
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

26 kwietnia 2021 
 

Dz 11,1-18 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Apostołowie i bracia, przebywający w Judei, dowiedzieli się, że również poganie 

przyjęli słowo Boże. Kiedy Piotr przybył do Jerozolimy, ci, którzy byli pochodzenia 

żydowskiego, robili mu wymówki: Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych - mówili - i 

jadłeś z nimi. Piotr więc zaczął wyjaśniać im po kolei: 

 Modliłem się - mówił - w mieście Jafie i w zachwyceniu ujrzałem jakiś 

spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema końcami 

opadającego z nieba. I dotarł aż do mnie.  Przyglądając mu się uważnie, 

zobaczyłem czworonożne zwierzęta domowe i dzikie płazy i ptaki 

powietrzne. Usłyszałem też głos, który mówił do mnie: " Zabijaj, Piotrze, i jedz! 

"  Odpowiedziałem: "O nie, Panie, bo nigdy nie wziąłem do ust niczego skażonego 

lub nieczystego". Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi:  "Nie nazywaj 

nieczystym tego, co Bóg oczyścił". Powtórzyło się to trzy razy i wszystko zostało 

wzięte znowu do nieba.  Zaraz potem trzech ludzi, wysłanych do mnie z Cezarei, 

stanęło przed domem, w którym mieszkaliśmy.  Duch powiedział mi, abym bez 

wahania poszedł z nimi. Razem ze mną poszło też tych sześciu braci. Przybyliśmy 

do domu owego człowieka.  On nam opowiedział, jak zobaczył anioła, który zjawił 

się w jego domu i rzekł: "Poślij do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego 

Piotrem!  On cię pouczy, jak zbawisz siebie i cały swój dom".  

 Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na nich, jak na nas na 

początku.  Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan:  

"Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym".   

Jeżeli więc Bóg udzielił im tego samego daru co nam, którzyśmy uwierzyli w 

Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu?  Gdy to 

usłyszeli, zamilkli. Wielbili Boga i mówili: A więc i poganom udzielił Bóg [łaski] 

nawrócenia, aby żyli. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



Wiemy wszyscy, co to znaczy być mądrym po fakcie. Często bowiem dopiero z 

perspektywy czasu jesteśmy w stanie właściwie zrozumieć i ocenić daną sytuację.  

Tego właśnie doświadczył Piotr patrząc wstecz na zdumiewające wydarzenia, o których 

mówi dzisiejsze pierwsze czytanie. Seria niezwykłych wydarzeń, jakie w ostatnim czasie 

przeżył Piotr, całkowicie zmieniła jego punkt widzenia.  

Najpierw wizja, potem trzech mężczyzn stukających do drzwi, polecenie pójścia z nimi 

„bez wahania”, wreszcie zstąpienie Ducha Świętego na grupę pogan.  

Każdy z tych faktów był kolejnym etapem Bożego planu, przygotowującym Piotra do 

przyjęcia nowej rzeczywistości.  

Jednak dopiero po ich dokonaniu się Piotr, oświecony światłem Ducha Świętego, 

zrozumiał, że Bóg chce włączyć do swego Kościoła także ludzi niebędących Żydami!  

Nadprzyrodzone oświecenie w kwestii nawracania pogan było tak wyraźne i oczywiste, 

że Piotr nie miał żadnych wątpliwości. Dlatego wyjaśniając tę sprawę członkom 

wspólnoty jerozolimskiej, którzy przedtem nie chcieli o tym nawet słyszeć, potrafił przebić 

się przez ich niechęć i opór. 

 Choć wcześniej "robili mu wymówki" (Dz 11,2), teraz zdumieni stwierdzili: „A więc i 

poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby żyli” (Dz 11,18).  

