
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

10 maja 2021 
 

Dz 16,11-15 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Odbiwszy od lądu w Troadzie popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego 

dnia do Neapolu, a stąd do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które 

jest [rzymską] kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni.  

W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie - jak sądziliśmy - było miejsce 

modlitwy. I usiadłszy rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły.  Przysłuchiwała 

się nam też pewna "bojąca się Boga" kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, 

która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów 

Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas:  

Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu - powiedziała -                                

to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim!                                      
I wymogła to na nas. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Wyobraźmy sobie św. Pawła układającego się do snu w domu Lidii w Filippi. 

Wyruszył on wraz z Sylasem z Antiochii, zamierzając odwiedzić Kościoły, które 

wcześniej założył w Azji Mniejszej.  

 Co mógł mówić Panu przygotowując się na zasłużony wypoczynek?  

„Panie, Ty naprawdę działasz w tajemniczy i nieoczekiwany sposób! Chciałbym, 

żebyś choć czasem dał nam poznać całość Twojego planu. Jednak Ty nigdy nie 

pokazujesz mapy z nakreślonym całym przebiegiem drogi. W każdym razie jestem 

zdumiony, że doprowadziłeś nas aż dotąd, kierując każdym naszym krokiem. To nie 

znaczy, że po drodze nie czuliśmy się sfrustrowani.  

Za każdym razem, gdy próbowaliśmy ruszyć w kierunku, który wydawał nam się 

słuszny, Twój Duch zagradzał nam drogę.  



Kiedy tak się dzieje, trudno uwierzyć, że masz na myśli jakieś większe dobro. Nie 

pozwoliłeś nam iść do Bitynii, więc pozostawał nam tylko powrót do Troady i cierpliwe 

czekanie. Nie mieliśmy pojęcia, co dalej robić!  

Jestem Ci tak bardzo wdzięczny za sen, który mi zesłałeś – człowiek, w którym 

rozpoznałem Macedończyka, błagał mnie: «Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!» 

(Dz 16,9). Przypomniało mi to, że ilekroć zamykasz jedne drzwi, to otwierasz drugie. To 

właśnie wydarzyło się tu, w Filippi.  

Dziękuję Ci za to, że przyprowadziłeś nas do domu Lidii, kobiety pobożnej i nowej 

wierzącej. Kiedy tu przybyliśmy, nie mieliśmy pojęcia, gdzie się obrócić, do kogo iść, 

poszliśmy więc nad rzekę szukać jakichś zebranych tam na modlitwie Żydów. W końcu 

ogłosiliśmy Dobrą Nowinę grupie napotkanych pogańskich kobiet.  

Teraz mamy przyjaciółkę i siostrę w Lidii. Jako zamożna i wpływowa kobieta 

interesu, może nam bardzo pomóc, a jej dom może stać się strategicznym centrum naszej 

misji!”  

Jezu, pomóż mi nie wybiegać przed Ciebie! Ty zawsze masz dobry plan. Naucz mnie 

współpracować z Tobą w jego realizacji. Pomóż mi Ciebie słuchać. Prowadź mnie!  

 

„Panie, Ty jesteś absolutnie godzien zaufania. Pomóż mi cierpliwie czekać, aż 

pokażesz mi kolejny krok, jaki mam postawić na Twojej drodze.” 

 

Ps 149,1b-6.9 

J 15,26--16,4a 

 

 

Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, 

który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo 

jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w 

wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was 

zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani 

Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, 

pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem. 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

11 maja 2021 
 

J 16,5-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: Dokąd 

idziesz?  Ale ponieważ to wam powiedziałem,  

smutek napełnił wam serce. 

Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście.                

Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was.  

A jeżeli odejdę, poślę Go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o 

sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu - bo nie wierzą we Mnie; (o sprawiedliwości zaś - 

bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został 

osądzony.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Jezus właśnie powiedział uczniom wiele niepokojących rzeczy, nie tylko o zdradzie i 

czekającej go męce, ale też o prześladowaniach i o tym, że świat ich znienawidzi, jak 

znienawidził Jego.  

Było to trudne do przyjęcia i Jezus wiedział, że ich serca, skupione na wszystkich tych 

przykrych wiadomościach, które im przekazał, są zasmucone.  

I my, jak uczniowie, zmagamy się z lękiem i troskami. Niektóre z nich związane są z 

naszą codziennością, inne z wielkimi wyzwaniami życiowymi, które wyciskają z nas 

wszystkie siły. I właśnie po to, żebyśmy potrafili służyć Panu nawet pośród 

trudności, Jezus posłał nam Ducha Świętego – Parakleta.  

