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Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

3 maja 2021 
 

Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się 

w Jego Świątyni.  

Potem wielki znak się ukazał na niebie:  

Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej 

głowie wieniec z gwiazd dwunastu. 

A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał 

na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów - a 

na głowach jego siedem diademów - i ogon jego zmiata trzecią część gwiazd 

nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby 

skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna - mężczyznę, który wszystkie 

narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego 

tronu. A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez 

Boga,  

 I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie:  

Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego                 

i władza Jego Pomazańca 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



Znana anegdota opowiada o podróżującym pociągiem misjonarzu, któremu nagle 

wypadł z brewiarza obrazek Matki Bożej.  

 „Kto to jest?” – zapytał podając mu obrazek usłużny współpasażer.  

 „Moja Matka” – odparł misjonarz.  

 „Naprawdę?” – zdziwił się pasażer – „Toś ty zupełnie do niej niepodobny”.  

Niewiasta z dzisiejszego pierwszego czytania symbolizuje zarówno Maryję, jak i 

Kościół.  

Maryja jest Matką Jezusa. Kościół także jest matką rodzącą Jezusa w duszach ludzkich. 

Maryja odniosła zwycięstwo nad szatanem – także Kościół prowadzi z nim walkę i ma 

obietnicę ostatecznego zwycięstwa, kiedy to nastanie „zbawienie, potęga i królowanie 

Boga naszego” (Ap 12.10).  

Katechizm Kościoła Katolickiego nazywa Maryję „ikoną Kościoła” twierdząc, że 

„możemy (…) spojrzeć na Maryję, by kontemplować w Niej to, czym jest Kościół w 

swoim misterium, w swojej «pielgrzymce wiary», i czym będzie w ojczyźnie na końcu 

swojej drogi” (KKK, 972).  

Kościół ze swojej natury jest podobny do Maryi.  

Nasi przodkowie, przeczuwając niezwykłą rolę Maryi w owej „pielgrzymce wiary”, 

ukochawszy Najświętszą Maryję Pannę, obwołali Ją Królową Polski.  

 
 

Akt ten został uroczyście dokonany przez króla Jana Kazimierza 1 kwietnia 1656 roku 

we Lwowie, a w roku 1920 papież Benedykt XV na prośbę naszego episkopatu zatwierdził 

święto Maryi Królowej Polski na dzień 3 maja, wiążąc je z datą uchwalenia pierwszej 

polskiej konstytucji w 1791 roku.  

 



Świadomość, że jesteśmy królestwem Maryi, była źródłem otuchy i inspiracji dla wielu 

pokoleń, także w trudnych czasach walki z narzuconym nam komunistycznym ustrojem, 

czego symbolem stała się działalność duszpasterska kardynała Stefana Wyszyńskiego.  

Dziś, kiedy w naszej ojczyźnie mocno ścierają się różne światopoglądy, pytanie,  

 na ile jesteśmy podobni do naszej Matki, a  

 Jej polskie królestwo do królestwa Bożego,  

może budzić pewną konsternację, a nawet ból.  

Ale przecież właśnie w bólu wykuwało się Jej macierzyństwo, gdy pod krzyżem w 

osobie Jana przyjmowała nas za swoje dzieci.  

Dziś jest czas, aby uczyć się od Niej niezłomnej nadziei, 

wytrwałości i wiary, że Bóg wyprowadza dobro nawet ze zła,                         

a Jego obietnice są niewzruszone. 

Jeśli pod tym względem staniemy się podobni do naszej Matki, Jej królestwo będzie 

rosło także w naszych czasach.  

 

„Panie, Ty dałeś nam Maryję za Matkę. Spraw, byśmy stając się do Niej podobni, 

przyczyniali się do wzrostu Twojego królestwa.” 

 

(Ps) Jdt 13,18bcde.19-20a   Kol 1,12-16 

 

J 19,25-27 

 

 

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona 

Kleofasa, i Maria Magdalena.   

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do 

Matki: Niewiasto, oto syn Twój.  

Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja.  

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.  