Spróbuj teraz odnieść to do swojego życia. Być może przeżyłeś sytuacje, które 

wydawały ci się całkowicie bezsensowne. Może straciłeś pracę i musiałeś zostać w domu z 

dziećmi. Może bliski przyjaciel zdecydował się na wyjazd z kraju i bałeś się, że stracicie 

kontakt. Były to trudne przeżycia, ale z perspektywy czasu zobaczyłeś, że krył się w nich 

doskonały Boży plan. Może nastąpił przełom w twojej relacji z dziećmi i doceniłeś pracę, 

jaką w dom wkłada twoja żona, a może odległość pogłębiła jeszcze bardziej waszą 

przyjaźń.  

Światło, jakie otrzymujemy po fakcie, pomaga nam docenić wielkość Bożego planu. 

Dzięki niemu łatwiej nam będzie też oprzeć się na Bogu, kiedy następnym razem pojawi 

się w naszym życiu jakaś niespodziewana sytuacja.  

Warto więc od czasu do czasu spojrzeć wstecz na wydarzenia własnego życia i życia 

naszych bliskich pod tym kątem, prosząc Ducha Świętego, aby pomógł nam zobaczyć 

Boże działanie w minionych wydarzeniach.  

Możemy nawet zapisać swoje wnioski, aby przypominały nam o wierności Boga 

później, w jakimś trudnym czasie.  

Wtedy będzie nam łatwiej naśladować Piotra, który krok po kroku szedł za 

natchnieniami Ducha Świętego nawet wtedy, gdy nie rozumiał ich do końca.  

 

 



 

„Duchu Święty, udziel mi wewnętrznego światła, abym w swoim życiu 

potrafił dostrzec Twoją wierność.” 

 

Ps 42,2-3; 43,3-4 

J 10,1-10 

  

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale 

wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez 

bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła 

on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich 

czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają.  Natomiast za obcym nie pójdą, 

lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im 

Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.  

 Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja 

jestem bramą owiec.  Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, 

a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie 

zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę.  Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, 

zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

27 kwietnia 2021 
 

J 10,22-30 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia świątyni. Było to w 

zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona.  Otoczyli Go Żydzi i mówili 

do Niego: Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności?  

Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. 

Rzekł do nich Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w 

imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich 

owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną  i Ja daję im życie 

wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je 

dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.  

Ja i Ojciec jedno jesteśmy. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Żydzi z czasów Jezusa mieli konkretną wizję tego, co powinien uczynić Mesjasz, kiedy 

się pojawi. Powinien pokonać obcych okupantów, ogłosić się królem i przynieść pokój 

całemu światu.  

Przyznajmy, że brzmi to bardzo atrakcyjnie. Nic więc dziwnego, że Żydzi z dzisiejszej 

Ewangelii byli tak bardzo podekscytowani zwracając się do Jezusa z pytaniem:  

„Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz 

nam otwarcie!” (J 10,24).  

W odpowiedzi Jezusa wyczuwamy pewien zawód. Zadający to pytanie słuchali Jego 

nauki i widzieli Jego czyny.  

 

To, że jest Mesjaszem, powinno być już dla nich oczywiste.  

 



 Oni jednak chociaż patrzyli, to wciąż nie dostrzegali tego, co najważniejsze. 

Jezus nie był takim Mesjaszem, jakiego oczekiwali ówcześni Żydzi.  

 Oni spodziewali się walecznego wojownika i dumnego władcy, a oglądali 

Człowieka, który mówił o nadstawianiu drugiego policzka.  

 Spodziewali się wodza, który stanie na czele rewolty przeciwko Rzymowi, a 

Jezus nauczał i uzdrawiał ubogich, chorych i odrzuconych.  

Zamiast zaprowadzić zwycięski pokój, wydawał się wzbudzać wszelkiego rodzaju 

kontrowersje.  

Byli jednak i tacy, których ten pokorny Nauczyciel w przedziwny sposób przyciągał do 

siebie. Jezus nazwał ich swoimi „owcami”, które 

 słyszą „Jego głos” i  

 ufają Jego słowu (J 10,27).  

