
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

19 kwietnia 2021 
 

J 6,22-29 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Nazajutrz lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią 

nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi 

uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego 

miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od 

Tyberiady inne łodzie.  A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a 

także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali 

Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, 

kiedy tu przybyłeś?  W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, 

ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten 

pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy;  

Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec.  Oni zaś rzekli do 

Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?  Jezus odpowiadając 

rzekł do nich: Na tym polega dzieło /zamierzone przez/ Boga, abyście uwierzyli w 

Tego, którego On posłał. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Na pierwszy rzut oka słowa Jezusa skierowane do idącego za Nim tłumu wydają się 

zagadkowe, a może nawet nieco ostre.  

Ludzie ci przed chwilą byli świadkami cudownego rozmnożenia chleba i ryb, którymi 

najedli się do syta. Jezus czyniąc to chciał nie tylko zaspokoić ich głód, ale także 

objawić, że spoczywa na Nim moc i władza samego Boga.  

Oni jednak się nad tym nie zastanawiali. Zaczęli Go szukać licząc na ponowny cud. 

Chcieli być blisko tak niezwykłych wydarzeń i blisko ich sprawcy. I nie ma w tym nic 

dziwnego. Jezus przeniknął ich myśli i serca, i poznał, że szukali Go jedynie dlatego, iż 

jedli chleb i nasycili swój głód – żaden inny powód nie był dla nich ważny.  



A On poprzez ten znak chciał im powiedzieć:  

Zjedliście chleb i nasyciliście się. Ale stoi przed wami Ten, który może dać 

wam chleb zdolny zaspokoić wasz najgłębszy głód. 

I chociaż ludziom w zupełności wystarczyło to, że mogli się najeść chlebem i rybami, 

Jezus miał im do zaoferowania o wiele więcej – swoje własne Ciało i Krew.  

Jako uczniowie Jezusa czasami zachowujemy się dokładnie tak, jak ci ludzie z tłumu. 

Oczywiście nie ma nic złego w tym, że prosimy Pana o zaspokojenie naszych potrzeb 

materialnych. Niepokoimy się utratą pracy, brakiem pieniędzy na opłacenie rachunków 

czy chorobą bliskiej osoby i prosimy Go o pomoc. Jest to całkowicie naturalne.  

Jeśli jednak skupimy się tylko na tych problemach, możemy utracić największą łaskę, 

jaką niesie nam „duchowy chleb” przyjmowany na każdej Eucharystii – łaskę głębszej 

komunii i przyjaźni z Panem.  

A przecież w gruncie rzeczy za tym tęsknimy najbardziej.  

Dziś na modlitwie  

 przedstaw Jezusowi swoje najważniejsze potrzeby materialne z pełnym 

zaufaniem, wierząc, że Mu na tobie zależy. Ale nie poprzestań na tym.  

 Wsłuchaj się w Jego głos.  

 Pozwól Mu wypowiedzieć to, co Jemu leży na sercu.  

Tak postępują wobec siebie dobrzy przyjaciele. Może Jezus przypomni ci o swojej 

niezachwianej miłości do ciebie lub pocieszy cię w jakiś zupełnie nieoczekiwany sposób. 

A jeśli nie usłyszysz niczego, po prostu trwaj przed Nim w ciszy, a On napełni cię 

pokojem płynącym z Jego obecności.  

Jeśli staniesz przed Jezusem z wiarą, że On, i tylko On, jest w stanie zaspokoić twój 

głód, będziesz zaskoczony „chlebem”, który ci ześle.  

 

„Panie Jezu, pomóż mi troszczyć się nie tylko o pokarm ziemski, ale 

także o ten, «który trwa na życie wieczne» (J 6,27).” 

 

Ps 119,23-24.26-27.29-30 

 

 

 

 

 



Dz 6,8-15 

 

 

Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.  Niektórzy 

zaś z synagogi, zwanej /synagogą/ Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i 

tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem.  

Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego /natchnienia/ 

przemawiał.  

Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa 

przeciwko Mojżeszowi i Bogu. W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w 

Piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Tam postawili 

fałszywych świadków, którzy zeznali: Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu 

świętemu miejscu i przeciwko Prawu.  Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk 

zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał.  

A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i  

zobaczyli twarz jego podobną do oblicza anioła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 
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20 kwietnia 2021 
 

J 6,30-35 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Rzekli do Niego: Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? 

Cóż zdziałasz?  Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia 

chleb z nieba.  

Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam 

chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba.  

 Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu.  

Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! (35) Odpowiedział im 

Jezus: Jam jest chleb życia.  
 

Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, 

nigdy pragnąć nie będzie.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Ubiegły rok był trudny pod wieloma względami, ale jedną z najtrudniejszych kwestii 

był ograniczony dostęp do Jezusa w Eucharystii.  

W czasie pierwszej i drugiej fali pandemii limity wiernych mogących jednocześnie 

przebywać w kościele były bardzo niskie, a w niektórych krajach wręcz zamknięto 

kościoły i wierni musieli długo czekać na przywrócenie możliwości uczestniczenia we 

Mszy świętej. Z pomocą przyszły transmisje Mszy przez Internet, radio i telewizję, ale to 

jednak nie to samo.  

Jezus jest Chlebem Życia, a Jego obecność w Eucharystii karmi nas                         

i umacnia na drodze do świętości. 

On obiecał zaspokoić nasz najgłębszy głód i pragnienie, więc obywanie się bez tego 

sakramentu możemy odczuwać jako niepowetowaną stratę.  

 



Spójrzmy jednak na pewne pozytywne skutki, które Bóg może wyprowadzić z tej 

trudnej sytuacji.  

 Po pierwsze, wszyscy mamy tendencję do traktowania tego, do czego mamy 

łatwy dostęp, jako czegoś, co nam się należy. Dlatego pozbawienie na jakiś 

czas możliwości swobodnego przyjmowania Komunii świętej jest dla nas szansą 

uświadomienia sobie, jak wspaniałym jest ona darem. Wielu z nas mocno 

odczuwało jej brak w czasie, gdy próbowaliśmy się dostosować do nowej 

rzeczywistości pandemii.  

 Być może po tym doświadczeniu zapragniemy przyjmować 

Komunię częściej niż przedtem.  

 

 Po drugie, sytuacja braku Eucharystii mogła skłonić nas do szukania innych 

sposobów łączności z Jezusem.  

 Może zaczęliśmy poświęcać więcej czasu na lekturę Pisma 

Świętego czy modlitwę osobistą?  

 Może mieliśmy sposobność do adoracji Najświętszego Sakramentu 

w tabernakulum w ciągu dnia?  

 Może nie mogąc dostać się na Mszę niedzielną, zaczęliśmy chodzić 

na Msze w dni powszednie?  

 A może zaczęliśmy praktykować Komunię świętą duchową?  

 

 Po trzecie, utrudniony dostęp do Komunii świętej pozwolił nam przeżyć 

głębszą solidarność z braćmi i siostrami żyjącymi w innych regionach świata. 

Większość z nas cieszyła się dotąd swobodnym dostępem do Eucharystii nie zdając 

sobie nawet sprawy, w jak wielu krajach katolicy muszą czekać całe tygodnie, a 

nawet miesiące, żeby ją otrzymać. Tak więc konieczność obywania się przez 

pewien czas bez Komunii świętej przybliżyła nam sytuację wierzących z odległych 

części świata, gdzie brakuje kapłanów.  

Z jakimikolwiek problemami zmagasz się dziś, możesz liczyć na pomoc Jezusa, 

ponieważ On wie, jak wydobyć dobro ze zła.  

 Możesz też liczyć na to, że Jezus, Chleb Życia, będzie obecny w twoim 

sercu.  

 Nawet jeśli ty nie możesz przyjść do Niego, On może przyjść do ciebie!  

 

„Ojcze, dziękuję Ci za wielki dar obecności Jezusa w Eucharystii!” 

