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Hbr 11,32-40 (Biblia Tysiąclecia) 
 

I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu na opowiadanie 

o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy 

przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnicę, 

zamknęli paszcze lwom, przygasili żar ognia; uniknęli ostrza miecza i  

wyleczyli się z niemocy, stali się bohaterami w wojnie i  

do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki. Dzięki dokonanym przez nich 

wskrzeszeniom niewiasty otrzymały swoich zmarłych. Jedni ponieśli katusze, nie 

przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Inni zaś doznali 

zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia. Kamienowano ich, przerzynano 

piłą, <kuszono>, przebijano mieczem; tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, 

w utrapieniu, w ucisku -  świat nie był ich wart - i błąkali się po pustyniach i górach, po 

jaskiniach i rozpadlinach ziemi.  A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali się 

godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy,  gdyż Bóg, który nam 

lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni doszli do doskonałości bez 

nas. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Przyjrzyjmy się kilku bohaterom wymienionym w dzisiejszym czytaniu.  

Dawid był zaledwie chłopcem z kilkoma kamieniami w garści, a Gedeon rolnikiem 

próbującym przetrwać w dramatycznej sytuacji politycznej. A jednak Dawid zabił 

potężnego Goliata z procy (1 Sm 17), a Gedeon z trzystoma wojownikami pokonał 

wielką armię Madianitów (Sdz 7). Jak to się stało?  

Po prostu mieli po swojej stronie Boga. Mężczyźni ci byli bohaterami nie dzięki 

swoim zdolnościom naturalnym, ale dzięki temu, że działał przez nich Bóg – często 

pomimo ich słabości. Jak ujął to autor Listu do Hebrajczyków: „Wyleczyli się                                  

z niemocy, stali się bohaterami w walce” (Hbr 11,34).  



Być może myślisz sobie: Ja nigdy nie będę bohaterem. Bóg na pewno nie 

przeznaczyłby mnie do jakiejś ważnej misji. Ale  

Bóg cię wybrał, i to do misji najważniejszej ze wszystkich – do miłowania 

Go i służenia Jego ludowi.  

Choć raczej nie zostałeś, jak Dawid, powołany do zabijania olbrzymów, to przecież 

codziennie toczysz różne inne „bitwy”, zmagając się o miłość do Boga i ludzi, których 

On postawił w twoim życiu.  

 Zmagasz się o cierpliwość wobec swojego nastolatka, który nie radzi sobie                    

z emocjami.  

 Zmagasz się o dotrzymanie nierealnych terminów w pracy bez wpadania w zły 

humor i odreagowywania frustracji na innych.  

 Zmagasz się z chorobą, która powala cię na kolana. Czasami padasz wieczorem 

na łóżko czując się tak, jakbyś wrócił z pola bitwy!  

Bóg chce przypomnieć nam, że nie wszystko spoczywa na naszych barkach.                     

Chce, abyśmy zaufali Jego mocy i sile, jak święci bohaterowie naszej wiary. Wie, że 

sami z siebie jesteśmy słabi.  

Ale kiedy postanowimy oprzeć się na Nim, On udzieli nam łaski sprostania wszelkim 

wyzwaniom, jakie przed nami staną. Tak więc w ogniu próby pamiętaj, żeby modlić się 

słowami: „Przyjdź, Duchu Święty!”.  

Ale także przygotowuj się co rano na te nieuniknione codzienne bitwy, poświęcając 

kilka minut na spotkanie z Jezusem i prosząc Go o to, czego potrzebujesz, aby stawić 

czoło temu, co cię czeka. Bóg wezwał cię do heroicznego życia – które może mieć 

bardzo różną formę. Nawet jeśli wątpisz we własne siły, nie wątp w Boga. Twoja słabość 

jest niczym w porównaniu z Jego miłością, mocą i siłą! 

 

„Panie, chcę dziś we wszystkim polegać na Tobie!” 