On przemienił ich życie, a one powierzyły Mu się w pełni.  

Królestwo, które głosił Jezus, nie jest z tej ziemi, jego granice przebiegają ponad 

podziałami narodowymi i politycznymi granicami państw. Może wejść do niego każdy, 

ponieważ każdy jest zaproszony, by żyć tak jak Jezus – w miłosierdziu, pokorze i oddaniu 

siebie.  

Bóg wciąż zaskakuje nas swoją hojnością, 

a jej szczytowym przejawem jest sam Jezus. 

On jest Zbawicielem, który chce dać nam więcej niż to, czego byśmy sobie 

kiedykolwiek życzyli lub na co byśmy zasłużyli.  

Jest widzialnym obrazem niewidzialnego Boga. Tę tajemnicę objawia nam w dzisiejszej 

Ewangelii mówiąc: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30).  

Ma nam do zaoferowania coś cenniejszego niż jakikolwiek ziemski przywódca – 

niezachwianą miłość, uzdrowienie naszych poranionych dusz i życie wieczne z Bogiem.  

Ps 87,1-7 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dz 11,19-26 

 

Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli 

aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z 

nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do 

Greków i opowiadali Dobrą Nowinę o Panu Jezusie.  

A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła                                                    

i nawróciła się do Pana. 

Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii 

Barnabę.  Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał 

wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu;  był bowiem człowiekiem dobrym i 

pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę [wiernych] dla 

Pana.  Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy [go] znalazł, przyprowadził do 

Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W 

Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

28 kwietnia 2021 

Dz 12,24--13,5a (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

A słowo Pańskie rozszerzało się i rosło. 

 Barnaba i Szaweł, wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jerozolimy zabierając z 

sobą Jana, zwanego Markiem. W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i 

nauczycielami: Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który 

wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł. Gdy odprawili publiczne 

nabożeństwo i pościli,  

rzekł Duch Święty: Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła  

do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na 

nich rąk, wyprawili ich. A oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucji, a stamtąd 

odpłynęli na Cypr.  Gdy przybyli do Salaminy, głosili słowo Boże w synagogach 

żydowskich; 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dzisiejsze pierwsze czytanie opisuje początek wypraw misyjnych św. Pawła.  

Przez kolejnych piętnaście rozdziałów Dziejów Apostolskich będziemy towarzyszyć 

temu heroicznemu Apostołowi w głoszeniu Ewangelii i zakładaniu Kościołów w całej Azji 

Mniejszej oraz na południu Europy.  

 

A kim był Barnaba, pierwszy towarzysz jego 

wypraw? Paweł jest tak dominującą osobowością, że 

zdaje się przyćmiewać Barnabę. A przecież gdyby 

nie Barnaba, być może nie byłoby św. Pawła.                      

Św. Barnaba miał w rzeczywistości na imię Józef, ale 

Apostołowie przezwali go Barnabą, co po aramejsku 

znaczy „Syn Pocieszenia” (Dz 4,36). 



I taki właśnie był Barnaba. Zawsze troszczył się o uciskanych, niezrozumianych, 

odsuniętych na margines. Wciąż był gotów wspierać ich i pocieszać. Dlatego sprzedał 

swoją ziemię i oddał pieniądze Apostołom, aby mogli wesprzeć ubogich członków 

młodego Kościoła.  

Barnaba był też tym, który stanął po stronie Pawła, kiedy w Kościele jerozolimskim 

kwestionowano jego nawrócenie (Dz 9,26-30).  

A kiedy powierzony mu Kościół w Antiochii zaczął wzrastać w liczbę, Barnaba 

specjalnie udał się do Tarsu, aby odszukać Pawła, ponieważ wiedział, że jest on gorliwym 

Apostołem i chciał, aby mu pomógł w pracy ewangelizacyjnej. I tak się stało, Paweł 

powrócił z nim do Antiochii i aktywnie włączył się w apostołowanie (Dz 11,25-26).  

