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Dz 4,23-31 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Uwolnieni przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i 

starsi. Wysłuchawszy tego podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: 

Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich 

istnieje, Tyś przez Ducha Świętego powiedział ustami sługi Twego Dawida: 

Dlaczego burzą się narody i ludy knują rzeczy próżne? Powstali królowie ziemi i 

książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi. Zeszli się 

bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, 

którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela,  aby 

uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i 

daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą,  gdy 

Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać 

 i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa. Po tej 

modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani,  

wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili 

odważnie słowo Boże. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jakie masz skojarzenia, gdy czytasz biblijne historie o uzdrowieniach?  

 Może wspominasz świętych, którzy modlili się o uzdrowienie i byli w cudowny 

sposób wysłuchani?  

 A może przychodzą ci na myśl miejsca znanych objawień maryjnych, jak na 

przykład Lourdes, gdzie również dokonują się uzdrowienia?  

A dzisiaj, a wśród nas? 



 Czy możemy się spodziewać, że Bóg zechce dokonywać uzdrowień za 

pośrednictwem „zwyczajnych” katolików, takich jak my?  

Możemy odpowiedzieć twierdząco, ponieważ w każdym z nas mieszka Duch Święty.  

W dzisiejszym pierwszym czytaniu jest mowa o tym, że po modlitwie Apostołów 

„wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym” (Dz 4,31).  

Apostołowie nie byli w stanie uzdrawiać sami z siebie, ale czynił to przez nich Duch 

Święty. To Bóg „wyciągał swą rękę, aby uzdrawiać” (Dz 4,30).  

Apostołowie wierząc w moc Ducha działali na podstawie tej wiary, a Bóg dokonywał 

reszty. To samo dzieje się i w naszych czasach, kiedy są wysłuchiwane modlitwy o 

uzdrowienie fizyczne ludzi wierzących w moc Ducha.  

 Przypomnijmy sobie bł. Solanusa Caseya, który był zwyczajnym furtianem 

w klasztorze.  

 Albo św. Andrzeja Bessette, furtiana i „cudotwórcę” z Montrealu.  

Ten sam Bóg, który z upodobaniem działał przez nich, może zadziałać również przez 

ciebie. Kluczowe znaczenie ma tu ufna wiara.  

Wierząc, że Bóg może uzdrawiać przez naszą modlitwę, otwieramy się na Jego 

działanie. Może się okazać, że osoba, za którą się modlimy, rzeczywiście odzyska 

zdrowie. Ale nawet jeśli tak się nie stanie, nasza modlitwa nie jest bez znaczenia.  

Chory może, na przykład, doświadczyć głębokiego pokoju lub nabrać pewności, że 

Bóg jest z nim.  

Może też otrzymać głębsze zrozumienie Bożej miłości lub zaufać, że Bóg działa w 

jego życiu i otacza go swoją opieką.  

Twoja sąsiadka cierpi na uporczywe bóle pleców? Pomódl się wraz z nią prostymi 

słowami: „Panie Jezu, proszę Cię uzdrów ją i zabierz ten ból”.  

Twoje dziecko ma gorączkę? Połóż mu rękę na czole i pomódl się o to, by gorączka 

odeszła w imię Jezusa.  

A czyniąc to wzbudź w sobie wiarę, że Bóg słyszy twoją modlitwę i na nią odpowie.  

 

„Panie, naucz mnie z wiarą i odwagą modlić się za tych, których mam 

wokół siebie.” 

 

Ps 2,1-8  

 



J 3,1-8 
 

 Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski.  

Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś 

jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby 

Bóg nie był z Nim.  

 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli 

się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego.  

Nikodem powiedział do Niego: Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? 

Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?  

Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie 

narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z 

ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.                   

Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić.                 

Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd 

przychodzi i dokąd podąża.  

Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha. 
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Trzeba wam się powtórnie narodzić.  

Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, 

lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z 

Ducha.   

W odpowiedzi rzekł do Niego Nikodem: Jakżeż to się może stać?  

 Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie 

wiesz?  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym 

świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię 

o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o 

sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - 

Syna Człowieczego.  

