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Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

17 maja 2021 
 

J 17, 20-26 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we 

Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni 

stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.  I także chwałę, 

którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno 

stanowimy.  Ja w nich, a Ty we Mnie!  

Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie 

posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.  

 Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, 

aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem 

świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni 

poznali, żeś Ty Mnie posłał.  Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby 

miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

W święto dzisiejszego patrona Polski słowa tej Ewangelii w pierwszej chwili brzmią 

jak urągowisko.  

Męczeńska śmierć XVII-wiecznego jezuity, prowadzącego działalność duszpasterską 

na kresach Rzeczypospolitej, którą poniósł z rąk prawosławnych Kozaków, jest jakby ich 

zaprzeczeniem. Fanatyzm, polityka, tarcia etniczne po raz kolejny okazały się silniejszą 

motywacją ludzkiego postępowania niż istota wiary chrześcijańskiej.  

Świat mógł z tego zrozumieć jedynie tyle, że nienawiść jest silniejsza niż miłość, a 

chrześcijanie nie są lepsi od innych.  



Nic dziwnego, że pierwsze impulsy w kierunku ekumenizmu wyszły ze strony 

misjonarzy różnych wyznań, którzy zauważyli, że niezgoda między nimi osłabia 

wiarygodność ich przesłania.  

Jak mamy uwierzyć w Boga miłości – pytali logicznie mieszkańcy krajów misyjnych – 

skoro wy, Jego wyznawcy, nie możecie porozumieć się ze sobą? I przeciwnie, 

współpraca i wzajemna życzliwość między misjonarzami sprzyjały ewangelizacji.  

Od czasów św. Andrzeja Boboli ekumenizm poczynił niewiarygodne postępy. Zamiast 

wyniszczać się nawzajem chrześcijanie różnych wyznań współpracują ze sobą, modlą się 

o jedność, którą utracili ich przodkowie, i szanują nawzajem, pozostając wierni swoim 

tradycjom.  

Ale przecież jedność chrześcijan to nie tylko ekumenizm. To także nasz stosunek do 

siebie nawzajem w ramach naszej własnej wspólnoty.  

Mimo że co niedzielę odmawiamy w kościele to samo Credo, różnimy się między sobą 

w wielu sprawach.  

Dlatego nam także przyda się przypomnienie słów przypisywanych                                       

św. Augustynowi:  

„W sprawach najważniejszych – jedność, 

w sprawach wątpliwych – wolność, 

we wszystkim – miłość”. 

 

 Z kim trudno ci żyć w jedności, pomimo wyznawania tej samej wiary?  

 Do czego wzywają cię dziś słowa Jezusa o tym, że skuteczność naszej 

ewangelizacji zależy od naszej jedności?  

 

Oby wstawiennictwo św. Andrzeja pomagało nam na co dzień przemierzać drogę od 

niechęci do miłości.  

 

„Panie Jezu, rozbudzaj w nas pragnienie jedności i pomóż nam ją 

budować, aby świat uwierzył.” 

 

Ap 12,10-12a lub    1 Kor 1,10-13.17-18     Ps 34,2-9 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

18 maja 2021 
 

Dz 20,17-27 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła.  

A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: Wiecie, jakim byłem wśród was od 

pierwszej chwili, w której stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i 

doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek żydowskich. Jak nie uchylałem się 

tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, tak że przemawiałem i nauczałem was publicznie 

i po domach,  nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do 

wiary w Pana naszego Jezusa.  

 A teraz, przynaglany Duchem, udaję się do Jerozolimy; nie wiem, co mnie tam 

spotka oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch 

Święty w każdym mieście.  

 Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, 

które otrzymałem od Pana Jezusa: /bylebym/ dał świadectwo o Ewangelii łaski 

Bożej. Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie 

nie ujrzycie.  Dlatego oświadczam wam dzisiaj: nie jestem winien niczyjej krwi, bo  
 

nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam                             

całej woli Bożej. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 Czy próbowałeś kiedyś złożyć z elementów naprawdę skomplikowany mebel 

czy urządzenie?  