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

4 maja 2021 
 

Dz 14,19-28 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Tymczasem nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali 

Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje.  Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, 

podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do 

Derbe.  W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym 

wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, 

zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam 

wejść do królestwa Bożego.  Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili 

im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.  Potem przeszli przez Pizydię i 

przybyli do Pamfilii.  Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, 

gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.  Kiedy przybyli i 

zebrali [miejscowy] Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył 

poganom podwoje wiary.  I dość długi czas spędzili wśród uczniów. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Greckie słowo przetłumaczone tu jako „zachęcając” można oddać również słowami: 

„wzywając”, „błagając”, „dodając otuchy”, „krzepiąc” czy „przywołując”.  

Taki rodzaj mocnej zachęty odgrywa ogromną rolę w powołaniu do bycia uczniem 

Chrystusa. Mamy wspierać się nawzajem w wierze, podobnie jak Paweł i Barnaba 

wspierali uczniów, których ewangelizowali podczas swojej poprzedniej podróży misyjnej.  

Prawdziwie chrześcijańska zachęta wymaga zachowania delikatnej równowagi 

pomiędzy dodawaniem otuchy a konstruktywną krytyką, a wszystko to powinno być 

czynione z miłością i w łasce tak, aby słuchacz nie poczuł się zniechęcony zamiast 

zachęcony.  

Zazwyczaj nie stosuje się jej wobec przygodnych znajomych, lecz raczej wobec 

przyjaciół, których dobrze znamy i którym ufamy, czyli wobec ludzi, z którymi dzielimy 

życie.  



W rzeczywistości Bóg chciałby, abyśmy wszyscy cieszyli się takimi bliskimi 

przyjaźniami opartymi na wspólnej wierze i miłości do Niego. Chciałby, aby wszystkie 

Jego dzieci otoczone były braćmi i siostrami w Chrystusie, wzajemnie sobie 

pomagającymi wzrastać w świętości.  

Być może masz jednego czy dwóch takich przyjaciół.  

 Jeśli tak, podziękuj za nich Panu i ceń ich jak największy skarb.  

 Jeśli nie, proś Boga, aby posłał ci brata czy siostrę, którzy będą pełnić tę rolę w 

twoim życiu.  

 Lub jeszcze lepiej, zrób przegląd swoich obecnych przyjaciół i zastanów się, z 

kim możesz zbudować tego typu relację. 

  

 Czy jest ktoś, z kim możesz swobodnie dzielić się swoją wiarą?  
 

Zacznij od rozmowy na temat niedzielnej homilii, podziel się budującą książką lub 

obiecaj modlitwę. Możesz zapytać, w jakich intencjach chciałby, abyś się pomodlił, lub 

sam możesz poprosić o modlitwę w twoich konkretnych intencjach.  

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami 

moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35).  

Wyobraź sobie, jak wielki byłby nasz wpływ na ten świat, gdybyśmy wszyscy wzrastali 

w miłości i zachęcali się nawzajem w Chrystusie!  

 

„Panie, pomóż mi pogłębiać przyjaźnie, abyśmy mogli pomagać sobie nawzajem 

w przybliżaniu się do ciebie.” 

Ps 145,10-13.21 

J 14.27-31a 

 

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje 

świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, że 

wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, 

rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz 

powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.  Już nie 

będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic 

swego we Mnie.  Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi 

Ojciec nakazał. 

 

 



 
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

5 maja 2021 

J 15,1-8 (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

 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. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Większość z nas nie jest ekspertami w dziedzinie uprawy winorośli. Dlatego wywód o 

krzewach i latoroślach, oczyszczaniu i wydawaniu owocu może wydawać się odległy od 

naszego doświadczenia.  

Zastanówmy się jednak,  

czego może nas nauczyć winorośl na temat życia w Chrystusie: 

• Zdrowa winorośl. Zdrowie i owocowanie winorośli, jak wielu innych roślin, 

zależy przede wszystkim od siły krzewu, czyli jego pnia. Nowe gałązki wszczepia się w 

zdrowy, dobrze wykształcony pień, aby dać im jak najlepszą szansę rozwoju.  

Podobnie nasze życie i siły pochodzą od Jezusa, prawdziwego krzewu winnego. 

Ponieważ jesteśmy w Niego wszczepieni, nie musimy wydawać owocu własnym 

staraniem. Otrzymujemy moc od Jezusa, który błogosławi nasze wysiłki i czyni je 

owocnymi.  