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by 

wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał 

życie wieczne.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Robert Louis Stevenson w wierszu „Wiatr” opisuje doświadczenie kontaktu z wiatrem 

w sposób następujący: To widziałem, co robiłeś, Lecz ty sam się zawsze kryłeś. Czułem 

napór, głos słyszałem Ciebie nigdy nie widziałem.  

Podobnych porównań używa Jezus opisując Nikodemowi „niewidzialne” działanie 

Ducha Świętego. Ducha, podobnie jak wiatru, nie da się zobaczyć, ale możemy usłyszeć 

Jego głos i poczuć Jego „napór”.  

Każdy z nas ma tego typu doświadczenia, gdy nagle czujemy przynaglenie, aby zrobić 

coś – lub nie robić czegoś – co wcześniej w ogóle nie przyszło nam do głowy.  

Nieoczekiwanie przypominasz sobie kogoś, z kim od dawna nie miałeś kontaktu, i 

postanawiasz do niego zadzwonić. Albo mając już na końcu języka ostre słowo, w 

ostatniej chwili powstrzymujesz się od jego wypowiedzenia.  



Może to być działanie Ducha Świętego! A kiedy jesteś posłuszny przynagleniom Ducha 

Świętego, czynisz go „widzialnym” dla ludzi wokół siebie.  

Dziś wielu ludzi, jak kiedyś Nikodem, szuka namacalnych dowodów, że Bóg 

rzeczywiście istnieje.  

Bywa często, że nawet jeśli używasz logicznych argumentów, to nie one przyciągają 

ludzi do Jezusa, ale Duch, który nadaje moc twoim słowom. 

Kiedy próbujesz iść za Jego wskazaniami, Bóg działa poprzez twoje świadectwo i 

ludzie widzą, że On istnieje. W miarę jak będziesz próbował odpowiadać na wezwania 

Ducha Świętego, zacznie być to dla ciebie coraz bardziej naturalne.  

 Zamiast udawać, że nie widzisz bezdomnego, dasz mu parę złotych lub dobre 

słowo.  

 Kiedy ktoś zacznie opowiadać ci o swoich problemach, już nie będziesz się 

denerwować, że zabiera ci czas, lecz wysłuchasz go cierpliwie i obiecasz 

modlitwę w jego intencji.  

 Kiedy spotka cię niesprawiedliwa krytyka, odpowiesz na nią ze spokojem, a nie z 

gniewem.  

Choć nie możemy zobaczyć Ducha Świętego oczyma ciała, trudno jest przeoczyć Jego 

poruszenia. Dzięki tobie inni będą mogli usłyszeć Jego delikatny szept.  

A co więcej, mogą zostać przeniknięci Jego niewidzialnym, ale potężnym tchnieniem 

miłości.  

 

„Panie, otwórz mi uszy na głos Twego Ducha i daj mi odwagę pójścia tam, 

gdzie On mnie prowadzi.” 

Ps 93,1-2.5 

Dz 4,32-37 

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. żaden nie nazywał 

swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.  

Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu                    

Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. 

Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je  i 

przynosili pieniądze /uzyskane/ ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też 

rozdzielano według potrzeby. Tak Józef, nazwany przez Apostołów Barnabas, to znaczy 

Syn Pocieszenia, lewita rodem z Cypru,  sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze 

przyniósł i złożył u stóp Apostołów. 
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Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego 

dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 

wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po 

to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a 

kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna 

Bożego.  

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali 

ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.  Każdy bowiem, kto się dopuszcza 

nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego 

uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, 

aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Przypomnij sobie, jak reagujesz, gdy po całej serii ponurych dni pojawia się wreszcie 

słońce. Czujesz się podniesiony na duchu, ożywiony, masz więcej energii. Świat nie 

wydaje ci się już taki zły.  

Tego samego możemy doświadczyć wchodząc w obecność Pana – nawet w najbardziej 

ponurych dniach! Ale światło Jezusa nie jest dane tylko po to, żeby poprawiać nam 

nastrój. Ono odsłania rzeczywistość.  

Jeśli w dzieciństwie kiedykolwiek bawiłeś się w chowanego w słoneczny dzień, wiesz 

jak trudno jest dobrze się schować i nie zostać znalezionym.  

Podobnie jest z grzechem. Wolimy ciemność, ponieważ pozwala ukryć nasze 

przewinienia i grzeszne postawy. Nie chcemy, aby wyszły one na światło.  