Czytałeś kilkakrotnie instrukcje, a kiedy coś ci się nie zgadzało, próbowałeś różnych 

sposobów rozwiązania problemu. Czasami musiałeś improwizować, ale kiedy wreszcie ci 

się udało, byłeś naprawdę zadowolony z dobrze wykonanej pracy.  

W dzisiejszym fragmencie Dziejów Apostolskich czytamy, jak św. Paweł wezwał 

starszych Kościoła w Efezie do Miletu, gdzie właśnie przebywał, aby się z nimi pożegnać, 

nim na dobre opuści tę część Azji. Wcześniej przez dwa lata nauczał w Efezie, a kolejne 

miesiące spędził na wędrówce po Macedonii i Grecji. 



Teraz chciał im powiedzieć, że jego praca wśród nich dobiegła końca i więcej się już 

nie zobaczą.  

Mówiąc to św. Paweł miał świadomość, że uczynił wszystko, co było w jego mocy, aby 

zgodnie z poleceniem Jezusa głosić Ewangelię i umacniać w wierze tych, którzy przyjęli 

chrzest. Przypomniał także, że wiele razy pojawiały się nieoczekiwane sytuacje, w których 

musiał improwizować, ufając w pomoc Ducha Świętego (Dz 19,8-10; 20,19-20).  

Dobrze byłoby mieć podobną pewność jak św. Paweł; owo przekonanie, że uczyniło się 

wszystko, co było możliwe, ze wszystkich sił starając się pełnić wolę Bożą.  

Jeśli taka pewność wydaje ci się mało realna, przypomnij sobie słowa Pawła do 

starszych w Efezie. Nie twierdził, że uczynił wszystko w sposób doskonały, ale że nie 

uchylał się „od głoszenia (…) całej woli Bożej” (Dz 20,26).  

Jego praca z pewnością nie była ciągłym pasmem sukcesów! Ale dawał z siebie 

wszystko, aby wypełnić Boże wezwanie, a owoce pozostawiał Panu.  

Jeśli wstając codziennie rano będziesz wyznawał Jezusowi, że całym sercem i duszą 

pragniesz iść za Nim, będziesz mógł zaczynać dzień z tą samą ufnością co św. Paweł.  

A jeśli będziesz wierny tej intencji w ciągu dnia, to także zakończysz go w pokoju. 

Może nie wszystko ci się uda, ale będziesz wiedział, że przynajmniej próbowałeś.  

Jeśli popadłeś w grzech, wyraź swoją skruchę. A jeśli twoje starannie przemyślane 

plany legły w gruzach, złóż je w Bożych dłoniach.  

Pozwól dziś św. Pawłowi przekonać cię, że  

Bóg wymaga od nas jedynie tego, byśmy najlepiej, jak potrafimy, 

współpracowali z Jego łaską.  

 

„Jezu, pomóż mi dziś kroczyć Twoimi śladami ufając, że Ty mnie 

poprowadzisz i wspomożesz.” 

 

Ps 68,10-11.20-21     

 

 

 

 

 

 



J 17,1-11a 

 

 

To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina! 

Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył  i aby mocą władzy 

udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne 

wszystkim tym, których Mu dałeś.  

A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, 

którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że 

wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą 

chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.  Objawiłem imię Twoje 

ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo 

Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa 

bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że 

od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za 

światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi.  Wszystko bowiem moje jest 

Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, 

ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

19 maja 2021 
 

Dz 20,28-38 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

  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.   

Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali 

go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział: że już nigdy go nie zobaczą.                   

Potem odprowadzili go na okręt. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 „Pomaganie jest fajne.” Ten slogan, popularny wśród różnych organizacji 

pomocowych, wyraża prostą prawdę, że życie skoncentrowane tylko na zaspokajaniu 

własnych potrzeb wcale nie uszczęśliwia.  