 

Ps 31,20-24   

 

 

 

 

 

 

 



Mk 5,1-20 

 Przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków.  Ledwie wysiadł z łodzi, 

zaraz wybiegł Mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha 

nieczystego. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt 

związać.  Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy; ale łańcuchy kruszył, a pęta 

rozrywał, i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się 

kamieniami w grobach i po górach. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał Mu 

pokłon  i zawołał wniebogłosy:  

Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego?  

Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie!  

Powiedział mu bowiem: Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka.  I zapytał go: Jak 

ci na imię? Odpowiedział Mu: Na imię mi "Legion", bo nas jest wielu.  I prosił Go na 

wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy.  A pasła się tam na górze wielka trzoda 

świń.  Prosili Go więc: Poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im. 

Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła 

pędem po urwistym zboczu do jeziora. I potonęły w jeziorze.  Pasterze zaś uciekli i 

rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało.                 

 Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany 

i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął. A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co 

się stało z opętanym, a także o świniach.  Wtedy zaczęli Go prosić, żeby odszedł z ich 

granic.  Gdy wsiadł do łodzi, prosił Go opętany, żeby mógł zostać przy Nim.  Ale nie 

zgodził się na to, tylko rzekł do niego: Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im 

wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać 

w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się dziwili. 
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 Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli 

Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu.  

Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci 

męskiej będzie poświęcone Panu.  Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo 

dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.  

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i 

pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a  

Duch Święty spoczywał na nim. 

 Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza 

Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni.  

A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju 

Prawa,  on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:   
 

Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju,                                    

według Twojego słowa. 

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował                                    

wobec wszystkich narodów: 

światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. 
 

 A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.  Symeon zaś błogosławił 

Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego:  

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, 

któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły 

zamysły serc wielu.  

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo 

podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem  i pozostawała 

wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, 

służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.  



 Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy 

oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, 

wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret.  Dziecię zaś rosło i nabierało 

mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Jedna z wielkich mistyczek Kościoła, św. Brygida Szwedzka, otrzymała kiedyś 

objawienie, w którym Matka Boża powiedziała jej:  

„W moim Synu jest dziś ta sama pokora, jaka była, gdy złożono Go w żłobie”.  

Jezus uniżył samego siebie tak samo wtedy, kiedy przyszedł na świat jako Dziecko, 

i wtedy, kiedy oddał za nas życie.  

Ale także teraz, jak mówiła św. Brygidzie Maryja, uniża samego siebie, pochylając 

się ku „wszystkim, którzy przemawiają do Niego z miłością”, i posyła Ducha 

Świętego, który nas prowadzi.  

Te piękne myśli pomogą nam zrozumieć, w jaki sposób Symeon rozpoznał Jezusa 

w świątyni, gdy przynieśli Go tam Jego Rodzice, aby Go przedstawić Panu.  

Pomogą nam także uzmysłowić sobie, co dzieje się w nas, gdy mówimy do Jezusa 

„z wielką miłością”.  

Symeon był pobożnym Żydem, który kochał Boga i z żarliwością oczekiwał 

Mesjasza Izraela.  

 Miał wiarę.  

 Badał Pisma.  

 Wciąż modlił się o wypełnienie Bożych obietnic.  

Widzimy więc człowieka, który mówił do Boga „z wielką miłością” i wielką 

tęsknotą. Człowieka, który naprawdę gorąco tęsknił za tym, by ujrzeć oblicze Boga.  

I ze względu na tę miłość i wierność, Bóg udzielił Symeonowi łaski rozpoznania 

Jezusa w dniu, gdy Rodzice przynieśli Go do świątyni. Być może to właśnie 

praktykowanie pełnej miłości rozmowy z Bogiem sprawiło, że Symeon był w stanie 

jasno odczytać prowadzenie Ducha Świętego.  

 Czas spędzany na modlitwie i rozważaniu Pism pozwolił mu otworzyć 

serce na Ducha. Pomógł mu rozpoznać Jego głos.  

 A Duch Święty poprowadził Go prosto do Jezusa.  

To samo odnosi się do ciebie. 