Barnaba wstawił się też za swoim kuzynem Janem Markiem, kiedy Paweł, zrażony jego 

odłączeniem się w trakcie poprzedniej wyprawy, nie chciał go zabrać na kolejną misję (Dz 

13,13; 15,36-38).  

Dla Barnaby liczyła się nie czyjaś przeszłość, ale przyszłość. Nie był skłonny do 

potępiania ani odrzucania kogokolwiek. Nie skupiał się na brakach innych, ale starał się 

wzmacniać ich dobre cechy i pomagał im odkrywać, w jaki sposób mogą służyć Panu.  

 A ty?  Jak myślisz, w jaki sposób Barnaba chciałby dziś podnieść cię 

na duchu?  

Czasami tak bardzo skupiamy się na własnych niedociągnięciach, że tracimy z oczu to, 

czym zostaliśmy obdarowani oraz fakt, że Bóg powołuje nas do konkretnej służby.  

Nie wpadnij w tę pułapkę!  

Niech świadectwo Barnaby będzie dla ciebie pocieszeniem. Bóg udzielił ci konkretnych 

darów i chce, abyś posługiwał się nimi w służbie Jego królestwa. Może nawet chce ci 

nadać nowe imię, jak Apostołowie nadali je Barnabie!  

 

„Ojcze, pomóż mi rozpoznać moje dary i posługiwać nimi na Twoją 

chwałę.” 

 

Ps 67,2-6.8  

 

 

 

 

 



 

J 12,44-50 

 

Jezus zaś tak wołał: Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który 

Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał.  

Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie 

wierzy, nie pozostawał w ciemności. 

A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę.  

Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. Kto gardzi Mną 

i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to 

będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który 

Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że 

przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec 

powiedział. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Św. Katarzyny 
Sieneńskiej,  

patronki Europy 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 
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29 kwietnia 2021 
 

Mt 11,25-30 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i 

ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 

prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.  Wszystko przekazał Mi 

Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, 

komu Syn zechce objawić.  

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni 

jesteście, a Ja was pokrzepię. 

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny 

sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a 

moje brzemię lekkie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Tak wielu ludzi postrzega dziś chrześcijaństwo jako uciążliwy balast.  

Widzi w nim zbyt wiele przepisów i wymagań, które dobre były może wtedy, gdy 

przestrzegali ich wszyscy, ale nie teraz, gdy tylu ludzi decyduje się żyć po swojemu, nie 

zważając na naukę Kościoła.  



Życie bez Boga wydaje się łatwiejsze, prostsze i przyjemniejsze.  

Po co więc się męczyć, kiedy można wygodnie żyć? 

Oczywiście można próbować wysuwać rozmaite argumenty, przekonując, że to, co łatwe, 

nie zawsze ostatecznie przynosi dobre owoce, a łamanie przykazań ma swoje, bardzo bolesne 

niekiedy, konsekwencje.  

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam jednak, że ewangelizacja nie może być tylko słowną 

szermierką i wdawaniem się w ostre dysputy.  

 Wiara jest otwarciem się na Boże światło, dawane prostaczkom na równi z 

intelektualistami.  

 Jest odkryciem, że Bóg nie zagraża, ale kocha; że wiara nadaje sens życiu i pozwala 

z nadzieją spoglądać w oczy śmierci; że perspektywa życia wiecznego pomaga 

dystansować się od wielu wydarzeń, które odbierają nam spokój, i po prostu 

uszczęśliwia.  

Właśnie takie świadectwo dawała swoim życiem średniowieczna mistyczka, patronka 

Europy, św. Katarzyna Sieneńska. Będąc prostą, niewykształconą kobietą porwała do 

Boga całe rzesze ludzi, stając się matką duchową świeckich i duchownych. Jej żarliwa miłość 

do Chrystusa udzielała się innym, także dygnitarzom świeckim i duchownym, do których 

pisała płomienne listy, przypominając o ich odpowiedzialności za innych.  