 Czy to nie pocieszające, że  

           Jezus nie lekceważy naszych trudności?  

 Czy to nie inspirujące, że  

           Duch Święty wspiera nas, nie pozwalając, by smutek opanował nas 

całkowicie?  



On przychodzi po to, by poszerzyć nasze horyzonty i pokazać, jak Bóg działa w 

ludziach cierpiących wokół nas oraz w trudnych sytuacjach, które nas spotykają.  

„Powiedziałem wam te wszystkie rzeczy” – mówi nam Jezus – „ale nie 

skupiajcie się tylko na nich. Proście Ducha Świętego, aby pomógł wam 

dostrzegać to, co czynię”.  

Przeżywając kryzys, próbuj spojrzeć na niego z szerszej perspektywy, zamiast skupiać 

się wyłącznie na tym, co stoi przed tobą.  

Nawet jeśli wydaje ci się to trudne, poszukaj znaków działania Ducha Świętego.  

 Może zaprasza cię, byś w tej sytuacji głębiej Mu zaufał?  

 Może prosi, byś oddał tę sytuację czy bliską osobę w Jego ręce?  

 A może chce, byś odważnie postawił kolejny krok w wierze?  

Stojąc przed wyzwaniami, które wydają się nas przerastać,  

ucz się pytać: Co czynisz, Panie?  

Jak mogę współpracować z Twoim działaniem – w moim dziecku, które odeszło od 

wiary, w matce czy ojcu walczącym z chorobą Alzheimera, we współmałżonku 

zmagającym się z przepracowaniem i stresem?  

Następnie zatrzymaj się na chwilę i staraj się otworzyć na Boże prowadzenie.  

Nawet jeśli nie otrzymasz odpowiedzi, niech pociechą będzie ci to, że zrobiłeś 

wszystko, co mogłeś, i wiara, że Duch Święty jest z tobą i będzie ci pomagał na każdym 

kroku drogi.  

 

„Duchu Święty, pomóż mi korzystać z Twojej pomocy we wszystkich 

sytuacjach, które mnie dziś czekają.” 

 

Ps 138,1-3.7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dz 16,22-34 

 

  

Zbiegł się tłum przeciwko nim, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich 

rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi, 

aby ich dobrze pilnował.  Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i 

dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby.  

O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się 

przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty 

więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany.                 

Gdy strażnik zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał 

się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli.  Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu 

wszyscy! - krzyknął Paweł na cały głos.  Wtedy [tamten] zażądał światła, wskoczył [do 

lochu] i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa.  

 A wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł: Panowie, co mam czynić, aby się 

zbawić?  Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie i swój 

dom. Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom.  

 Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął 

chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich też do swego mieszkania, 

zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

12 maja 2021 
 

J 16,12-15 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść nie możecie. Gdy 

zaś przyjdzie  

On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.  

Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam 

rzeczy przyszłe.  On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam 

objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i 

wam objawi. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dzisiejsza Ewangelia jest wyjątkiem z mowy pożegnalnej, jaką Jezus wygłosił do 

swoich uczniów podczas Ostatniej Wieczerzy.  

Św. Jan chciał przekazać nam jak najwięcej z tych ostatnich słów Jezusa, dlatego 

poświęcił im całe cztery rozdziały! Ale nawet po przekazaniu tego wszystkiego Jezus 

stwierdził, że miałby do powiedzenia Dwunastu jeszcze o wiele więcej.  

„Ale teraz znieść nie możecie” (J 16,12) – dodał.  

 Co miały oznaczać te słowa?  

Doświadczony nauczyciel nie próbuje przekazać zbyt wielu informacji w ramach jednej 

lekcji. Podobnie Jezus nie chciał przytłoczyć swoich uczniów. Już i tak mieli w głowach 

spory zamęt.  

 Piotr nie mógł pojąć, dlaczego Nauczyciel koniecznie chciał umyć nogi im, 

swoim uczniom (J 13,6-9).  

 Filip prosił Jezusa, by pokazał im Ojca (J 14,8).  

 Juda pytał, dlaczego Jezus ma objawić się im, a nie światu (J 14,22).  

 Część uczniów zastanawiała się, dokąd On odchodzi i czy jeszcze kiedykolwiek 

Go zobaczą (J 14,5; 16,17).  