 



Jakie więc jest twoje pierwsze skojarzenie, gdy słyszysz słowa św. Jana z dzisiejszej 

Ewangelii mówiące o ludziach, którzy „bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło”             

(J 3,20)?  

Czy przyjmujesz je do siebie, czy przychodzi ci na myśl ktoś z twoich bliskich czy 

znajomych?  

Większość z nas słysząc te słowa nie zastanawia się nad sobą, ale natychmiast odnosi je 

do znanych sobie ludzi, zwłaszcza tych najbardziej uwikłanych w grzech.  

Znacznie trudniej jest przyjrzeć się samemu sobie i dopuścić światło do tych spraw, 

które próbujemy ukryć. Ale przecież nawet najlepsi z nas borykają się z grzechem.  

Na przykład Jan Paweł II co tydzień przystępował do spowiedzi – i to raczej nie 

dlatego, że miał do wyznania jakieś okropne grzechy, ale dlatego, że nie chciał, aby 

jakikolwiek grzech, nawet z gatunku tak drobnych, że większość z nas w ogóle nie zwraca 

na nie uwagi, pozostawał ukryty w ciemności.  

Prosił Jezusa o światło do poznania wszystkich swoich grzechów, aby przez to został 

rozproszony otaczający je mrok. Skoro św. Jan Paweł II mógł przyznawać się do swoich 

uchybień, to i my możemy.  

Pamiętajmy, że Jezus nie daje nam światła po to, by nas zawstydzać i wpędzać w 

poczucie winy. On przyszedł, aby „świat został przez Niego zbawiony” (J 3,17).  

 A więc pozwólmy Mu się zbawiać!  

 Oby Jego światło przyniosło nam szansę przemiany życia!  

 

„Jezu, nie chcę ukrywać swoich grzechów ani przed Tobą, ani przed samym sobą. 

Daj mi odwagę zmierzenia się z nimi i przybliżenia się do Ciebie.” 

 

Ps 34,2-9 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dz 5,17-26 

 

Wówczas arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa 

saduceuszów, pełni zazdrości  zatrzymali Apostołów i wtrącili ich do publicznego 

więzienia.  

Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział:   

Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia! 

 Usłyszawszy to weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan i jego 

stronnicy zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich 

przyprowadzono. Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Powrócili więc 

i oznajmili: Znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników stojących 

przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo.  Kiedy dowódca 

straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z nimi 

stało. Wtem nadszedł ktoś i oznajmił im: Ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, 

znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i 

przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich samych nie 

ukamienował. 
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 Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do 

ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad 

wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie 

przyjmuje.  Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest 

prawdomówny.  Ten bowiem, kogo  

Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela 

/mu/ Ducha. 

Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce.  Kto wierzy w Syna, ma życie 

wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Wznieśmy dziś nasze serca do Boga w modlitwie dziękczynienia. 

Jak przypomina nam o tym dzisiejsza Ewangelia, Bóg ma niegraniczone możliwości i nie 

musi w żaden sposób racjonować swoich darów.  

Ojcze, dzięki Ci składam za to, że bez miary udzielasz mi swego czasu i uwagi. Nawet 

jeśli nie wyznaczę sobie konkretnego czasu na modlitwę, Ty dajesz mi dostęp do siebie 

zawsze, gdy tylko zwrócę ku Tobie serce. Słyszysz moje modlitwy, które wysyłam ku Tobie 

jak strzały, w intencji ludzi i spraw, które są mi bliskie. Nigdy nie jesteś zajęty ani 

niedostępny. Nawet kiedy zapominam o Tobie i kieruję swoją uwagę ku innym sprawom, Ty 

pozostajesz we mnie i przy mnie.  

Ojcze, dzięki Ci składam za to, że bez miary udzielasz mi swojej miłości. Kochasz 

mnie w każdej chwili mojego istnienia i żaden mój grzech nie jest w stanie zniweczyć Twojej 

bezwarunkowej miłości.  



Zawsze jesteś gotów mi przebaczyć i okazać swoją miłość tak, jak tego najbardziej 

potrzebuję.  