• Trwanie w krzewie. Aby winorośle mogły wydać obfity owoc, muszą być 

mocno złączone ze zdrowym krzewem. Spotykając się z Jezusem regularnie na modlitwie               

i lekturze duchowej, zwracając się do Niego w ciągu dnia, wychwalając Go w dobrych                  

i trudnych chwilach naszego życia, uczymy się w Nim trwać. Łączymy się z Nim jeszcze 

mocniej, aby obficiej płynęło w nas Jego życie.  

• Regularne oczyszczanie. Zdrowe, owocujące latorośle muszą być przycinane co 

roku. Jeśli nie zostaną przycięte, wydadzą gorszy owoc i będą bardziej podatne na 

choroby, a w końcu w ogóle przestaną owocować. Dla nas takim oczyszczającym 

przycinaniem może być rachunek sumienia i szczera spowiedź. To prawda, że 

wolelibyśmy uniknąć dyskomfortu odcinania tego, co oddziela nas od Boga, ale jest to 

konieczne, jeśli naprawdę chcemy wydać owoc.  

Musimy wyrzec się tego wszystkiego, co blokuje naszą więź z Jezusem.  

Jezus powiedział, że jest prawdziwym krzewem winnym. Im bardziej będziemy 

wyznawać Go jako źródło życia, trwać w Nim i prosić Go, by usunął to, co przeszkadza w 

nas działaniu Jego łaski, tym bardziej staniemy się do Niego podobni, wydając dobry i 

trwały owoc!  

 

„Jezu, pomóż mi trwać w Tobie jak latorośl w winnym krzewie. Chcę wydawać 

owoc dla Twojego królestwa!” 

 

Ps 122.1-2.4-5 

Dz 15,1-6    

 

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według 

zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów                

i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze 

kilku spośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów                             

i starszych. Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość 

braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan. Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali 

przyjęci przez Kościół, Apostołów i starszych.  

Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał. 

Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli: Trzeba ich obrzezać 

i zobowiązać do przestrzegania Prawa Mojżeszowego. Zebrali się więc Apostołowie                      

i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. 

 

 



 
 

Św. Apostołów Filipa i Jakuba 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 
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6 maja 2021 
 

1 Kor 15,1-8a (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też 

trwacie.  Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam 

rozkazałem... Chyba żebyście uwierzyli na próżno.  

 Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł - zgodnie z 

Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, 

zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu,  później zjawił się 

więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś 

pomarli.  Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. 

 W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

O dwóch Apostołach, których święto dziś obchodzimy, wiadomo bardzo niewiele.  

Wiemy, że Filip pochodził z Betsaidy, rodzinnego miasta Piotra i Andrzeja. Pojawia się 

on w Ewangelii kilkakrotnie; to on przyprowadza Natanaela i prosi Jezusa o pokazanie 

Ojca (J 1,43-46; 14,8).  

Jeszcze mniej wiadomo o Jakubie, synu Alfeusza. Uważa się, że pochodził z Kany. 

Nazywany jest też czasem Jakubem Mniejszym dla odróżnienia od Jakuba, syna 

Zebedeusza.  

Wiemy jednak, że  

zarówno Filip, jak i Jakub widzieli zmartwychwstałego Jezusa.  

 

 



Obaj mogli powiedzieć, jak Paweł w dzisiejszym pierwszym czytaniu:  

„Ukazał się także i mnie” (1 Kor 15,8).  

Przed tymi pierwszymi chrześcijanami spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem 

otwierało całkowicie nowe perspektywy.  

Ponieważ Jezus powstał z martwych, nie bali się stawiać czoła przeciwnościom, 

prześladowaniom, nawet męczeństwu. Wiedzieli, że śmierć nie będzie miała ostatniego 

słowa – ani w życiu Jezusa, ani w ich życiu.  

My żyjemy dwa tysiące lat później.  

 W jaki sposób możemy mieć taką samą ufność w Panu i 

pewność życia wiecznego?  

Podobnie jak w przypadku Filipa i Jakuba, wszystko zaczyna się od spotkania ze 

zmartwychwstałym Jezusem. Także i dziś Chrystus „ukazuje się” ludziom.  