„Gdziekolwiek spojrzę, widzę niewysłowioną miłość Bożą” – pisała.  

Chrześcijaństwo bynajmniej nie było dla niej uciążliwością – lecz 

radością i zachwytem. 

Dziś, w naszych pełnych duchowego zamętu czasach, potrzeba nam wojowników 

duchowych nieustraszenie głoszących Boże prawdy; potrzeba intelektualistów, którzy będą 

umieli je uzasadnić; i potrzeba świętych, takich jak Katarzyna. Ludzi płomiennego ducha, 

pokazujących sobą, jak dobry jest Bóg, jak wielka jest Jego miłość i jak wiele traci ten, kto 

się od Niego odwraca. Potrzeba świadków wiary.  

Bóg zawsze w czasach kryzysu wzbudzał świętych, którzy odkrywali nowe drogi i nowe 

sposoby głoszenia Ewangelii.  

Prośmy Go o to, aby i dziś nie zabrakło Jego świadków w naszym zagubionym świecie.  

„Panie, proszę Cię, abyś wzbudził dziś wielkich świadków wiary w Twoim Kościele na 

całym świecie i w Polsce. Proszę Cię też, abyś także i mnie uzdolnił do dania świadectwa o 

tym, jak wielkim szczęściem jest być przy Tobie.”  

1 J 1,5--2,2 Ps 103,1-4.8-9.13-14.17-18 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

30 kwietnia 2021                     
 

J 14,1-6 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie.  

 W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. 

Idę przecież przygotować wam miejsce.  

A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, 

abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.  Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do 

Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać 

drogę? (6) Odpowiedział mu Jezus:  

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.  

Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jezus jest drogą.  

Jest doskonałym Synem Ojca, czyniącym jedynie to, co Ojciec Mu polecił. Nie układał 

sobie życia według własnej wizji, ponieważ kochał Ojca i bezgranicznie Mu ufał, 

pokazując nam przez to, jak mamy żyć. Teraz, po swoim wstąpieniu do nieba, Jezus 

wzywa nas do życia w taki sposób, w jaki On żył – w ufności i zawierzeniu woli Ojca.               

A Ojciec będzie nas uczył, prowadził i wychowywał, jak rodzice wychowują dzieci. 

Nauczy nas też odpoczywać w swojej obecności tak, jak czynił to Jezus.  

Jezus jest prawdą.  

Prawdziwe było każde wypowiadane przez Niego słowo. Kiedy składał obietnicę, to jej 

dotrzymywał. Każdy dokonany przez Niego cud, każda opowiedziana przypowieść, każda 

wygłoszona nauka ukazywała miłość, jaką ma ku nam nasz Ojciec niebieski i jaką pragnie, 

abyśmy mieli ku sobie nawzajem. Wszystko, co czynił Jezus chodząc po ziemi oraz 

wszystko, co czyni dziś w swoim Kościele i przez Kościół, było i jest głoszeniem tej 

miłości. Ta prawda, którą jest Jezus, jest fundamentem całego stworzenia – i fundamentem 

naszego życia.  



Jezus jest życiem.  

Poznać Jezusa to żyć w pełni, ponieważ On daje nam udział w swoim Boskim życiu. 

Przyjmując Komunię świętą, przyjmujemy to Boże życie do swoich zranionych grzechem 

serc. To niewiarygodne, że Jezus naprawdę chce żyć w nas. Chce składać swoje własne 

życie w naszych sercach, aby było w nas źródłem wody żywej zasilającej nasze życie. 

Przychodzi zaspokajać nasze najgłębsze potrzeby i cieszyć się wraz z nami każdym 

dobrym darem. Przychodzi nas nauczać, karmić i prowadzić.  

Jezus jest drogą, prawdą i życiem. 

W Nim nie brak nam niczego. Przynosi nam o wiele więcej niż przebaczenie naszych 

grzechów. Proponuje zupełnie  

nowy sposób życia – życie w łączności z Ojcem niebieskim. 