 Czy nie wolałbyś, żeby Jezus powiedział jeszcze coś więcej?  

 Lub też, mówiąc inaczej, czy nie wolałbyś, żeby odpowiedział na wszystkie 

twoje pytania i wątpliwości?  

Ale Jezus nie działa w ten sposób.  

W przypadku Dwunastu, niektóre odpowiedzi pojawiły się dopiero wówczas, gdy stali 

się świadkami męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.  

Jednak pełne znaczenie Jezusowego przesłania i sens wydarzeń zrozumieli dopiero 

wówczas, gdy otrzymali Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy – tak, jak obiecał im 

Jezus. Dopiero gdy nauczyli się słuchać Ducha, słowa Jezusa powróciły do nich na nowo, 

umacniając ich wiarę (J 2,22; 14,26).  

To samo odnosi się do nas. To, że nie wiemy wszystkiego, paradoksalnie ma również 

swoje zalety. Uczy nas zwracania się do Ducha Świętego z prośbą o mądrość i opierania 

się na Nim, gdy czujemy się słabi i zagubieni.  

Drogi Boże z początku mogą wydawać się nam niezrozumiałe, ale  

      z czasem Duch Święty doprowadzi nas „do całej prawdy” (J 16,13).  

Bądźmy więc cierpliwi i nie zniechęcajmy się w naszej pielgrzymce wiary.  

Duch Święty jest wciąż z nami. On stopniowo będzie udzielał nam mądrości, 

prowadząc nas do świętości we właściwym tempie.  

 

„Przyjdź, Duchu Święty, i pomóż mi z każdym dniem coraz lepiej poznawać Boże 

drogi.”  

 

Ps 148,1-2.11-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dz 17,15.22--18,1 

 

 

Ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i powrócili, otrzymawszy 

polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do niego.  

Mężowie ateńscy - przemówił Paweł stanąwszy w środku Areopagu - widzę, że 

jesteście pod każdym względem bardzo religijni.  Przechodząc bowiem i oglądając wasze 

świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: "Nieznanemu Bogu". Ja wam 

głoszę to, co czcicie, nie znając.  

Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie 

mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką  i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak 

gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko.  

On z jednego /człowieka/ wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą 

powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali 

Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku.  

Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas.  Bo w nim żyjemy, poruszamy 

się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: Jesteśmy bowiem z Jego 

rodu.  Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota 

albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka.  

 Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi 

do nawrócenia,  dlatego że  

wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, 

którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez 

wskrzeszenie Go z martwych. 

Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: 

Posłuchamy cię o tym innym razem.  

 Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród 

nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni.  

Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Św. Apostołów Filipa i Jakuba 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

13 maja 2021 
 

J 16,16-20 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie 

Mnie. Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: Co to znaczy, co nam 

mówi: Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie; oraz: Idę do 

Ojca? Powiedzieli więc: Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co 

mówi.  Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: Pytacie się jeden drugiego o to, 

że powiedziałem: Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie 

Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat 

się będzie weselił.  

Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się                    

w radość. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Co mogli poczuć Apostołowie, kiedy Jezus powiedział, że ich smutek 

przemieni się w radość?  

Dopiero co oznajmił im przecież, że wkrótce ich opuści (J 16,5), i mówił wiele 

niepokojących rzeczy o prześladowaniach i nienawiści, jakiej dozna i jakiej również oni 

będą doświadczać.  

Jednak nie minęło wiele czasu i – dokładnie tak, jak obiecał – ich lęk i smutek,                          

a nawet rozpacz, których doznali z powodu Jego ukrzyżowania i śmierci,                                     

przemieniły się w radość, kiedy ujrzeli Go zmartwychwstałego. 

To, co powiedział Jezus, odnosi się również do nas.  

 



Ubolewamy nad złem, które wciąż panoszy się na świecie, ale kiedyś, przy powtórnym 

przyjściu Chrystusa, nasz smutek przemieni się w radość.  

Wtedy obecny świat przeminie i wszystko zostanie naprawione w królestwie Bożym. 

Nie będzie już niezgody w rodzinach i pomiędzy przyjaciółmi, nie będzie nędzy, rasizmu 

ani aborcji, nie będzie chorób ani żadnego innego cierpienia.  

I nawet nie musimy czekać do powtórnego przyjścia, aby doświadczyć przedsmaku tego 

królestwa. Zmartwychwstały Chrystus już teraz działa pośród nas.  

