 

 