Nie bój się przyjąć Go już dziś!  

 

„Jezu, kocham Ciebie. Otwórz mi oczy, abym widział Cię coraz jaśniej i 

poznawał coraz głębiej. Otwórz moje serce, abym przyjął Twoje życie.” 

 

Ps 2,6-12 

Dz 13,26-33 

 

Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została 

przekazana nauka o tym zbawieniu, bo mieszkańcy Jerozolimy i ich zwierzchnicy nie 

uznali Go, i potępiając Go wypełnili głosy Proroków, odczytywane co szabat.  Chociaż nie 

znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił.  A 

gdy wykonali wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie.  

 Ale Bóg wskrzesił Go z martwych,  a On ukazywał się przez wiele dni tym, 

którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o Nim przed 

ludem. My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom:  że Bóg spełnił 

ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie 

drugim: Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś zrodził. 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

1 maja 2021                     
 

J 14,7-14 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i 

zobaczyliście.  Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam 

wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie 

poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: 

Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, 

które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam 

dokonuje tych dzieł.  Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie 

- wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których 

Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o 

cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w 

Synu. (14) O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Bohater powieści C.S. Lewisa "Podział ostateczny" zostaje przeniesiony w życie 

przyszłe i zdąża ku niebu.  

Po drodze spotyka orszak aniołów i młodych ludzi, którzy wśród śpiewu i tańców 

rzucają kwiaty pod stopy pięknej kobiety imieniem Sara. Mężczyzna z zaskoczeniem 

dowiaduje się, że na ziemi była ona kimś całkiem zwyczajnym. To jej pokorna i wierna 

miłość do Chrystusa sprawiła, że teraz otacza ją wielu ludzi poruszonych jej postawą.  

W dzisiejszej Ewangelii Jezus składa wstrząsającą obietnicę, że kto w Niego wierzy, 

będzie dokonywał nawet „większych” rzeczy niż On sam.  

Może od razu przychodzą nam na myśl takie cuda, jak rozmnożenie chleba czy 

uciszenie burzy, ale są też inne, równie ważne, jak przemiana ludzkich serc pod wpływem 

miłości takich osób jak wspomniana wyżej Sara.  



W istocie przemiana serc to jest największe dzieło, jakiego dokonał Jezus – a 

teraz poleca nam czynić to samo. Niekoniecznie przez dokonywanie cudów, ale przez 

dzielenie się Dobrą Nowiną ze wszystkimi w naszym otoczeniu.  

Zatem owe „większe dzieła” czyni każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, ponieważ 

jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi „lepszego przymierza” (Hbr 8,6) i „nowego 

stworzenia” (Ga 6,15) i wszystko, co czynimy w wierze nosi na sobie ślad dokonanego na 

krzyżu odkupienia.  

Dlatego też wszystko, co znajduje swoje źródło w tym największym z cudów, jest 

większe w swoim znaczeniu i rodzaju od uczynków dokonywanych podczas ziemskiej 

misji przez Jezusa Chrystusa.  

Każde zwycięstwo nad grzechem, które czyni nas jeszcze bardziej przekonującymi 

świadkami Pana, uzdalnia zarazem do dokonywania „większych dzieł” zgodnie z Jego 

obietnicą.  

Każdy z nas może stać się podobny do Sary – ponieważ każdy z nas został napełniony 

Duchem Świętym. A  

Duch Święty ma moc przemienić każde ludzkie serce.  

„Panie, pomóż mi dziś być narzędziem Twojej miłości i zbawienia.” 