 

 



Ps 31,3-4.6-8.17.21 

Dz 7,51--8,1a 

 

 

Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi 

Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy! Któregoż z proroków nie prześladowali wasi 

ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wyście 

zdradzili Go teraz i zamordowali.) Wy, którzy otrzymaliście Prawo za pośrednictwem 

aniołów, lecz nie przestrzegaliście go.  Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i 

zgrzytali zębami na niego.  

 

 

A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, 

stojącego po prawicy Boga. I rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, 

stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na 

niego wszyscy razem.  Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe 

szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem.  Tak kamienowali Szczepana, który modlił 

się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego! A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, 

nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał.   

Szaweł zaś zgadzał się na zabicie go. 
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Dz 8,1b-8 (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy,                   

z wyjątkiem Apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś 

pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem.  

 A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety, i wtrącał 

do więzienia. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo.   

Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały                 

z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił.  Z wielu bowiem 

opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych 

i chromych zostało uzdrowionych.  Wielka radość zapanowała w tym mieście. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Filip głosił Dobrą Nowinę – i to w Samarii!  

Aby zrozumieć całą radykalność tego posunięcia w tamtych czasach, potrzebny jest 

nam pewien kontekst historyczny. Samaria to stolica północnego królestwa, czyli Izraela, 

które powstało po podziale pierwotnego państwa około X wieku p.n.e. Jego mieszkańcy 

zostali podbici i w dużej mierze wysiedleni przez Asyryjczyków dwieście lat później, a na 

ich miejsce sprowadzono ludność mezopotamską. Na skutek dużej liczby mieszanych 

małżeństw ukształtowała się nowa społeczność, którą cechował pewien synkretyzm 

religijny – do wiary w Jahwe dołączono elementy innych kultów. W VI wieku p.n.e. 

mieszkańców południowego królestwa, Judy, także spotkało wygnanie, znane jako 

niewola babilońska, jednak po kilkudziesięciu latach udało im się powrócić. Przystąpili 

wtedy do odbudowy świątyni jerozolimskiej odrzucając pomoc mieszkańców Samarii, 

jako zbyt pogańskich. Odtąd Samarytanie oddają cześć Bogu na górze Gerizim, a relacje 

pomiędzy Żydami a nimi stały się równie szorstkie i wrogie, jak pomiędzy dzisiejszymi 

przeciwnikami politycznymi.  

 



Rozłam wziął się stąd, że Żydzi uznali Samarytan za odstępców od prawowitej wiary.  

Taka postawa, uznawana przez wielu Żydów za słuszną i sprawiedliwą, powodowała w 

ciągu wieków coraz większą wzajemną niechęć, a nawet nienawiść. Jezus i Jego 

uczniowie niejednokrotnie doświadczyli skutków tej wrogości na własnej skórze.  

 Mieszkańcy jednej z wiosek samarytańskich nie przyjęli ich na nocleg (Łk 9,53).  

 Innym razem ktoś chcąc obrazić Jezusa nazwał Go „Samarytaninem” (J 8,48), 

co miało znaczyć, że jest godzien pogardy jako winien braku poszanowania dla 

Prawa Bożego.  

Wydaje się więc, że Samarytanie byli ostatnimi ludźmi na ziemi, których prawowierni 

Żydzi mieliby ochotę traktować jak własną rodzinę. Dla nich byli oni jak kłopotliwi dalecy 

krewni, z którymi zerwano wszelkie kontakty. Byli także ostatnimi ludźmi na ziemi, 

którym mógłby objawić się Mesjasz – a przynajmniej tak właśnie myślało wielu Żydów, w 

tym pewnie także i uczniów Jezusa.  

Jednak Jezus słuchał swego Ojca. Przyjmując Jego wolę oznajmił uczniom:  

„Tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę” (J 6,37).  

Bóg pragnął – i pragnie po dziś dzień – aby każdy, kto uwierzy w Jego Syna, „miał 

życie wieczne” (J 6,40).  