 Jest obecny za każdym razem, gdy skłóceni sąsiedzi, mąż i żona, rodzic i dziecko 

przezwyciężają to, co ich dzieli, i dochodzą do pojednania.  

 Kiedy ktoś zostaje uzdrowiony z raka, to dzięki Temu, który jest źródłem 

wszelkiego uzdrowienia.  

 Kiedy kobieta w kryzysowej ciąży otrzymuje pomoc, dzięki której może 

zatroszczyć się o swoje dziecko, Jezus towarzyszy jej na każdym kroku dodając 

siły.  

Królestwo Boże przejawia się już teraz, w dobrych i złych czasach, ponieważ Jezus 

także na ziemi nie pozostawia nas samych sobie.  

Owszem, nasze życie jest obecnie mieszaniną światła i cienia. Ale Jezus zna dobrze i 

jedno, i drugie. Dlatego z góry zapowiada swoim uczniom – czyli nam wszystkim – że 

chociaż będziemy przeżywać dobre i złe chwile, to zło nie będzie miało ostatniego słowa.  

Skoro ból Jego męki i śmierci nie miał ostatniego słowa, nie będą go miały również 

nasze cierpienia.  

Dzisiaj, niezależnie od tego, co cię trapi, trzymaj się mocno obietnicy Jezusa.  

Uwierz, że te przebłyski królestwa Bożego, które już oglądasz, są zaledwie słabym 

odbiciem radości, która cię czeka!  

 

„Jezu, wierzę mocno w Twoją obietnicę wiecznej radości.” 

 

Ps 98,1-4 

 

 

 

 

 

 



Dz 18,1-8 

 

 

Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu.  

 Znalazł tam pewnego Żyda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą 

przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. 

Przyszedł do nich,  a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował; 

zajmowali się wyrobem namiotów. A co szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał tak 

Żydów, jak i Greków.  

Kiedy Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i 

udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, 

otrząsnął swe szaty i powiedział do nich: Krew wasza na waszą głowę, jam nie winien. Od 

tej chwili pójdę do pogan.  

Odszedł stamtąd i poszedł do domu pewnego "czciciela Boga", imieniem Tycjusz 

Justus. Dom ten przylegał do synagogi.  

Przełożony synagogi, Kryspus, uwierzył w Pana z całym swym domem, wielu 

też słuchaczy korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Św. Macieja Apostoła 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

14 maja 2021                     
 

Dz 1,15-17.20-26 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak 

przemówił: Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział 

przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on 

zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu.  Za pieniądze, niegodziwie zdobyte, 

nabył ziemię i spadłszy głową na dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. Rozniosło się to 

wśród wszystkich mieszkańców Jerozolimy, tak że nazwano ową rolę w ich języku Hakeldamach, to 

znaczy: Pole Krwi.  

 Napisano bowiem w Księdze Psalmów: Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w 

nim nie mieszka! A urząd jego niech inny obejmie!  

Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy  

towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami,  począwszy 

od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba,  

stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania.  

 Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja.  I tak 

się pomodlili: Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego 

wybrałeś,  by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył 

się Judasz, aby pójść swoją drogą.  I dali im losy, a los padł na Macieja.  

I został dołączony do jedenastu apostołów. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Piotr był w kłopocie. Nie miał jasności, kto powinien zastąpić Judasza Iskariotę i zająć 

miejsce dwunastego Apostoła.  

 



Potrzebny był ktoś, kto  

 chodził z Jezusem od początku, „począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w 

którym został wzięty od nas do nieba”, i  

 był „świadkiem Jego zmartwychwstania” (Dz 1,22).  

Warunki te spełniało bardzo wielu ludzi, w tym wielu spośród siedemdziesięciu dwóch 

uczniów, których niegdyś Jezus rozesłał na głoszenie słowa (Łk 10,1).  

Piotr postarał się zawęzić tę listę, najlepiej jak potrafił, a resztę pozostawił Panu.                      

W końcu los padł na Macieja.  

Historia ta uczy nas dwóch rzeczy.  

Tego, że: 

1. Każdy, kto spotkał Pana, ma kwalifikacje, aby być Jego świadkiem. 

Każdy z uczniów znajdujących się na liście Piotra miał do przekazania własną 

niepowtarzalną historię drogi z Jezusem. Każdy z nich miał coś, czym dzielił się 

ze swoimi bliskimi, sąsiadami i przyjaciółmi.  