Ps 98,1-4 

Dz 13,44-52 

 

W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego.  Gdy 

Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił 

Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: Należało głosić słowo Boże 

najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia 

wiecznego, zwracamy się do pogan.  Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię 

światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie słysząc to 

radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, 

uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. Ale Żydzi podburzyli pobożne a 

wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i 

Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic.  A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli 

do Ikonium, a uczniów napełniało wesele i Duch Święty. 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

2 maja 2021                           
 

Dz 9,26-31 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Kiedy [Szaweł] przybył do Jerozolimy,  

próbował przyłączyć się do uczniów, 

lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął 

go i zaprowadził do Apostołów, i opowiedział im, jak w drodze /Szaweł/ ujrzał Pana, 

który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię 

Jezusa.  Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie.  Przemawiał też i rozprawiał z 

hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się o tym, 

odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu.  A Kościół cieszył się pokojem w całej 

Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się 

pociechą Ducha Świętego. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Dzisiejsze pierwsze czytanie zdaje się przypominać film sensacyjny.  

Paweł, który dopiero co wywinął się od śmierci grożącej mu w Damaszku, przybywa do 

Jerozolimy, gdzie spotyka się z podejrzliwością żydowskich chrześcijan oraz usiłowaniem 

zabójstwa ze strony hellenistów.  

 Cóż dobrego mógł przynieść ten dramatyczny przebieg wydarzeń?  

Tylko patrząc oczyma wiary, możemy dostrzec, że Bóg niczym dobry ogrodnik, 

korzystając z tego zamieszania, „przycinał” Pawła jak winorośl, oczyszczając go z 

pozostałości starego życia (J 15,1-3).  

Jesteśmy przyzwyczajeni do takiego myślenia o świętych, jak gdyby ich świętość była 

od razu czymś oczywistym. W rzeczywistości jest to rzadkość.  

 

 



Dla wielu z nich droga do świętości była tak długa i kręta jak dla wielu z nas.  

Wiemy przecież, że Paweł miał mocną, dominującą osobowość. Pokora z pewnością nie 

przychodziła mu łatwo! Sam przyznawał, że przed swoim nawróceniem był „bluźniercą, 

prześladowcą i oszczercą” (1 Tm 1,13).  

Możemy się domyślać, że jego arogancja wciąż jeszcze dawała znać o sobie, gdy 

próbował nawracać ludzi.  

Człowiekowi, który jeszcze niedawno „siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów 

Pańskich” (Dz 9,1), nie było łatwo z dnia na dzień przemienić się w pokornego sługę, 

ubogiego w duchu. To wymagało wewnętrznej walki, nieustannego zmagania się ze sobą.  

W zamęt, na jaki natrafił Paweł w Jerozolimie, wkroczył Bóg, aby skłonić go do 

rachunku sumienia i zobaczenia, co jeszcze wymaga przemiany.  

Każdy, kto przeżył już kilkadziesiąt lat, przyzna, jak cenną rzeczą jest takie 

„oczyszczanie” przez Pana. Choć nie jest ono przyjemne, to patrząc wstecz, doceniamy 

jego owoce.  

Gdy staniemy twarzą w twarz z własnym egoizmem, arogancją czy urażoną dumą, jest 

szansa, że zwrócimy się do Jezusa prosząc, by nas oczyścił i wyzwolił. Pozwólmy więc 

Jezusowi, aby nas od czasu do czasu „przycinał”, jak przycina się winną latorośl.  

Nasz Pan obiecuje, że dzięki temu wydamy „owoc obfitszy” (J 15,2). Staniemy się 

bardziej do Niego podobni, tak jak św. Paweł.  

 

„Jezu, Ty jesteś mądrym i łagodnym ogrodnikiem. Proszę, «przycinaj» mnie, 

abym stawał się coraz bardziej podobny do Ciebie.” 

 

Ps 22,26-28; 30-32    1 J 3,18-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

J 15,1-8 

 

  

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą 

latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, 

oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które 

wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was.  

Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - o ile nie trwa w 

winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.  

 Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami.  

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ                        

beze Mnie nic nie możecie uczynić. 

Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się 

ją, i wrzuca do ognia, i płonie.  

 Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a 

to wam się spełni.  Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i 

staniecie się moimi uczniami.  

 