Nie zobaczymy Go oczyma ciała w taki sposób, jak oglądali Go Filip i Jakub. 

Prawdopodobnie też nie zostaniemy oślepieni światłością z nieba jak Paweł (Dz 9,3).  

Jednak i bez tego może pojawić się w nas pewność, że Jezus zmartwychwstał i żyje, że 

jest z nami.  

 Rozpoznamy Jego obecność, kiedy uciszy nasze serca i napełni je pokojem.  

 Przekonamy się, że prawdziwie zmartwychwstał, gdy zobaczymy, że 

pomaga nam w pokonywaniu grzesznych nawyków i w miłowaniu naszych 

bliźnich.  

 Nabierzemy pewności, że nas zna i rozumie, kiedy wysłucha naszą 

modlitwę lub przypomni nam fragment biblijny dokładnie pasujący do naszej 

aktualnej sytuacji.  

Jezus pragnie, by każdy wierzący mógł powiedzieć: 

                            „Ukazał się także i mnie” (1 Kor 15,8).  

 

 Pozwól Mu dziś, aby objawił ci siebie.  

 

„Jezu, daj mi dziś doświadczyć Twojej obecności w moim życiu.” 

 

Ps 19,2-5 

 



 

J 14,6-14 

Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do 

Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 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. O cokolwiek prosić mnie będziecie w 

imię moje, Ja to spełnię. 
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J 15,12-17 (Biblia Tysiąclecia) 
 

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 

was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.  

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale  

nazwałem was przyjaciółmi, 

albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie 

wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i 

by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię 

moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Czy zastanawiałeś się kiedyś, co to znaczy być przyjacielem Boga?  

Można tak z pewnością powiedzieć o Mojżeszu, który otrzymał Dziesięć Przykazań.  

 W Biblii czytamy, że Bóg „rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się 

rozmawia z przyjacielem” (Wj 33,11).  

 Abraham „został nazwany przyjacielem Boga” (Jk 2,23), ponieważ uwierzył w 

Bożą obietnicę, że stanie się „ojcem mnóstwa narodów” (Rdz 17,5).  

Można dojść do wniosku, że jeśli wszyscy przyjaciele Boga przypominają tych dwóch, 

to nigdy nie dostaniemy się do tego elitarnego grona!  

Spójrzmy jednak na Apostołów. Jezus nazwał ich swoimi przyjaciółmi, choć większość 

z nich miała poważne wady i momenty słabości.  

 Piotr zaparł się Jezusa (J 18,17.25.27);  

 Tomasz zwątpił (J 20,25);  

 Jakub i Jan cierpieli na przerost ambicji (Mk 10,37).  



Listę można kontynuować. Dodajmy też, że nawet Mojżesz i Abraham, przy całej 

swojej świętości, wcale nie byli doskonali.  

Wygląda więc na to, że to wcale nie nasze dokonania czynią nas przyjaciółmi Boga.  

W rzeczywistości nie musisz robić nic szczególnego ani być doskonałym, aby stać się 

przyjacielem Jezusa.  

Jesteś Jego przyjacielem po prostu dlatego, że On cię wybrał. 

Jezus wie o tobie wszystko i dalej nazywa cię swoim przyjacielem. Co więcej, cieszy 

się przebywając z tobą!  

Pomyśl o relacjach, jakie masz ze swoimi przyjaciółmi. Chcesz spędzać z nimi czas, 

słuchać tego, co mają do powiedzenia, wiedzieć, co u nich słychać. A jeśli mają kłopoty, 

jesteś gotów im pomóc.  

Jezus pragnie podobnej bliskości z tobą. Im bliżej poznasz Jezusa jako przyjaciela, tym 

bardziej będziesz cenił sobie relację z Nim. Będziesz pragnął sprawiać Mu radość i 

upodabniać się do Niego.  

Dlatego właśnie Jezus mówi, że Jego przyjaciele czynią to, co On nakazuje (J 15,14) – 

nie jako niewolnicy zmuszeni do posłuszeństwa, ale jako przyjaciele, którzy Go kochają i 

chcą być podobni do Tego, który ich ukochał.  