Czasami przez piękno świata, który stworzyłeś, abym nim się cieszył. Czasami przez 

bliskich ludzi, z którymi dzielę życie. Czasami przez pełne miłości słowa Pisma Świętego 

czy pieśni. A czasami nawet przez znajome zapachy czy potrawy, które przywodzą mi na 

myśl wspomnienia z dzieciństwa lub ważne wydarzenia mojego życia. Przez to wszystko 

mówisz mi, że jestem Twoim umiłowanym dzieckiem.  

Ojcze, wysławiam Cię za to, że bez miary udzielasz mi swoich darów. Wystarczy, że 

mówię Ci „tak” i chcę Ci służyć. Kiedy czuję, że już dłużej nie wytrzymam, Ty dajesz mi siłę 

i nadzieję. Kiedy zastanawiam się, jak postąpić w danej sytuacji, Ty wskazujesz mi właściwy 

kierunek poprzez rozwój wydarzeń, pokój serca co do konkretnej decyzji czy też przez mądre 

rady innych, których do mnie posyłasz. Kiedy nie jestem w stanie przebaczyć, przypominasz 

mi, że Twoja miłość jest nieograniczona, pokazujesz, jak mogę ją przyjąć i dzielić się nią z 

innymi.  

Ojcze, tak bardzo dziękuję Ci za to, że bez miary udzielasz mi daru Ducha Świętego. 

Twój Duch żyje we mnie i otwiera mi oczy na Twoją cierpliwość, na Twoją miłość, na Twój 

plan dla mojego życia. Dajesz mi swego Ducha, aby wskazywał mi drogę miłości i 

naśladowania Ciebie.  

 

„Panie, pragnę dziś jeszcze bardziej napełnić się Twoim Duchem.” 

 

Ps 34,2.9.17-20 

Dz 5,27-33 

 

 Przyprowadziwszy ich stawili przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał:  Zakazaliśmy 

wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką                      

i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka? Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi 

- odpowiedział Piotr i Apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego 

straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę                 

i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów.   

Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, 

którzy Mu są posłuszni. Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić. 
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 Potem Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie.  

 Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy 

chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się 

święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy 

schodzą do Niego, rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to 

wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: Za 

dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę 

otrzymać. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: Jest tu 

jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak 

wielu?  Jezus zatem rzekł: Każcie ludziom usiąść! A w miejscu tym było wiele trawy. 

Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby 

i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając 

tyle, ile kto chciał.  A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby 

nic nie zginęło. Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po 

spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił 

Jezus, mówili:  

Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat.  Gdy więc 

Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów 

na górę. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Kto nie miałby ochoty pójść za Jezusem?  

Przemienił wodę w wino, uzdrawiał chorych, przygarniał dzieci, uwalniał opętanych, 

mówił tak, jak nikt inny. Wnosił wiele radosnego podniecenia – a także nadziei – w życie 

otaczających Go ludzi.  

Wśród nich znalazł się także chłopiec, który przyłączył się do tłumu idącego za Jezusem 

wzdłuż Jeziora Galilejskiego i na zbocze wzgórza – zapewne w nadziei zobaczenia na własne 

oczy kolejnych cudów.  



Ale Jezusowi chodziło o coś więcej.  

 Pragnął nakarmić tych ludzi słowem Bożym,  

 zaspokoić ich duchowy głód,  

 obwieszczać im królestwo Boże.  

Idąc za Jezusem pod górę po dość stromym, trawiastym zboczu chłopiec być może 

nawet nie myślał o Mojżeszu, który wspiął się na górę Synaj na spotkanie z Bogiem.  

A już z pewnością nie spodziewał się, że jego obiad będzie przypominał mannę z nieba. 

Prawdopodobnie nurtowały go bardziej przyziemne sprawy. Jego zapasy – dwie rybki i 

pięć jęczmiennych podpłomyków „chleba ubogich” – starczą dla niego, a nawet może uda 

się sprzedać ich część i trochę zarobić?  

Wyobraźmy sobie zaskoczenie chłopca, gdy Andrzej przyprowadził go do Jezusa. Taki 

zaszczyt! Ale kiedy Andrzej poprosił o jego zapasy, by nakarmić tłum, chłopiec przeżył 

chwilę zawahania.  

Czy naprawdę ma oddać swój prowiant? Co powiedzą rodzice? Nie miał pojęcia, co 

zrobi Jezus, ale oddał Mu wszystko, co miał. A Jezus przyjął ten skromny dar chłopca, 

odmówił dziękczynienie – i rozmnożył go!  