2. Każdy ma swoje miejsce w królestwie Bożym i powołanie do 

wypełnienia. Tylko jeden człowiek mógł zostać dwunastym Apostołem i Bóg 

wybrał Macieja. Ale to nie oznaczało, że drugi z kandydatów, Józef Barsaba, był 

nikim. Po prostu Bóg miał wobec niego inne plany. Mógł dalej świadczyć o 

zmartwychwstaniu Pana w taki sposób, do jakiego Bóg go powołał – 

uzdrawiając, wstawiając się za innych w modlitwie, prorokując, nauczając.  

Choć nie widziałeś zmartwychwstałego Pana jak Maciej i inni uczniowie, to jednak 

miałeś swoje osobiste spotkania z Nim – może podczas Mszy świętej, na modlitwie, 

we wspólnocie, przez świadectwo przyjaciela albo kiedy doznałeś pocieszenia w trudnej 

sytuacji.  

To znaczy, że i ty masz do opowiedzenia swoją historię, historię, która należy tylko do 

ciebie. Znaczy to także, że  

masz do odegrania niepowtarzalną rolę w królestwie Bożym. 

W czasie nadchodzącego weekendu znajdź trochę czasu na przemyślenie tej historii.  

 Czy masz wokół siebie ludzi, którzy nie słyszeli o twoim spotkaniu z 

Chrystusem?  

 Czy twoja historia nie dałaby im nadziei, że i oni mogą przeżyć podobne 

spotkanie?  

Pomyśl też o swojej roli w królestwie Bożym. Ty także jesteś uczniem, świadkiem 

zmartwychwstałego Chrystusa, i Bóg ma dla ciebie zadanie, którego nikt inny nie jest w 

stanie wypełnić.  



 

„Jezu, pokaż mi, jak mam świadczyć o Twoim zmartwychwstaniu                                       

i Twojej miłości.” 

 

Ps 113,1-8 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

15 maja 2021                     
 

J 16,23b-28 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da 

wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a 

otrzymacie, aby radość wasza była pełna.  Mówiłem wam o tych sprawach w 

przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, 

ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, 

i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami.  

 Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, 

że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu 

opuszczam świat i idę do Ojca. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Podczas Mszy świętej przed modlitwą Ojcze nasz kapłan zaznacza, że „ośmielamy się” 

zanosić do Boga tę modlitwę, ponieważ polecił nam to czynić Pan Jezus.  

Zwracanie się do Stwórcy całego wszechświata w tak osobisty, bezpośredni sposób 

rzeczywiście wymaga śmiałości! Ale Jezus przekazał nam, że miłość Boga do nas jest tak 

mocna, jak miłość ojca do własnych dzieci – z tym, że Bóg kocha nas jeszcze bardziej niż 

jakikolwiek ziemski ojciec potrafi kochać swoje dziecko.  

Ale, niezależnie od tego, jak wiele razy odmówiłeś już Ojcze nasz, czyż nie jest ci 

trudno uwierzyć głęboko w sercu, że Bóg kocha właśnie ciebie?  

Pomyśl o tym wszystkim, co pewnie niejeden raz przeszło ci przez głowę: Z pewnością 

Bóg kocha wszystkich w ogólności, ale ja jestem taki beznadziejny, na pewno sprawiam 

Mu zawód.  Bóg udzielił mi tak wielu łask, a ja wciąż upadam – jak więc może kochać 

kogoś takiego jak ja?  

Kiedy nachodzą cię takie myśli, wyobraź sobie Jezusa, który mówi do ciebie swym 

mocnym głosem: „Ojciec sam was miłuje” (J 16,27).  



Jezus dał nam dowód miłości Ojca zaledwie kilka godzin po tym, jak dobrowolnie 

wyszedł na spotkanie męki i śmierci. Ten akt miłości tak poruszył św. Jana, że jeszcze 

kilkadziesiąt lat później wspominał obietnicę Jezusa, iż nasza radość będzie „pełna”, 

gdy On otworzy nam swobodny przystęp do Ojca (J 16,24).  

Ta wstrząsająca prawda zmieniła bieg historii, a teraz przemienia także twoje życie. 

Spróbuj dziś przez dłuższą chwilę pomodlić się tym wersetem. Przeczytaj go kilkakrotnie 

lub powtórz głośno: „Ojciec sam was miłuje”.  