Stąd popularność różnych form wolontariatu oraz zbiórek publicznych na cele 

charytatywne. Świadomość, że dajemy coś z siebie innym, rodzi miłe uczucia – 

niezależnie od wyznawanych poglądów i poziomu wiary.  

 



Jednak cytowane przez Pawła słowa Pana Jezusa idą jeszcze głębiej.  

Nie chodzi w nich jedynie o podzielenie się od czasu do czasu z innymi odrobiną tego, 

czym dysponujemy, choć i to jest oczywiście jak najbardziej godne pochwały. Dobrze 

wyraził to Sobór Watykański II słowami: „Człowiek, będący na ziemi jedynym 

stworzeniem, którego Bóg chciał ze względu na nie samo, nie może się w pełni 

odnaleźć inaczej, jak tylko przez szczery dar z siebie samego” (Gaudium et spes, 24).  

Paweł zdecydowanie był przykładem człowieka, który złożył Bogu dar z siebie samego.  

W dzisiejszym czytaniu, w którym znajdujemy dalszy ciąg jego mowy pożegnalnej 

skierowanej do Efezjan, widzimy, że służył im całym sobą.  

 odważnie głosił słowo Boże,  

 umacniał, upominał,  

 a przy tym wszystkim pracą własnych rąk zarabiał na utrzymanie, aby nikomu 

nie być ciężarem i móc wspierać ubogich.  

Robił więcej, niż musiał. Uczucia, jakie włożył w ostatnie przed rozstaniem słowa, 

świadczą o tym, że oddał Efezjanom także swoje serce. Oni zresztą odwzajemniali mu się 

równie gorąco, a gdy miał odjeżdżać, „wybuchnęli wielkim płaczem” (Dz 20, 37).  

Trudno nam porównywać się ze św. Pawłem, którego dokonania na polu ewangelizacji 

są po prostu niedoścignione. Ale każdy z nas ma wokół siebie ludzi, którzy potrzebują 

naszej dobroci, trudu, wsparcia – począwszy od najbliższych, z którymi spotykamy się na 

co dzień, a skończywszy na wszelkich ubogich tego świata.  

Jeśli otworzymy nasze serca, to osobiście przekonamy się o prawdzie słów Jezusa, że 

więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu.  

 

„Panie, spraw, abym już nie żył dla siebie, ale dla tych,                                                     

do których mnie posyłasz.” 

 

Ps 68,29-30.33-36 

 

 

 

 

 

 



J 17, 11b-19 

 

 

Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili 

jedno.  Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i 

ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło 

Pismo  

Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w 

sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie 

są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich 

ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.  

Uświęć ich w prawdzie. 

Słowo Twoje jest prawdą. 

Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. 

A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w 

prawdzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

20 maja 2021 
 

J 17,20-26 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we 

Mnie;  aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni 

stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi 

dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty 

we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich 

umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. 

 Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, 

aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem 

świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni 

poznali, żeś Ty Mnie posłał.   

Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty 

Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czy pamiętasz, kiedy ostatni raz otrzymałeś prezent, na który czekałeś 

z przejęciem i ciekawością?  

Twoja radość i ciepłe uczucia dotyczyły zarówno darczyńcy, jak i samego daru.  

Otóż  

my jesteśmy darem Boga dla Jezusa. Ty jesteś tym darem. 

A Jezus przyjmuje ten dar z radością i czułością. Czeka, aż zasiądziesz razem z Nim po 

prawicy Ojca w niebie.  

Dla wielu z nas jest to trudne do wyobrażenia. Zbyt łatwo skupiamy się na tym, co 

musimy zrobić, aby zasłużyć na to miejsce przy Jezusie. W konsekwencji dostrzegamy 

przede wszystkim swoje upadki i niedociągnięcia.  



Pamiętajmy jednak, że w noc przed męką i śmiercią Jezus modlił się nie tylko za swoich 

uczniów, ale także „za tych, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć” (J 17,20).  

Modlił się za ciebie. Zgodził się ponieść śmierć, by mieć pewność, że nigdy cię nie 

utraci. Tak bardzo Mu na tobie zależy.  