Dzisiaj Jezus patrzy na miliardy ludzi żyjących na ziemi i widzi: 

 każdego z nich oddzielnie.  

 każde dziecko nękane głodem chleba i każdego człowieka, który jest głodny Jego 

samego, Chleba Życia.  

 także ciebie. Jego wzrok jest ciepły, a ramiona szeroko rozpostarte. Zachęca cię 

do oddania tego, co masz, aby nakarmić Jego lud.  

Może sądzisz, że masz zbyt mało, aby mogło się to na coś przydać. Może sądzisz, że nie 

nadajesz się do pomocy.  

Ale Jezus z radością przyjmuje i błogosławi to, co Mu dajesz. Podejdź bliżej, wyjdź z 

tłumu. Oddaj Mu swoje serce i swoje dary.  

 

„Oto jestem, Panie. Posługuj się mną dzisiaj w budowaniu Twojego 

królestwa.” 

 

Ps 27,1.4.13-14 

 

 

 



Dz 5,34-42 

 

 Lecz pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, uczony w Prawie i poważany przez cały 

lud, kazał na chwilę usunąć Apostołów i zabrał głos w Radzie:  Mężowie izraelscy - 

przemówił do nich - zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi.                            

 Bo niedawno temu wystąpił Teodas, podając się za kogoś niezwykłego. Przyłączyło się do 

niego około czterystu ludzi, został on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali 

rozproszeni i ślad po nich zaginął.  Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz 

Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam i wszyscy jego zwolennicy zostali 

rozproszeni.  

Więc i teraz wam mówię: Odstąpcie od tych ludzi i puśćcie ich. Jeżeli bowiem od ludzi 

pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się,  a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie 

potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem. Usłuchali go.  

 A przywoławszy Apostołów kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię 

Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i  

cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia /Jezusa/.                                          

Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach                                           

i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

17 kwietnia 2021                     
 

J 6,16-21  (Biblia Tysiąclecia) 
 

O zmierzchu uczniowie Jego zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi przeprawili się 

przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności,  

a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł; 

 jezioro burzyło się od silnego wiatru. Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub 

trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I 

przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: To Ja jestem, nie bójcie się! Chcieli Go 

zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wielu z nas uważa, że uczniowie Jezusa mieli o wiele łatwiej niż my.  

Jezus fizycznie był z nimi, był obecny namacalnie. Mogli Go dotknąć i usłyszeć.  

Jednak dzisiejsza Ewangelia zdaje się przemawiać wprost do nas, czyli do tych 

wszystkich, którzy żyjemy już po zmartwychwstaniu Jezusa i Jego wstąpieniu do nieba.  

Widzimy uczniów na wzburzonych wodach, przy czym niespokojna natura wydaje się 

odzwierciedlać ich stan wewnętrzny. Jezus oddalił się od tłumu i poszedł na górę, aby się 

modlić, wcześniej polecając Dwunastu przepłynąć łodzią do Kafarnaum.  

Kiedy więc rozszalała się burza, a łodzią, zalewaną przez fale, miotał gwałtowny 

wicher, Pan fizycznie znajdował się daleko od nich. Ale chociaż fizycznie oddzielał ich od 

Jezusa pewien dystans, duchowo nie byli od Niego odłączeni.  

Jezus wciąż ich widział. Wciąż troszczył się o nich i rozumiał, co przeżywają. Wyszedł 

przecież na górę, aby się modlić, i z pewnością modlił się także za nich, zmagających się z 

falami.  

A potem, we właściwym czasie, przyszedł do nich, uciszył burzę, uciszył ich lęki i 

doprowadził ich bezpiecznie do brzegu.  



Często my, jak uczniowie w czasie burzy na jeziorze, mamy wrażenie, że jesteśmy 

pozostawieni sami sobie z naszymi problemami, podczas gdy Jezus pozostaje w niebie, 

daleko od nas, wraz ze swym Ojcem i aniołami.  

Jednak płynąc przez wzburzone wody uczniowie przekonali się, że dla Jezusa odległość 

nie jest żadnym problemem. Odnosi się to również do nas.  

Zaufajmy, że zawsze jesteśmy w Jego myślach i sercu.  