Jezus rzeczywiście przyjmował każdego – dlatego  

 zaoferował żywą wodę zbawienia Samarytance (J 4,10) i  

 polecił swoim uczniom głosić im Ewangelię jako swoim braciom i siostrom 

(Dz 1,8).  

Dlatego też Filip, jak i inni wierzący, był gotów głosić w Samarii przesłanie o 

zbawieniu i uzdrowieniu w Jezusie. Każdy z nas czasami przeżywa pokusę odcięcia się od 

ludzi, których nie rozumie lub z którymi się nie zgadza.  

Jezus pokazuje nam jednak, że  

nikt na świecie nie jest bezwartościowy ani wykluczony z Jego rodziny. 

Módlmy się dziś o ducha otwarcia na innych, abyśmy jak Filip byli gotowi dzielić się 

miłością Bożą ze wszystkimi, niezależnie od tego, skąd pochodzą i kim są.  

 

„Jezu, rozszerz moje serce, abym świadczył o Twojej miłości także wobec 

tych, z którymi się nie zgadzam.” 

 

Ps 66,1-7    



 

J 6,35-40 

 

 Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia.  

Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie 

będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie 

wierzycie.  Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie 

przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją 

wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze 

wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu 

ostatecznym.  To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w 

Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 
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Ps 66, 1. 8-9.16-17.19-20 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Sławcie Boga z radością, wszystkie ziemie, 

Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu i rozgłaszajcie Jego chwałę,  bo On obdarzył 

życiem naszą duszę, a nodze naszej nie dał się potknąć.  

Wszyscy, co się Boga boicie, chodźcie i słuchajcie, chcę opowiedzieć, co uczynił On 

mojej duszy!  Do Niego wołałem moimi ustami i chwaliłem Go moim językiem.  

Lecz Bóg wysłuchał: dosłyszał głos mojej modlitwy.  Błogosławiony Bóg, co nie 

odepchnął mej prośby i nie odjął mi swojej łaskawości. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Kiedy ostatni raz wysławiałeś Boga z radością? 

 

 W dzień ślubu? Po narodzinach dziecka?  

 Gdy wyzdrowiałeś z ciężkiej choroby?  

 A może kiedy po długiej rozłące spotkałeś się z bliską osobą?  

 

Wszystko to są bardzo słuszne powody, by z radością wołać do Boga.  

Ale psalmista nie ogranicza się do kilku wybranych momentów.  

Wzywa nas do radosnego sławienia Boga w każdym czasie, gdyż On  

 „obdarzył życiem naszą duszę” i  

 „nie odjął mi swojej łaskawości” (Ps 66,9.20).  

 



W dzisiejszym pierwszym czytaniu znajdujemy dobry przykład takiej właśnie trwałej 

radości.  

Dz 8,26-40 

 Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta 

- powiedział anioł Pański do Filipa. A on poszedł.  

Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik 

królowej etiopskiej, Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał, czytając w swoim 

wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu - powiedział Duch do 

Filipa.  Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: Czy rozumiesz, co 

czytasz? - zapytał. A tamten odpowiedział: Jakżeż mogę /rozumieć/, jeśli mi nikt nie 

wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim.   

A czytał ten urywek Pisma: Prowadzą Go jak owcę na rzeź, i jak baranek, który 

milczy, gdy go strzygą, tak On nie otwiera ust swoich. W Jego uniżeniu odmówiono Mu 

słuszności. Któż zdoła opisać ród Jego? Bo Jego życie zabiorą z ziemi.  

Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym? - zapytał Filipa 

dworzanin.  A Filip wychodząc z tego /tekstu/ Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o 

Jezusie.  

W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: Oto woda - powiedział dworzanin - cóż 

przeszkadza, abym został ochrzczony? Odpowiedział Filip: Można, jeśli wierzysz z całego 

serca. Odparł mu: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.  

I kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody. I ochrzcił go.  A kiedy 

wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już nigdy go nie widział. Jechał zaś z 

radością swoją drogą.  A Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię od miasta do miasta, 

aż dotarł do Cezarei. 