Często myślimy, że należymy do Chrystusa ze względu na naszą wiarę, i jest to 

oczywiście prawdą. Ale zaraz potem uświadamiamy sobie, jak słaba jest nasza wiara, i 

wyciągamy wniosek, że równie słaba jest nasza przynależność do Chrystusa.  

Dlatego dobrze jest wiedzieć, że należymy do Chrystusa, ponieważ Bóg dał Mu nas w 

darze.  

Jeśli kiedykolwiek zwątpisz w tę prawdę, przypomnij sobie Apostołów.  

Piotr trzykrotnie zaparł się Jezusa, a pozostali uciekli i pochowali się, gdy Jezus został 

pojmany i ukrzyżowany.  

Podobnie jak my mieli swoje słabości, upadali i nie rozumieli wielu rzeczy. A mimo to 

Jezus „do końca ich umiłował” (J 13,1), a zmartwychwstawszy powrócił do nich ze 

słowami: „Pokój wam!” (J 20,19).  

Jezus kocha także ciebie. Wie, jaki jesteś słaby. Wie, jak łatwo ulegasz pokusom.  

Ale mimo to ceni cię jako dar Boga i chce mieć cię przy sobie (J 17,24).  

Kiedy więc ulegniesz słabości, jak najszybciej wyraź Mu swoją skruchę. Przypomnij 

sobie, że to nie twoje upadki określają, kim jesteś.  

 

Najważniejsze jest to, co myśli o tobie Bóg.                                                                                    

A 

On mówi, że jesteś darem, który z rozkoszą ofiarowuje swojemu Synowi. 

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za to, że przyjmujesz mnie jako dar Boga dla Ciebie. Pomóż mi 

dziś przez cały dzień pamiętać o tym, kim dla Ciebie jestem.” 

 

Ps 16,1-2.5.7-11 

 

 

 

 



 

 

Dz 22,30; 23,6-11     

 

 Następnego dnia, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co go Żydzi oskarżali, zdjął z 

niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy 

Pawła stawił go przed nimi. 

Wiedząc zaś, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, wołał 

Paweł przed Sanhedrynem:  

Jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że 

spodziewam się zmartwychwstania umarłych. Gdy to powiedział, powstał spór między 

faryzeuszami i saduceuszami i doszło do rozdwojenia wśród zebranych.  Saduceusze 

bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania, ani anioła, ani ducha, a faryzeusze uznają 

jedno i drugie.  

Zrobiła się wielka wrzawa, zerwali się niektórzy z uczonych w Piśmie spośród 

faryzeuszów, wykrzykiwali wojowniczo: Nie znajdujemy nic złego w tym człowieku.                        

A jeśli naprawdę mówił do niego duch albo anioł?  

Kiedy doszło do wielkiego wzburzenia, trybun obawiając się, żeby nie rozszarpali 

Pawła, rozkazał żołnierzom zejść, zabrać go spośród nich i zaprowadzić do twierdzy.   

Następnej nocy ukazał mu się Pan. Odwagi! - powiedział - trzeba 

bowiem, żebyś i w Rzymie świadczył o Mnie tak, jak dawałeś o Mnie 

świadectwo w Jerozolimie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

21 maja 2021                     
 

J 21,15-19 (Biblia Tysiąclecia) 
 

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy 

miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. 

Rzekł do niego: Paś baranki moje.  I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: 

Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty 

wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: 

Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci 

powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że 

Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje.   

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i 

chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię 

opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz.  

 To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to 

rzekł do niego: Pójdź za Mną! 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Prawdopodobnie niedawno miałeś okazję odnowić swoje przyrzeczenia chrzcielne. 

Zwykle dzieje się to podczas Wigilii Paschalnej, kiedy celebrans zadaje zgromadzonym 

wiernym kolejne pytania, takie jak:  

 „Czy wyrzekasz się grzechu?” lub  

 „Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa?”.  