 



Za każdym razem, gdy rozmyślasz nad obietnicami Bożymi zawartymi w Piśmie 

Świętym, gdy zwracasz się do Boga na modlitwie, gdy uczestniczysz we Mszy 

świętej, masz okazję mówić do Boga „z wielką miłością”. 

 I niezależnie od tego, jak niskie masz mniemanie o sobie i jak wiele grzechu kryje 

się jeszcze w twoim sercu, Jezus uczyni to, co czynił zawsze – uniży się i przyjdzie, by 

objawić ci siebie.  

 

„Jezu, kocham Ciebie. Spraw, niech Duch Święty wprowadza mnie                        

w Twoją obecność.” 

 

Ml 3,1-4 lub Hbr 2,14-18 Ps 24,7-10 

 

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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     Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi,  a 

zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się zwraca do was, jako do synów: Synu mój, 

nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza.  Bo kogo 

miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna 

przyjmuje.  Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to 

bowiem syn, którego by ojciec nie karcił?   

Jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi 

nieprawymi.  Zresztą, jeśliśmy cenili i szanowali ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili, czyż 

nie bardziej winniśmy posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć będziemy? (Tamci karcili nas według swej woli 

na czas znikomych dni. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, aby nas uczynić uczestnikami swojej 

świętości.  

Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak 

przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości.                                 

Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana! Proste czyńcie ślady nogami, aby 

kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.   

Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego 

nikt nie zobaczy Pana. 

 Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który rośnie       

w górę, nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Nauczyciele i wychowawcy starają się na różne sposoby motywować swoich 

podopiecznych i zaszczepić w nich determinację do ciężkiej pracy.  

W pewnym sensie podobną rolę spełnia dzisiejsze czytanie z Listu do 

Hebrajczyków.  



Autor zwraca się do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, którzy znużyli się już 

wymaganiami życia chrześcijańskiego. Ich wiara stała się letnia i istniało poważne 

niebezpieczeństwo, że po prostu zrezygnują i odejdą.  

Dlatego autor Listu stara się dodać im odwagi. Rozumiejąc, jak trudna jest walka z 

grzechem, wzywa ich do większej mobilizacji. „Wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe 

kolana!” – woła (Hbr 12,12). Nie czas teraz na lenistwo – wydaje się mówić – 

wstawajcie i bierzcie się do roboty!  

My wszyscy, którzy staramy się prowadzić święte życie, od czasu do czasu 

potrzebujemy zachęty. Niełatwo jest ciągle zmagać się z pokusami i z poczuciem, że 

po prostu nie jesteśmy w stanie powstrzymać się od popełniania w kółko tych samych 

grzechów. Ogarnia nas znużenie. Zaczynamy zastanawiać się, czy rzeczywiście warto 

było wybierać wąską drogę, skoro tak wielu ludzi, którzy wybrali drogę szeroką, ma 

się całkiem dobrze!  

Pan rozumie, jak wiele kosztuje nas przestrzeganie Jego przykazań, miłość 

nieprzyjaciół, ofiarna troska o naszych bliskich. Współczuje nam w naszych 

cierpieniach. Stał się przecież człowiekiem, jak my.  

Jednak, jak mówi autor Listu do Hebrajczyków, próby przez które przechodzimy, 

są czymś w rodzaju dyscypliny, jaką dobrzy rodzice narzucają swojemu dziecku.  

Ta dyscyplina czasami wydaje się przykra, ale jeśli będziemy wytrwale szli za 

Chrystusem, czeka nas wspaniała nagroda – pokój płynący ze sposobu życia, który jest 

miły Bogu (Hbr 12,11).  

Owszem, Bóg pragnie naszego dążenia do świętości. Ale nie wymaga, byśmy 

czynili to o własnych siłach. Udziela nam hojnie swojej łaski, ilekroć o nią poprosimy.  

Nabierzmy więc ducha! 

Bóg jest nie tylko dobrym Ojcem, ale także dobrym Wychowawcą, który nas 

dopinguje w tym biegu do mety. 

 

 

„Ojcze, udziel mi łaski wytrwania na wąskiej drodze, która prowadzi do życia.” 