Jezus wybrał cię pierwszy, teraz ty możesz wybierać Go codziennie.  

Możesz odpowiadać na dar Jego przyjaźni kochając Go i starając się iść Jego śladami.  

 

„Panie, dziękuję Ci za to, że wybrałeś mnie na przyjaciela. Pomóż mi dziś 

odpowiedzieć na ten dar, spraw, bym umiał wybierać Ciebie i Twoje drogi.” 

 

Ps 57,8.10-12  Dz 15,22-31     
 

 

Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi 

przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z 

Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: Apostołowie i starsi bracia 

przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w 

Cylicji.  Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od 

nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy 

jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i 

Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili 

swe życie.  Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo.  



 

 Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru 

oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od 

tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. 

Bywajcie zdrowi!  Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud, oddali 

list.  Gdy go przeczytano, ucieszyli się z jego pocieszającej treści. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Św. Stanisława biskupa i męczennika, 
patrona Polski 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

8 maja 2021                     
 

Rz 8,31b-39 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?  

On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, 

jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?  Któż może wystąpić z 

oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż 

może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co 

więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?  

 Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy 

prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?  Jak to jest napisane: 

Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na 

rzeź.  Ale we wszystkim tym  

odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas 

umiłował. 

I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy 

teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce,  ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek 

inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w 

Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Rozważając tekst dzisiejszego czytania – a także jego doskonałą ilustrację, jaką była 

męczeńska śmierć św. Stanisława biskupa – możemy po cichu przyznać sami przed sobą, 

że nie jest to zwycięstwo, które spontanicznie by nas pociągało.  



Wolelibyśmy raczej, aby król Bolesław Śmiały nie zabił biskupa, ściągając na siebie 

klątwę i wygnanie, wolelibyśmy, żeby św. Stanisław odniósł moralne zwycięstwo nad nim 

nie tracąc przy tym życia, a utrapienia, prześladowania, głód i niebezpieczeństwa by z 

zasady omijały dobrych chrześcijan.  

Płomienny tekst św. Pawła podnosi wprawdzie na duchu, ale każe pytać, na czym 

właściwie polega to zwycięstwo, które zostało nam obiecane.  

Paweł jest realistą. Nie myli ziemi z niebem. Wie, że odkąd wraz z grzechem naszych 

pierwszych rodziców wtargnęło na świat zło, nie da się przeżyć życia nie doświadczając 

cierpienia.  

Jest ono wspólne wszystkim ludziom i nawet ci, którzy znajdują się w 

uprzywilejowanej pozycji i mają wszelkie środki, żeby się przed nim zabezpieczyć, nie 

unikną go do końca.  

Wie również, że  

próbując żyć po chrześcijańsku, wywołamy sprzeciw tego świata i to także 

narazi nas na mniejsze czy większe cierpienie.  

Ale wie także i to – z własnego doświadczenia – że we wszystkich tych zmaganiach 

towarzyszy nam moc Boga, który podtrzymuje, dodaje odwagi, i z którym można bez 

buntu i przekleństw przyjąć to, co nas w życiu spotyka. I jest to zawsze niezwykle 

przekonujące świadectwo.  

Św. Faustyna w prostych słowach opisała kiedyś stosunek ludzi do trudności 

życiowych: „Ujrzałam Pana Jezusa przybitego do krzyża. Kiedy Jezus chwilę na nim 

wisiał, ujrzałam cały zastęp dusz ukrzyżowanych tak jak Jezus. I ujrzałam trzeci 

zastęp dusz i drugi zastęp dusz. Drugi zastęp nie był przybity do krzyża, ale dusze 

trzymały silnie w ręku krzyż; trzeci zaś zastęp dusz nie był ani ukrzyżowany, ani nie 

trzymał w ręku krzyża silnie, ale wlokły te dusze krzyż za sobą i były niezadowolone” 

(Dzienniczek, 446).  

Tak, można nieść swój krzyż, zmagać się z cierpieniem nie z rezygnacją, nie z buntem, 

ale z wdzięcznością i akceptacją – zwyciężając własny egoizm, bierność, roszczeniowość 

w imię Jezusa Chrystusa.  

I taka właśnie postawa prowadzi do świętości.  