Pytania mają skłonić nas do wejrzenia w głąb siebie oraz mocnego postanowienia, by 

trwać w łasce Bożej i iść dalej za Panem.  

Można powiedzieć, że Jezus pytając Piotra: „Czy miłujesz Mnie?”, czyni coś bardzo 

podobnego.  

Nie tyle upomina Piotra, ile daje mu szansę ponownego uświadomienia sobie i 

wyrażenia swojej wiary i oddania.  



Jezus nie pyta: „No i jak to się stało, że Mnie zdradziłeś? Czy chociaż żałujesz?” ani: 

„Czy jesteś pewien, że możesz dalej Mi służyć?”.  

Jezus zna serce Piotra, wie, że ten prosty rybak Go kocha. Ale chce, by Piotr wejrzał w 

siebie i wyznał tę miłość. Cel Jezusa staje się jasny, gdy mówi do Piotra:  

„Pójdź za Mną” (J 21,19). 

Pragnie, by Piotr z odnowioną miłością do Niego postawił kolejny krok w wierze i 

pozwolił Mu się prowadzić.  

Jezus codziennie zaprasza nas, byśmy wyznawali Mu swoją miłość. Wprawdzie nie 

pyta o to wprost, jak pytał Piotra, ale przynagla każdego z nas w głębi serca do odnowienia 

oddania się Jemu. Nie dlatego, że wątpi w twoją miłość, ale ponieważ chce cię umocnić. 

Wie, jak łatwo jest poczuć się wypalonym, gdy długi dzień pracy chyli się ku wieczorowi, 

i dlatego chce cię wspierać swoją łaską.  

 Nabierz więc otuchy!  

Każdego ranka czyń na nowo akt oddania Chrystusowi. 

Niech te kilka chwil modlitwy stanie się twoją „ofiarą poranną”.  

Odpowiadaj Jezusowi słowami płynącymi z serca:  

 Jezu, kocham Ciebie!  

 Ufam Twoim obietnicom.  

 Dziś chcę Ci się oddać na nowo.  

Jeśli rozpoczniesz dzień od wyrażenia pragnienia pójścia za Panem, łatwiej będzie ci 

działać jako Jego uczeń na tym świecie.  

 

„Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pomóż mi codziennie całym moim sercem 

oddawać się Tobie na nowo.” 

 

Ps 103,1-2.11-12.19-20 

 

 

 

 

 

 



Dz 25,13-21 

 

 

 Po upływie kilku dni król Agryppa i Berenike przybyli do Cezarei powitać Festusa.   

Gdy przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła: Feliks 

pozostawił w więzieniu pewnego człowieka - powiedział.  Gdy byłem w Jerozolimie, 

arcykapłani i starsi Żydowscy wnieśli przeciw niemu skargę, żądając dla niego wyroku 

skazującego.  

Odpowiedziałem im: Rzymianie nie mają zwyczaju skazywania kogokolwiek na śmierć, 

zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli i nie będzie miał możności bronienia się 

przed zarzutami. A kiedy przybyli tutaj bez żadnej zwłoki, sprawując następnego dnia 

sądy, kazałem przyprowadzić tego człowieka. Oskarżyciele nie wnieśli przeciwko niemu 

żadnej skargi o przestępstwa, które podejrzewałem.   

Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o 

którym Paweł twierdzi, że żyje. 

Nie znając się na tych rzeczach, zapytałem, czy nie zechciałby udać się do Jerozolimy i 

tam odpowiadać przed sądem w tych sprawach. Ponieważ Paweł zażądał, aby go 

zatrzymać do wyroku Cezara, kazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do 

Najdostojniejszego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

22 maja 2021                     
 

Dz 28,16-20.30-31 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Gdyśmy weszli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z 

żołnierzem, który go pilnował. Po trzech dniach poprosił on do siebie najznakomitszych 

Żydów. A kiedy się zeszli, mówił do nich: Nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi 

lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień w ręce 

Rzymian, którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie ma we 

mnie winy zasługującej na śmierć. Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, 

musiałem odwołać się do Cezara - bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w 

czymkolwiek mojego narodu. Dlatego też zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i 

rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany.  