 

Bóg posłał Filipa na opustoszałą drogę. Filip nie wiedział, dlaczego i po co ma się tam 

udać, a teren był skalisty i bezludny.  

Ale radość w Panu podtrzymywała go na duchu przez całą wędrówkę i to dzięki niej stał 

się entuzjastycznym i skutecznym ewangelizatorem. A jaka była reakcja dworzanina 

etiopskiego, kiedy został ochrzczony i otrzymał Ducha Świętego?  

„Jechał (…) z radością swoją drogą” (Dz 8,39).  

Możemy się domyślać, że ta radość towarzyszyła mu również po powrocie do własnego 

kraju.  

Boża radość nie jest przelotnym uczuciem, ale owocem mieszkającego w nas 

Ducha Świętego, skutkiem Bożego życia w nas (Ga 5,22). 

 



Również w świecie doświadczamy radosnych uczuć, lecz jakże szybko się one kończą.  

Z Bogiem możemy żyć w stanie głębokiej radości serca, która nie przemija. Jest to radość 

przesycona nadzieją – oczekiwaniem dobra – nawet jeśli okoliczności zewnętrzne same w 

sobie radosne nie są. W miarę jak rośnie w nas i dojrzewa Boże życie, nasza radość wzrasta.  

Także twoja radość może wzrastać.  

Na początek dobrze jest spróbować ją wyrazić!  

Możesz zacząć na przykład od słów dzisiejszego psalmu.  

 A potem otwieraj swoje serce przed Panem. 

 Często kieruj ku Niemu swoje myśli.  

 Adoruj Go, szukaj Go w słowach Pisma, wychwalaj Go w Eucharystii.  

 Wyliczaj przed Nim, za co jesteś Mu wdzięczny – że dał ci ten nowy dzień, że cię 

uzdrawia, przebacza ci grzechy, pociesza cię i umacnia.  

„Rozgłaszajcie Jego chwałę” (Ps 66,8) – wzywa psalmista. Rozgłaszaj zatem chwałę 

Boga opowiadając innym, co On dla ciebie uczynił.  

Mów zwłaszcza o tych małych, niepozornych łaskach, których udziela ci każdego dnia.  

Tak, wysławiaj Boga z radością, a zobaczysz, jak ta radość zacznie w tobie wzrastać.  

 

„Błogosławię Cię, Ojcze, za to, że obdarzasz mnie swoim życiem. Naucz mnie 

wysławiać Cię z radością dziś i we wszystkich okolicznościach.” 

 

J 6,44-51 

 

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś 

wskrzeszę go w dniu ostatecznym.  Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami 

Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie.  Nie znaczy to, aby 

ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, 

zaprawdę, powiadam wam: Kto /we Mnie/ wierzy, ma życie wieczne.  Jam jest chleb 

życia. (49) Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba 

zstępuje: kto go spożywa, nie umrze.  

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.                                                           

Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 

Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. 

 

 



 

Św. Wojciecha 
 patrona Polski 

 

Szkoła 
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J 12,24-26 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:  

Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, 

zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.  

Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, 

zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja 

jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Tak, słyszeliśmy to wiele razy:  

Krew męczenników jest zasiewem chrześcijan. 

Bez pracy nie ma kołaczy. Człowiek nie może spełnić się inaczej, jak tylko przez 

bezinteresowny dar z siebie. Po owocach ich poznacie.  

Mówi o tym mądrość Kościoła, mądrość ludowa, a może nawet nasze zwykłe ludzkie 

doświadczenie, bo czyż nie znamy takich osób, które „zostały same jedne” na świecie 

właśnie dlatego, że przez własny egoizm zraziły sobie potencjalnych przyjaciół?  

 



Zgadzamy się, że człowiek nie może żyć tylko dla siebie, a jego trud jest wiele wart 

przed Bogiem.  

Jest tylko jeden szkopuł – naprawdę niełatwo jest umierać.  