 

Ps 103,1-2.13-14.17-18     

 

 

 

 



Mk 6,1-6 

 

 Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego 

uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując 

się, pytało ze zdziwieniem: Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana?                    

I takie cuda dzieją się przez Jego ręce.   

Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? 

Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?  

I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich 

krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać 

żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też 

ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.  
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Nie przystąpiliście bowiem do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności 

i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go 

słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił  Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu: Jeśliby 

nawet tylko zwierzę dotknęło się góry, winno być ukamienowane. A tak straszne było to 

zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Przerażony jestem i drżę.   

Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, 

Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, 

do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w 

niebiosach, 

do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do 

celu, do Pośrednika Nowego Testamentu - Jezusa, do pokropienia krwią, która 

przemawia mocniej niż [krew] Abla. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

Wiele napisano już na temat wpływu, jaki ma na dzieci kolejność ich przychodzenia 

na świat w rodzinie. I tak uważa się powszechnie, że  

 najstarsze dziecko jest pewne siebie, najmłodsze rozpuszczone, a środkowe 

towarzyskie. Z kolei 

 na jedynaka wpływa to, że skupia na sobie niepodzielną uwagę swoich 

rodziców.  

Jednak w Bożej rodzinie sprawy przedstawiają się zupełnie inaczej. Choć jest w niej 

tak wielu synów i córek, każdy z nas jest równie mocno kochany i każdy z nas jest 

najważniejszy. Tradycyjnie pierworodny syn dziedziczył tytuł, ziemię i majątek swego 

ojca.  

 



W rodzinie Bożej każdy z nas – w tym także i ty – ma prawo do  

„bogactwa chwały jego dziedzictwa wśród świętych” (Ef 1,18).  

Każdy może zanieść do Boga swoją modlitwę oczekując, że zostanie wysłuchany.  

Oznacza to, że – jak Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii – możemy być 

przedstawicielami Boga, niosącymi Jego pokój wszędzie tam, gdzie się udamy.  

 Ale jak w praktyce wygląda przynależność do tego niebiańskiego 

zgromadzenia? 

 I jakich łask doznajemy, gromadząc się na ziemi jako umiłowane Ciało 

Chrystusa?  

Pierwszą i podstawową łaską jest ufność.  

Miłość Boga daje nam poczucie bezpieczeństwa. Nie musimy rywalizować ze sobą ani 

na wszystkie sposoby zabiegać o Boże względy.  

 Możemy żyć i modlić się w zgodzie głosami łączącymi się w piękną harmonię, 

zamiast próbować zwrócić na siebie uwagę.  

 Możemy podejmować służbę bez lęku, że coś się nam nie uda.  

 Możemy też z szacunkiem odsunąć się i pozwolić komuś innemu usłużyć 

swoimi niepowtarzalnymi darami.  

 Możemy też prosić Jezusa, aby pomógł nam odkryć, jak bardzo ceni sobie 

każdego z naszych braci i każdą z naszych sióstr.  

Tak więc kiedy twoim pierwszym odruchem jest pytanie: No nie, ona?, Naprawdę on? 

czy nawet: Kto, ja?, staraj się odpowiadać: Oczywiście!  

I nigdy nie zapominaj, że  

każdy z nas jest bezcenny w oczach naszego niebieskiego Ojca. 

 

„Panie, dziękuję Ci za to, że ukochałeś mnie tak przedziwną miłością.” 

 

Ps 48,2-4.9-11 

  

 

 

 

 

 



Mk 6,7-13 

 

Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch.  

Dał im też władzę nad duchami nieczystymi  i przykazał im, żeby nic z sobą 

nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie.  

 Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien.  

I mówił do nich: Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd 

wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc 

stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich.  

Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz 

wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.  

Także król Herod posłyszał o Nim, gdyż Jego imię nabrało rozgłosu, i mówił:  

Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w Nim.  