A oni rzekli do niego: Nie otrzymaliśmy o tobie ani listów z Judei, ani też nikt z braci nie przybył i nie 

oznajmił, ani nie mówił o tobie nic złego. (22) Chcemy jednak usłyszeć od ciebie, co myślisz, bo wiadomo 

nam o tym stronnictwie, że wszędzie spotyka się ze sprzeciwem. (23) Wyznaczywszy mu dzień, w 

większej liczbie przyszli do niego do mieszkania, a on przytaczał im świadectwa o królestwie Bożym; od 

rana aż do wieczora przekonywał ich o Jezusie na podstawie Prawa Mojżeszowego i 

Proroków. (24) Jedni dali się przekonać o tym, co mówił, drudzy nie wierzyli. (25) Poróżnieni między sobą 

zabierali się do odejścia. Wtedy Paweł powiedział to jedno: Trafnie rzekł Duch Święty do ojców waszych 

przez proroka Izajasza: (26) Idź do tego ludu i powiedz: Usłyszycie dobrze, ale nie zrozumiecie, i dobrze 

będziecie widzieć, a nie zobaczycie. (27) Bo otępiało serce tego ludu. Usłyszeli niechętnie i zamknęli 

oczy, aby przypadkiem nie zobaczyli oczami i uszami nie usłyszeli, i nie zrozumieli sercem, i nie nawrócili 

się, i abym ich nie uleczył. (28) Wiedzcie więc, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan, a oni będą 

słuchać. (29) Kiedy to powiedział, Żydzie wyszli od niego, spierając się zawzięcie ze sobą.  

Przez całe dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował 

wszystkich, którzy do niego przychodzili,  

 głosząc królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie 

Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Był czas, kiedy Paweł z pewnością uznałby uwięzienie za klęskę. Jednak pod koniec 

Dziejów Apostolskich spotykamy go z rękoma w kajdanach, ale sercem pełnym ufności.  



Było to możliwe dlatego, że  

przed laty spotkał zmartwychwstałego Pana i to spotkanie zmieniło jego życie. 

Teraz jest już starszym człowiekiem, który poświęcił większość życia na głoszenie 

Ewangelii. I nawet uwięzienie nie jest w stanie go powstrzymać!  

Jak wspaniałym przykładem jest dla nas św. Paweł! 

Wiemy, jak trudno jest ewangelizować.  

Jakiś wewnętrzny głos szepcze nam słowa zwątpienia i lęku, wskutek czego zamykamy 

usta, gdy nadarza nam się sposobność do dzielenia się wiarą. Nie chcemy wydać się 

dziwni czy zbyt religijni, więc unikamy tematu – czasami nawet wtedy, gdy ktoś wprost 

pyta nas o naszą wiarę. Tu właśnie św. Paweł dodaje nam otuchy.  

 Jego odwaga głoszenia Ewangelii wypływała z jego ufności w Chrystusie.  

 Paweł wiedział, że niezależnie od okoliczności Jezus w nim żyje, a Duch Święty 

wciąż napełnia go Bożą miłością.  

 Był przekonany, że cokolwiek wydarzy się wskutek jego nauczania, może liczyć 

na moc Ducha, który udzieli mu siły i odwagi. Nawet w więzieniu.  

Ale nie tylko odwaga czyniła Pawła tak skutecznym ewangelizatorem.  

Istotna była także nadzieja. Wiedział, że jego przyszłość jest w ręku Jezusa, i ta 

świadomość pozwalała mu dystansować się od trosk i przezwyciężać lęk. Dzięki temu 

przyciągał innych – do tego stopnia, że ludzie odwiedzali go nawet w więzieniu, aby 

słuchać, jak mówi o Panu.  

Kiedy więc pojawi się okazja do dzielenia się wiarą, przypomnij sobie św. Pawła.  