On widzi nasze zmagania, wciąż jest blisko nas i wstawia się za nami do Ojca.  

Jeśli niepokoisz się dziś o siebie lub o swoich bliskich, nabierz ducha. Przypomnij sobie 

uczniów na łodzi i rozważaj werset dzisiejszego psalmu responsoryjnego:  

„Oto oko Pana nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce” 

(Ps 33,18).  

On cię widzi. On trzyma cię w swojej dłoni. I zainterweniuje we właściwym czasie.  

 

„Jezu, pomóż mi uwierzyć i zaufać, że Ty nigdy nie spuszczasz ze mnie 

wzroku.” 

Ps 33,1-2.4-5.18-19 

Dz 6,1-7     

 

Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko 

Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy.              

Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły - 

powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów.  Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu 

mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy 

to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. 

 Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary 

i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę                

z Antiochii. Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce.  

A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a 

nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.  

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

18 kwietnia 2021                           
 

Łk 24,35-48 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu 

chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój 

wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. (38) Lecz On rzekł do nich: 

Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych 

sercach?  Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i 

przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. Przy tych słowach 

pokazał im swoje ręce i nogi.  Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli 

zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali Mu kawałek pieczonej 

ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które 

mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane 

jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.  

 Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma,  

 i rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie,  w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów 

wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czytając relacje o zmartwychwstaniu w Ewangelii św. Łukasza, możemy być 

zaskoczeni tym, jak często zmartwychwstały Jezus wyjaśnia swoim uczniom Pisma.  

Okazuje się, że wszyscy uczniowie – począwszy od tych dwóch spotkanych na drodze 

do Emaus, a skończywszy na zgromadzonych w Wieczerniku – mieli serca „nieskore (…) 

do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy” (Łk 24,25).  

Ale dla Jezusa nawet i to nie było problemem.  

Cierpliwie pomagał im zrozumieć Pisma. Ukazywał im szerszy kontekst oraz znaczenie 

poszczególnych tekstów, a kiedy to czynił, uczniowie czuli się tak, jakby nagle zabłysło 

im światło.  



Niedawne tragiczne wydarzenia zaczęły nabierać sensu. Powróciła radość i nadzieja; 

uczniowie zrozumieli, że mogą na nowo zaufać Bogu.  

Jezus chce uczynić to samo dla ciebie.  

Zna nurtujące cię pytania, wie, kiedy potrzebujesz umocnienia nadziei, a kiedy radości. 

I jest gotów przyjść ci z pomocą.  

Najlepsze, co możesz zrobić, aby otworzyć się na tę pomoc, to                             

znaleźć czas na czytanie Pisma Świętego. 

Uważna lektura czytań mszalnych oraz medytacji z naszego pisma jest doskonałym 

początkiem. Im więcej czasu spędzisz nad Biblią, tym bardziej Jezus będzie ją otwierał dla 

ciebie.  

Kiedy na przykład czytasz słowa: „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego” 

(Ps 23,1), Jezus może wzbudzić w tobie pewność, że On jako Dobry Pasterz zatroszczy się 

o trudne sprawy w twoim życiu.  

Albo gdy czytasz: „Odejdę i przygotuję wam miejsce” (J 14,3), Jezus może zabrać 

twój smutek dając ci nadzieję na spotkanie z bliską osobą, która odeszła. Może nawet myśl 

o niebie wzbudzi w tobie głęboką radość!  

Za każdy razem, gdy otwierasz Biblię, Jezus pragnie dać ci się lepiej poznać.  

Ten, który otworzył umysły uczniów po swoim zmartwychwstaniu, chce mówić do 

ciebie przez swoje słowo. Pozwól Mu rozpalić w tobie światło, nadzieję i radość.  

 

„Panie, chcę Cię lepiej poznać. Pomóż mi głębiej zrozumieć Pisma.” 

 

Ps 4,2.4.9 

1 J 2,1-5 

Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, 

mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.  

On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, 

lecz również za grzechy całego świata. 

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania.               

Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim 

prawdy.  Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. 

 

 



Dz 3,13-15.17-19 

 

Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy 

jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go 

uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla 

zabójcy.  

Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych,                                   

czego my jesteśmy świadkami. 

Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy 

wasi.  A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że 

Jego Mesjasz będzie cierpiał.  Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały 

zgładzone, 

 