 Inni zaś mówili: To jest Eliasz; jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden                    

z dawnych proroków.  Herod, słysząc to, twierdził: To Jan, którego ściąć kazałem, 

zmartwychwstał.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

5 lutego 2021                     
 

Hbr 13,1-8 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż 

przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. Pamiętajcie o uwięzionych, 

jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele. We czci 

niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i 

cudzołożników osądzi Bóg.  

Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze: 

zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie opuszczę cię ani 

pozostawię. Śmiało więc mówić możemy: Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę 

się, bo cóż może mi uczynić człowiek? Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili 

wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę! Jezus Chrystus 

wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Co kojarzy ci się ze słowem: „gościnność”?  

 Może zaproszenie do domu przyjaciół na dobry obiad albo zorganizowanie 

imprezy dla sąsiadów?  

 A może przenocowanie znajomych, którzy przyjechali na kilka dni do twojego 

miasta? 

 Są to oczywiście dobre przykłady gościnności, jeśli pamiętamy o tym, że  

jej istotą nie są drobiazgowe przygotowania, ale postawa serca.  

Chodzi o to, by drugi człowiek poczuł się przez nas przyjęty – nawet jeśli nie jest 

naszym, w pełnym tego słowa znaczeniu, „gościem”.  

 W jaki sposób możemy ukształtować w sobie taką postawę?  

Przypomnijmy sobie, w jaki sposób przyjął nas Bóg – i nie tylko przyjął, ale też 

adoptował do swojej rodziny! Jak pisał św. Paweł o poganach, nie jesteśmy już „obcymi 

i przybyszami”, ale „współobywatelami świętych i domownikami Boga” (Ef 2,19).  



Bóg, który tak gościnnie nas przyjął, chce, abyśmy my równie gościnnie przyjmowali 

wszystkich ludzi do Jego królestwa.  

Zobaczmy, że zaraz po zachęcie do gościnności autor Listu do Hebrajczyków poleca 

nam pamiętać o uwięzionych i cierpiących (Hbr 13,3).  

Wszyscy zasługują na dobre przyjęcie! Jeżeli będziemy mieli taką postawę wobec 

innych, to z pewnością w naszym życiu pojawi się wiele okazji do praktykowania 

gościnności. Ponieważ ta postawa jest czymś więcej niż to, co przyjęło się uważać za 

gościnność.  

Nie chodzi bowiem tylko o to, żeby od czasu do czasu zaprosić rodzinę na obiad, ale o 

pewien sposób bycia, który przejawia się w naszej otwartej postawie, w spojrzeniach, 

gestach, wyrazie twarzy i mowie. Przez nasze życzliwe słowa i „mowę ciała” 

komunikujemy innym, że są przez nas mile widziani i mamy ochotę bliżej ich poznać. 

Może się to zdarzyć w każdym czasie i w każdym miejscu.  

 Kiedy spotykasz sąsiada w supermarkecie.  

 Kiedy zauważasz znajomych na niedzielnej Mszy świętej.  

 Kiedy rozmawiasz przez telefon z przykutą do łóżka krewną.  

Ważne jest nie tyle, co robisz, ile jak to robisz.  

Gdziekolwiek idziesz i cokolwiek czynisz, znajdujesz się wśród ludzi, którzy chcą i 

potrzebują być przez kogoś przyjęci.  

Poproś Ducha Świętego, aby ci ich wskazał. Nigdy nie wiadomo, jak bardzo jeden 

prosty gest życzliwości może przybliżyć kogoś do Boga!  

 

„Duchu Święty, poprowadź mnie do kogoś, kto potrzebuje dziś gościnnego 

przyjęcia.” 

 

Ps 27,1.3.5.8-9     

 

 

 

 

 

 

 



Mk 6,14-29 

 

Także król Herod posłyszał o Nim, gdyż Jego imię nabrało rozgłosu, i mówił: Jan 

Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w Nim. Inni zaś 

mówili: To jest Eliasz; jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych 

proroków. Herod, słysząc to, twierdził: To Jan, którego ściąć kazałem, zmartwychwstał.  

 Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z 

powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę.  Jan bowiem 

wypominał Herodowi: Nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na 

niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła.  Herod bowiem czuł lęk przed Janem, 

znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, 

odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał.  

 Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę 

swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei.  Gdy córka 

tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł 

do dziewczęcia: Proś mię, o co chcesz, a dam ci.  Nawet jej przysiągł: Dam ci, o co tylko 

poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: O co mam 

prosić? Ta odpowiedziała: O głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem 

do króla i prosiła: Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela.  

A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i biesiadników nie chciał jej 

odmówić.  Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go 

w więzieniu  i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej 

matce.  

 Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je                  

w grobie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

6 lutego 2021   

                   
 

Mk 6,30-34 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i 
czego nauczali. A On rzekł do nich:  

Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne                                 
i wypocznijcie nieco. 

Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli 
czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno. Lecz widziano ich 
odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet 

ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli 
bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Jak ważny jest odpoczynek! 

Aby móc dać z siebie wszystko, śpiewacy operowi odpoczywają podczas antraktu, a 

sportowcy mają przerwy w grze. Niektórzy z nas robią sobie drzemkę, aby przetrwać ciężki 

dzień.  

Sam Bóg zarządził cotygodniowy dzień odpoczynku dla swojego ludu (Wj 20,8-11).  

Nie jest więc niczym dziwnym, że Jezus chciał, by Jego uczniowie skorzystali z okazji, 

by odpocząć i odzyskać siły po trudach wędrownego nauczania i uzdrawiania.  

Ale równie ważny jak odpoczynek fizyczny jest także odpoczynek duchowy. Dla 

naszego życia wiary nieodzowny jest pewien czas spędzany tylko i wyłącznie z Panem.  

Nieżyjący już kardynał Hans Urs Balthasar w swojej książce „Modlitwa” opisał to 

następująco: „Znękani życiem, utrudzeni, szukamy miejsca, gdzie możemy trwać w 

ciszy, być sobą, miejsca wytchnienia, (...) gdzie możemy odnowić naszego ducha w 

Bogu, „po prostu trwać w Nim” i nabierać nowych sił do życia”.  

 



Tylko, że „po prostu trwać w Nim” nie jest wcale łatwo.  

Kiedy próbujemy trwać w ciszy przed Panem, większość z nas zaczyna natychmiast 

układać sobie w głowie plany na najbliższy czas, przypominać zaległe sprawy lub popadać 

w poczucie winy z powodu tego wszystkiego, czego jeszcze nie udało nam się zrobić.  

 Zostaw to wszystko.  

Weź głęboki oddech i pozwól, by zeszło z ciebie napięcie.  

 Wyobraź sobie Jezusa, który jest z tobą. Jeśli muzyka pomaga ci skupić myśli na 

Panu, możesz ją włączyć, ale nie bój się też długich chwil ciszy.  

 Dobrzy przyjaciele potrafią siedzieć razem w milczeniu, ciesząc się swoim 

towarzystwem bez potrzeby używania słów.  

 Jeśli pojawi się w tobie myśl, która może pochodzić od Pana, zatrzymaj się nad 

nią chwilę.  

 Zanotuj sobie słowa, myśli czy przeżycia, które są dla ciebie ważne, rozważ, czy 

nie jest to Boże natchnienie skierowane do ciebie.  

Ale nawet gdy nie czujesz Bożej obecności, uwierz, że On mimo to jest z tobą.  

Odpowiedziałeś na zaproszenie Jezusa, by „pójść na pustkowie i wypocząć” (Mk 6,31).  

Możesz liczyć na to, że On cię wspomoże i odnowi twoje siły!  

 

„Jezu, wierzę, że kiedy trwam przy Tobie, Ty napełniasz mnie                                          

nową mocą i energią.” 

 

Hbr 13,15-17.20-21   Ps 23,1-6 

Przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg, które 

wyznają Jego imię.  Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się 

Bóg takimi ofiarami.  Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, 

ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. Niech to czynią z 

radością, a nie ze smutkiem, bo to nie byłoby dla was korzystne.  Módlcie się za nas, jesteśmy bowiem 

przekonani, że mamy czyste sumienie, starając się we wszystkim dobrze postępować.  Jeszcze goręcej 

was proszę o spowodowanie tego, bym co rychlej został wam przywrócony.   

Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiódł spomiędzy 

zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was uzdolni do 

wszelkiego dobra, byście czynili Jego wolę, sprawując w was, co miłe jest w oczach Jego, 

przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków! Amen.  

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

7 lutego 2021                           
 

Hi 7,1-4.6-7 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak 

najemnik?  Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka 

zapłaty.  Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono mi noce udręki.  Położę się, 

mówiąc do siebie: Kiedyż zaświta i wstanę? Lecz noc wiecznością się staje i boleść 

mną targa do zmroku.  Ciało moje okryte robactwem, strupami, skóra rozchodzi się i 

pęka.  Czas leci jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei.  Wspomnij, że dni me jak 

powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Trudno nie przejąć się tą ponurą skargą Hioba. Wydaje się całkowicie 

usprawiedliwiona, co więcej, sądzimy, że z pewnością ten nieszczęśnik zasłużył na 

chwilę wytchnienia. Wiemy przecież, jak wiele udręk spadło na niego!  

Stracił swoje dzieci, cały niemały majątek, a na koniec także i zdrowie. Każdy 

byłby załamany na jego miejscu. To chyba naturalne, że wyżalił się przed swoimi 

przyjaciółmi.  

Nie prześlizgujmy się jednak naprędce nad słowami Hioba, uznając je za 

emocjonalną skargę udręczonego człowieka.  

Pokazują nam one nie tylko, jak czuł się zmiażdżony nieszczęściem Hiob, ale także 

w jaki sposób próbował sobie z nim poradzić.  

Jego postawa jest bowiem wspaniałą lekcją dla wszystkich, którzy 

znajdują się w trudnych sytuacjach, a jest ona następująca:  

Nigdy nie zrywaj łączności z Bogiem! 

Miejmy nadzieję, że Bóg zachowa nas od serii nieszczęść podobnej tej, która 

spotkała Hioba.  

 



Zdarza się jednak, że nawet niewielkie próby przyprawiają nas o zniechęcenie.               

Jest oczywiście rzeczą całkowicie naturalną, że kiedy sprawy nie układają się po 

naszej myśli, czujemy się rozczarowani, a nawet zdruzgotani.  

Nie musimy jednak pozostawać w tym stanie. Jeśli więc złapiesz się na tym, że 

wciąż narzekasz czy użalasz się nad sobą, spróbuj pójść za przykładem Hioba.  

Jeśli musisz, wyżal się przed bliskimi przyjaciółmi, ale przede wszystkim  

zwróć się do Boga.  

 Wyraź przed Nim swój ból.  

 Opowiedz o niesprawiedliwości, która cię spotkała.  

 Nie ukrywaj tego, co czujesz.  

 Zadawaj trudne pytania.  

Taka szczerość pozwala Mu wejść z tobą w dialog i działać w twoim sercu.  

Nie poprzestań jednak na mówieniu do Boga, lecz nasłuchuj Jego odpowiedzi. 

Pamiętaj, że Hiob ostatecznie usłyszał głos Boga.  

 Nie otrzymał wprawdzie dokładnego wyjaśnienia, dlaczego stracił wszystko, 

co było mu drogie, ale z czasem głębiej zrozumiał wielkość Boga.  

 Nie otrzymał potwierdzenia swojej własnej nieskazitelności, ale z człowieka, 

który wiedział coś o Bogu, stał się człowiekiem, który miał z Nim osobisty 

kontakt.  

Tak właśnie postępuje Bóg z tymi, którzy są uczciwi wobec Niego i gotowi 

szczerze z Nim rozmawiać. Ostatecznie usłyszą oni Jego głos.  

 

„Panie, oby niepowodzenia były dla mnie okazją do szczerego i odważnego 

otwarcia przed Tobą serca.” 

 

Ps 147A,1-6     1 Kor 9,16-19.22-23 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mk 1,29-39 

 

 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.       