Nie pozwól, by niepokój i lęk odebrały ci nadzieję. Pamiętaj, że to  

Jezus, który cię odkupił, trzyma twoją przyszłość w swoich 

dłoniach.  

To spotkanie z Jego miłością pozwala „zupełnie swobodnie” (Dz 28,31), radośnie i 

pewnie mówić innym o Jezusie zmartwychwstałym.  

 

„Jezu, oby przesłanie nadziei, jakie płynie z Twojego zmartwychwstania, 

promieniowało ze mnie tak, aby również inni mogli dzielić tę radość.” 

 



Ps 11,4-5.7    

 

 J 21,20-25 

 

 

Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to 

w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: Panie, kto jest ten, który Cię 

zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym 

będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? 

Ty pójdź za Mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie 

powiedział mu, że nie umrze, lecz: Jeśli Ja chcę, aby pozostał aż przyjdę, co tobie do 

tego?  

 Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał.  

A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, 

których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie 

pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zesłanie Ducha Świętego 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

23 maja 2021                           
 

Dz 2,1-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na 

tym samym miejscu.  

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił 

cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się 

rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.  

 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym,  

i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.  

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod 

słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, 

jak przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są 

Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój 

własny język ojczysty? -  Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, 

Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które 

leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie -  

słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Jak liczną grupę stanowili ci „wszyscy”?  

Łukasz mówi nam, że w dniu, w którym wybrano Macieja na miejsce Judasza, 

zgromadzonych było „około stu dwudziestu osób” (Dz 1,15).  



Jest całkiem prawdopodobne, że wielu z nich dołączyło do Apostołów, by wspólnie 

obchodzić żydowskie święto Pięćdziesiątnicy.  

Wśród tych „wszystkich” zgromadzonych znajdowała się pewnie Maria Magdalena 

wraz z innymi kobietami, które w Niedzielę Wielkanocną udały się do grobu Jezusa.  

 Może był tam również Szymon z Cyreny wraz z synami, Aleksandrem i 

Rufusem (Mk 15,21)?  

 Może była tam żona Piotra?  

 Może Zacheusz i Łazarz z Martą i Marią?  

 Może Szczepan i inni przyszli diakoni, a także wielu tych, których imiona 

nigdzie nie zostały zapisane.  

Jednak, jak mówi Łukasz, wszyscy otrzymali ten sam dar Ducha Świętego.  

Wszyscy zaczęli mówić obcymi językami. I wszyscy z nową odwagą i śmiałością 

zaczęli głosić „wielkie dzieła Boże” (Dz 2,11).  

Z pewnością widzisz już, co z tego wynika.  

Bóg daje każdemu, kto Go prosi, tego samego  

Ducha Świętego, 

 który napełnił Piotra i pozostałych Apostołów. 

Daje Ducha tobie, twoim bliskim, znajomym, a nawet twoim rywalom lub ludziom 

tobie niemiłym. Bóg nie ogranicza swoich błogosławieństw do garstki wybranych. Chce 

udzielać ich wszystkim!  

Dziś podczas Mszy świętej, niezależnie od tego, czy uczestniczysz w niej wraz z innymi 

w swoim kościele, czy za pośrednictwem radia lub Internetu, wyobraź sobie, co by się 

działo, gdyby Duch Święty zstąpił na wszystkich podczas tej liturgii.  

Co by to było, gdyby wszyscy zebrani – w tym także i ty – doświadczyli mocy Ducha 

Świętego w ten sam sposób jak niegdyś Apostołowie, i przepełnieni radością głośno 

wychwalali Pana; gdyby tak samo, osobiście i głęboko, poczuli się dotknięci Jego 

miłością?  

A właściwie dlaczego masz sobie to tylko wyobrażać? Módl się o to!  

Proś Ducha Świętego, wołaj do Niego!  

 

„Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swego ludu!” 

 

Ps 104,1.24.29-31.34  Ga 5,16-25  

 



J  15,26-27; 16.12-15 

 

 

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. 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. 

 

 