 

„Panie, naucz mnie zwyciężać mocą Twojej miłości.” 

 



Ps 100,2-5 J 10,11-16 

Dz 20,17-18a.28-32.36 

Z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła. A gdy do niego przybyli, 

przemówił do nich: Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty 

ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną 

krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając 

stada.  Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, 

aby pociągnąć za sobą uczniów.  Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie 

i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i 

słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Nie 

pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej.  Sami wiecie, że te ręce zarabiały na 

potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując 

trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: 

Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu.  Po tych słowach upadł na kolana 

i modlił się razem ze wszystkimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

9 maja 2021                           
 

Dz 10,25-26.34-35.44-48 (Biblia Tysiąclecia) 
 

A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał 

mu pokłon.  Piotr podniósł go ze słowami: Wstań, ja też jestem człowiekiem.  

Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie 

ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i 

postępuje sprawiedliwie.  

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym,  

Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki.  

 I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar 

Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i 

wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali 

Ducha Świętego tak samo jak my?  I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. 

Potem uprosili go, aby zabawił <u nich> jeszcze kilka dni. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Historia spotkania Piotra z Korneliuszem jest jedną z najbardziej fascynujących 

opowieści w całych Dziejach Apostolskich i z pewnością warto przeczytać ją w całości 

(Dz 10,1-49).  

Jednak opisane w dzisiejszym czytaniu wydarzenia nie miałyby miejsca, gdyby ci dwaj 

mężczyźni nie otworzyli się na to, że Bóg pragnie uczynić coś absolutnie nowego.  

Piotr, pobożny Żyd, nigdy w życiu nie jadł nic „nieczystego”. Kiedy Bóg w wizji 

polecił mu zjedzenie zakazanych zwierząt, pierwszym odruchem Piotra była gwałtowna 

odraza. Dopiero gdy przybyli do niego trzej mężczyźni z prośbą, by udał się do domu 

rzymskiego setnika Korneliusza, Piotr zrozumiał sens otrzymanej wizji.  

 



Pomimo praktykowanej od wieków ścisłej separacji pomiędzy Żydami a poganami, Bóg 

chciał, aby Piotr tam poszedł.  

Korneliusz był „bojącym się Boga” (Dz 10,2), czyli poganinem, który czcił Boga 

Izraela. Jego otwarcie na Boga pielęgnowane było przez całe lata kroczenia za Panem.  

Kiedy więc ukazał mu się anioł z poleceniem posłania po Piotra, okazał mu 

posłuszeństwo. A kiedy przybyły Piotr zaczął głosić Ewangelię, Korneliusz otrzymał 

Ducha Świętego i zaczął mówić językami.  

 Jak możemy otworzyć się na Pana i to „nowe”, które pragnie On 

zaszczepić w naszym życiu? 

 Po pierwsze, tak jak Piotr i Korneliusz trwajmy w bliskości Boga na modlitwie. 

To ze względu na ich wierność Bóg mógł przemówić do nich obu i objawić im, w jaki 

sposób chce zanieść swoje zbawienie poganom.  

Po drugie, starajmy się o to, by nie stawiać Bogu żadnych ograniczeń. Piotr 

ufając Bogu zgodził się przyjąć zupełnie nowy sposób przeżywania wiary. Korneliusz 

otworzył się na przyjęcie nowego życia w Duchu przez chrzest.  

 Czy jesteś otwarty na wszystko, czego Bóg może od ciebie zażądać?  

Proś dziś o łaskę zobaczenia, w którym miejscu nakreśliłeś niewidoczną linię prosząc 

Boga, aby jej nie przekraczał. Bóg może się tobą posługiwać i będzie to czynił – tak długo, 

jak długo będziesz na Niego otwarty.  

 

„Panie, daj mi otwarte serce, które nie stawia granic Twojemu działaniu.”  

 

Ps 98,1-4     1 J 4,7-10     

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 J 15,9-17 

 

 

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. 

Wytrwajcie w miłości mojej!  

Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak 

Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.  

 To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.  

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 

umiłowałem.  Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich.  Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam 

przykazuję.  

 Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was 

przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.  

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, 

abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam 

Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. 

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.  

 

 

 

 

 

 

 