Proś Ducha Świętego o zrozumienie tej wspaniałej prawdy.  

 Patrz na Jezusa, który jest przy tobie i zachęca cię do zbliżenia się do Ojca.  

 Oddal od siebie wszelkie myśli, które każą ci widzieć Boga jako okrutnego, 

gniewnego czy nieskorego do przebaczania.  

 Skup się natomiast na świadectwie przekazanym przez Jana, na jego 

niezachwianej wierze w tę prawdę: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że 

Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16).  

Bóg cię kocha. Kimkolwiek jesteś i cokolwiek zrobiłeś, On wciąż cię kocha. Stań dziś 

przed Nim na modlitwie i ośmiel się nazwać Go swoim Ojcem.  

 

„Ojcze niebieski, usłysz moją modlitwę, którą zanoszę do Ciebie w imię Jezusa.”  

Ps 47,2-3.8-10 

Dz 18,23-28 

 

Zabawił tam pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, 

umacniając wszystkich uczniów.  

 Pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający 

świetnie Pisma, przybył do Efezu.  Znał on już drogę Pańską, przemawiał z wielkim 

zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest 

Janowy.  Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwila 

usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć 

do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, 

pomagał bardzo za łaską /Bożą/ tym, co uwierzyli.  Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, 

wykazując publicznie z Pism, że Jezus jest Mesjaszem. 

 

 



 

Wniebowstąpienie Pańskie 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

16 maja 2021                           
 

Dz 1,1-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od 

początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, 

których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba.  

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.  

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i  

obłok zabrał Go im sprzed oczu. 

 Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich 

dwaj mężowie w białych szatach.  I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i 

wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak 

samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Wstąpienie Jezusa do nieba nasuwa wiele pytań.  

 



 

 Dlaczego zmartwychwstały Chrystus po zaledwie czterdziestu dniach 

opuścił ziemię?  

 W jaki sposób został uniesiony do nieba?  

 Czy stało się to w jednej chwili czy stopniowo?  

Tu, na ziemi, być może nigdy nie poznamy odpowiedzi na te pytania.  

Jednak rozważając dziś to zdumiewające wydarzenie, mamy szansę zrozumieć coś 

więcej z wielkiej miłości Boga.  

Po pierwsze, wniebowstąpienie uczy nas, że przyjmując we wcieleniu ludzką 

naturę Jezus nie przyjął jej tylko czasowo. Słowo stało się Ciałem nie tylko na okres 

trzydziestu trzech lat ziemskiego życia Jezusa, ale na zawsze. Wcielenie Chrystusa było 

aktem wielkiej pokory – Bóg zstąpił z nieba, aby stać się stworzeniem. Ale chodzi tu nie 

tylko o zstąpienie Boga, lecz również o wyniesienie człowieka, gdy Jezus, Bóg, ale także 

prawdziwy człowiek, „zasiadł po prawicy Boga” (Mk 16,19).  

Nasza ludzka natura została włączona w życie Trójcy Świętej. Tak bardzo 

umiłował nas Bóg!  

Po drugie, ponieważ modlimy się do Boga, który wciąż ma zarówno Boską, jak 

i ludzką naturę, nasza relacja z Jezusem może być niezwykle osobista. Modląc 

się, możemy przedstawić sobie obraz prawdziwego Człowieka – stojącego przed nami, 

patrzącego nam w oczy, pocieszającego nas ciepłym uściskiem. Wiemy też, że  

w niebie Jezus w swoim ludzkim ciele wstawia się za nami (Hbr 7,25). 

Jak bardzo podnosi na duchu fakt, że On rozumie naszą ludzką kondycję. Doświadczył 

na sobie samym, co to znaczy być człowiekiem, i współczuje nam w naszych słabościach 

(Hbr 4,15).  

Dziś podczas Mszy świętej patrz z podziwem na Boga, który tak bardzo nas umiłował, 

że stał się jednym z nas – nie tylko na krótki czas, ale na zawsze!  

 

„Ojcze, dziękuję Ci z całego serca za Jezusa – Słowo, które stało się Ciałem.”  

 

Ps 47,2-3.6-9     Ef 4,1-13      

 

 

 



 

 

Mk 16,15-20 

 

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!                 

 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 

potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy 

będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą;  węże brać będą do rąk, i jeśliby co 

zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają 

zdrowie.  

 Po rozmowie z nimi  

Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. 

Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził 

naukę znakami, które jej towarzyszyły. 

 