I chodzi tu nie tylko o śmierć fizyczną, ale o te wszystkie sytuacje, w których czujemy, 

jak ucieka z nas życie.  

 Kiedy spada na nas obowiązek, który wydaje się ponad nasze siły, a wiemy, że 

nikt inny go za nas nie wykona.  

 Kiedy chcemy dobrze, a rezultaty są opłakane.  

 Kiedy jesteśmy doceniani na zewnątrz, a we własnym domu spotykamy się z 

nielitościwą krytyką i wrogością.  

Jeśli i ty przeżywasz tego typu doświadczenia, to świętym, u którego znajdziesz 

zrozumienie, jest z pewnością św. Wojciech.  

Św. Wojciech, pochodzący z możnego czeskiego rodu Sławnikowiców, 

przeznaczony od dzieciństwa do służby kapłańskiej, szybko doszedł do godności biskupa 

Pragi.  

Jednak jego gorliwość i poważne traktowanie nauki Jezusa z jednej strony, a z drugiej – 

jej jawne lekceważenie przez władających Przemyślidów i potężnych Wrszowców, 

skutkowały wciąż narastającym konfliktem.  

Wojciech ganił rozwiązłość i sprzeciwiał się rozpowszechnionemu w Czechach 

handlowi chrześcijańskimi niewolnikami, a widząc bezskuteczność swoich wysiłków i 

bojąc się odpowiedzialności przed Bogiem, dwukrotnie opuścił swoją diecezję.  

Jego świętość i duchowa głębia, doceniana i na dworze cesarza Ottona III, którego był 

spowiednikiem i doradcą, i przez rzymskich benedyktynów, u których chętnie by pozostał, 

gdyby tylko mu na to pozwolono, w rodzinnym kraju pozostawała całkowicie 

niezauważona.  

Kiedy Wrszowcy wymordowali cały ród Sławnikowiców, stało się jasne, że Wojciech 

nie wróci do Czech. Znalazł wtedy oparcie na dworze Bolesława Chrobrego, skąd 

wyruszył na misję najpierw do Gdańska, gdzie ochrzcił pogańskiego księcia wraz z jego 

dworem, a dalej do Prusów, którzy zgotowali mu męczeńską śmierć.  

Wojciech nie stracił wiary pomimo licznych trudności. Nie stracił jej nawet opłakując 

śmierć swoich braci. Ani wtedy, gdy papież nie pozwolił mu pozostać w klasztorze. Nie 

zamknął serca na Boży głos i nie próbował jakoś się w życiu urządzić.  

Konsekwentnie oddawał siebie na służbę Jezusowi, nie zrażając się brakiem 

wymiernych efektów. I nie został sam.  

Jest świętym Kościoła, który wydał obfity plon.  



Dziś wstawia się za nami, którzy wciąż zmagamy się o wierność Bogu nie zawsze w 

przyjaznych warunkach.  

 

„Panie, pomóż mi wiernie iść za Tobą i wydać plon w Twojej służbie.”  

 

Ps 126,1-6    Dz 1,3-8 

 

 Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści 

dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z 

Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie - /mówił/ - Jan chrzcił 

wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym.  Zapytywali Go zebrani: 

Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?  

Odpowiedział im:  

Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą,  ale 

gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 

świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. 

  

 

Flp 1,20c-30 

 Lecz jak zawsze, tak i teraz, z całą swobodą i jawnością Chrystus będzie uwielbiony w 

moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a 

umrzeć - to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele - to dla mnie owocna praca, co mam wybrać? Nie 

umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo 

to o wiele lepsze,  pozostawać zaś w ciele - to bardziej dla was konieczne.  A ufny w to, 

wiem, że pozostanę, i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości 

w wierze, aby rosła wasza duma w Chrystusie przez mnie, przez moją ponowną obecność u 

was.  

Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja - czy to gdy 

przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka - mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w 

jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię, i w niczym nie 

dajecie się zastraszyć przeciwnikom. To właśnie dla nich jest zapowiedzią zagłady, a dla was 

zbawienia, i to przez Boga. Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w 

Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć,  skoro toczycie tę samą walkę, jaką u mnie 

widzieliście, a o jakiej u mnie teraz słyszycie. 
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J 6,55.60-69 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.                  

A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło:  

Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?  

Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: To was 

gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był 

przedtem?  Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam 

powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. 

Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są , co nie wierzą, i kto miał Go 

wydać. Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, 

jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca.  

Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 

Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział Mu Szymon Piotr:  

Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.                    

 A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga. 

  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Wyobraźmy sobie, jak szokujące musiały być dla słuchaczy słowa Jezusa:  

„Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie 

będziecie mieli życia w sobie” (J 6,53).  

Czy rzeczywiście mamy jeść ciało tego Człowieka i pić Jego krew? – pytali z 

niedowierzaniem. Także dla Piotra i pozostałych uczniów te słowa musiały być absolutną 

zagadką.  



Jednak kiedy niedługo potem Jezus zapytał Piotra, czy on i pozostałych Dwunastu też 

chcą odejść od Niego, jak zrobili to inni, w odpowiedzi usłyszał:  

„Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68).  

Piotr uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem, i to pozwoliło mu przyjąć Jego słowa, chociaż 

w tamtej chwili jeszcze ich nie rozumiał.  

Może nie masz trudności z przyjęciem prawdy o obecności Jezusa w Eucharystii.  

 Czy jest jednak jakiś inny aspekt nauki Jezusa i Jego Kościoła, który wydaje 

ci się „twardy” i trudny do zaakceptowania?  

 Może jakiś przepis moralny?  

 Może dogmaty maryjne?  

 Może interpretacja któregoś z fragmentów biblijnych?  

Jak reagujesz, natrafiając na coś, czego nie potrafisz zrozumieć i z czym trudno ci się 

zgodzić?  

Dobrze jest naśladować postawę Piotra –  

 iść dalej za Jezusem w przekonaniu, że zrozumienie tych trudnych dla 

nas spraw przyjdzie z czasem.  

Nie chodzi tu bynajmniej o ślepą wiarę. Bóg nie prosi nas o to, byśmy zrezygnowali z 

używania rozumu. On szanuje nasz intelekt, który przecież jest Jego darem, i chce, byśmy 

także przy jego pomocy poznawali Boże prawdy.  

A jeśli czegoś nie umiemy pojąć, wykażmy się cierpliwością i wyznajmy Mu: Chociaż 

nie rozumiem tego do końca, chcę Ci wierzyć. I chcę z wiarą szukać pełnego zrozumienia.  

 Jak praktycznie możemy pogłębić nasze zrozumienie prawd 

wiary i nauczania Kościoła?  

 

 Dobrze jest porozmawiać z przyjacielem, księdzem lub kimś, kto lepiej od nas 

zna się na tych sprawach.  

 Wiele pomocnych publikacji, w tym większość dokumentów Kościoła oraz 

Katechizm Kościoła Katolickiego, jest dostępnych online.  

 Warto czytać przypisy w katolickich przekładach Biblii.  

 A przede wszystkim módlmy się do Boga o pomoc i prowadzenie.  

 



Jezus wiedział, że Jego słowa o Eucharystii będą dla wielu trudne do przyjęcia.                    

Wie także, co jest trudne dla ciebie.  

Przyjdź więc do Niego z ufnością, a On krok po kroku będzie dawał ci zrozumienie.  

 

„Wierzę, Panie! Pomóż mi zrozumieć to, co dziś wydaje mi się                       

«twardą mową».” 

 

Ps 116B,12-17 

Dz 9,31-42 

 

A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył 

bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego.  

 Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w 

Liddzie. Znalazł tam pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od 

ośmiu lat leżał w łóżku. Eneaszu - powiedział do niego Piotr -  

Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel swoje łóżko! I natychmiast wstał.  

Widzieli go wszyscy mieszkańcy Liddy i Saronu i nawrócili się do Pana.  

 Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy Gazela. Czyniła 

ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. Wtedy właśnie zachorowała i umarła. Obmyto 

ją i położono w izbie na piętrze.  Lidda leżała blisko Jafy; gdy więc uczniowie dowiedzieli 

się, że jest tam Piotr, wysłali do niego dwóch posłańców z prośbą: Przyjdź do nas bez 

zwłoki.                Piotr poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do izby na górze. 

Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach chitony i płaszcze, 

które zrobiła im Gazela za swego życia. Po usunięciu wszystkich,  

Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, 

wstań! A ona otwarła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. Piotr podał jej rękę i podniósł 

ją. Zawołał świętych i wdowy i ujrzeli ją żywą.  

Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie i wielu uwierzyło w Pana. /Piotr/ zaś jeszcze 

przez dłuższy czas przebywał w Jafie u niejakiego Szymona, garbarza. 
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1 J 3,1-2 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi 

Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał 

Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym 

będziemy. Wiemy, że gdy się objawi,  

będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim,                  

jakim jest. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Co za wspaniała obietnica! 

Św. Jan zapowiada nam, że kiedy zobaczymy Jezusa w niebie „takim, jakim jest”, 

zostaniemy przemienieni.  

Widok Chrystusa chwalebnego i Jego bliskość będą dla naszych dusz tak 

przemieniające, że wszystkie grzeszne skłonności, jakie nagromadziły się w nas przez lata, 

po prostu znikną jak cień, który pierzcha przed światłem, a my staniemy się „do Niego 

podobni”.  

Cały nasz doczesny egoizm, pycha, pożądliwość i małostkowość po prostu rozpłyną się 

w niebyt.  

W niebie zobaczymy  

 Jezusa takiego, jakim On jest po swojej śmierci i zmartwychwstaniu.  

 „Baranka, jakby zabitego” (Ap 5,6). Baranka zabitego dla nas, Baranka, 

który nosi oznaki swojej śmierci jako symbol miłości do nas.  

 

I na wieczność zostaniemy ogarnięci Jego miłością, którą już tu na ziemi nam objawił.  



Świat nigdy nie oglądał miłości tak wielkiej i czystej                                                    

jak miłość Boga do stworzenia, jak miłość Jezusa do nas. 

Nie ma w niej ani krzty samolubstwa. Nie ma żadnych ukrytych motywów. Nie ma 

warunków. Jest tylko miłość – czysta, mocna, niewzruszona i miłosierna. Miłość 

przemieniająca każdego, kogo dotknie. A tam, gdzie jest taka miłość, nie ma już miejsca 

na żaden grzech.  

Taka jest nasza przyszłość. 

Ale to nie znaczy, że mamy czekać na spotkanie z Jezusem aż do dnia, kiedy staniemy 

przed Jego Obliczem w niebie.  

Możemy „widzieć” Go każdego dnia 

 na modlitwie,  

 w Piśmie Świętym,  

 w otaczających nas ludziach i świecie.  

A przede wszystkim możemy Go spotykać – i przyjmować – na każdej Mszy świętej, 

kiedy przychodzi w białej Hostii jako Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.  

Spójrz więc dziś na Jezusa oczyma serca, oczyma swojej wiary i pozwól, by uczynił cię 

choć trochę bardziej podobnym do siebie.  

 

„Jezu, otwieraj moje oczy, abym Cię widział, i moje serce,                                  

abym Cię przyjął.” 

 

Ps 118,1.8-9.21-23.26.28 

Dz 4,8-12     

Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich: Przełożeni ludu i 

starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory 

człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi 

Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a 

którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed 

wami zdrowy.                 

 On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą 

węgła.  I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem 

żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.  

 

 



 

 J 10,11-18 

 

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.  

Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc 

nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza;  /najemnik 

ucieka/ dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.  

 Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają,  podobnie jak 

Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które 

nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna 

owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je 

/potem/ znów odzyskać.  

Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. 

Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego 

Ojca. 

 


