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J 19,25-34 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 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.  

 Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, 

rzekł: Pragnę.  Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę 

pełną octu i do ust Mu podano.  A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! 

I skłoniwszy głowę oddał ducha. Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem 

ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat - ów bowiem dzień szabatu był wielkim 

świętem - Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich 

ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, 

którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już 

umarł, nie łamali Mu goleni,  tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i 

natychmiast wypłynęła krew i woda. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

W dzisiejszej Ewangelii Maryja przeżywa najbardziej bolesne chwile swego życia. 

Stojąc pod krzyżem Syna, patrzy na Jego bolesną, powolną agonię i śmierć.  



Jednak w tej scenie niewymownego cierpienia kryją się nasiona nowego początku dla 

Maryi, którą czcimy dziś jako Matkę Kościoła.  

Zbliżając się do śmierci Jezus przekazuje opiekę nad Maryją Janowi, z którym, jak 

głosi tradycja, zamieszkała Ona aż do czasu swego wniebowzięcia. Zauważmy jednak, że 

Jezus nie mówi po prostu: „Janie, zajmij się moją Mamą”. Nie mówi też do Maryi: 

„Teraz Jan zajmie się Tobą jak syn”.  

Jezus wzywa ich do głębokiej relacji:  

„Niewiasto, oto syn Twój (…) Oto Matka twoja” (J 19,26-27). 

Ta więź nada życiu Maryi nowy kierunek, który będzie miał wpływ na cały Kościół.     

Z pewnością Maryja zyskała opiekę Jana, ale możemy przypuszczać, że Jej obecność 

stała się ogromnym błogosławieństwem dla Jana i wszystkich uczniów.  

Kiedy kolejny raz Biblia wspomina o Maryi, modli się Ona wraz z uczniami po 

wniebowstąpieniu Jezusa (Dz 1,14). Być może Apostołowie dotąd nie znali Jej zbyt 

dobrze i dopiero teraz dowiadują się o Niej czegoś więcej.  

Jako Matka Boga, Dziewica Niepokalana, staje się dla nich wzorem                         

i skarbnicą wiedzy o Synu. 

Z pewnością też służyła im radą i mądrością. Która matka nie lubi opowiadać o 

swoich dzieciach? Może to właśnie wtedy po raz pierwszy Apostołowie usłyszeli historię 

narodzin Jezusa i Jego najwcześniejszych lat; Jej wspomnienia, które następnie znalazły 

się na kartach zapisanych przez św. Łukasza i św. Mateusza.  

Najważniejsza była jednak miłość macierzyńska okazywana przez Maryję Apostołom 

– kiedy wspierała ich w misji i pocieszała w obliczu trudności.  

Maryja była doskonałą Matką  

 najpierw dla Jezusa, Syna Bożego,  

 a potem na mocy Jego testamentu z krzyża stała się nią dla nas.  

 

Nie jest jakąś odległą świętą, którą można podziwiać jedynie na dystans. Należymy do 

Jej rodziny. Jej miłość do Kościoła – i do ciebie – jest osobista, czysta i mocniejsza niż 

jakakolwiek miłość ziemska. Jak wielką pociechą jest wiedzieć, że  

Maryja opiekuje się Kościołem, zawsze prowadząc nas do Jezusa.  

 

„Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami,                        

Twoimi dziećmi!” 

 



Rdz 3,9-15.20 lub Ps 87,1-3.5-7  

 

Dz 1,12-14 

 

 

Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w 

odległości drogi szabatowej.  Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w 

niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn 

Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, /brat/ Jakuba.  

 Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, 

Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.  
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Syr 35,1-12 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary 

dziękczynne. Kto świadczy dobrodziejstwa, przynosi ofiary z najczystszej mąki, a kto 

daje jałmużnę, składa ofiarę uwielbienia.  Oddalenie się od zła jest upodobaniem Pana, a 

oddalenie się od niesprawiedliwości jest jak ofiara przebłagalna.  

Nie ukazuj się przed Panem z próżnymi rękami, wszystko to 

bowiem [dzieje się] według przykazania. Dar ofiarny sprawiedliwego namaszcza ołtarz 

tłustością, a przyjemny jej zapach unosi się przed Najwyższego.  Ofiara męża 

sprawiedliwego jest przyjemna, a pamięć o niej nie pójdzie w zapomnienie. Chwal Pana 

hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin rąk twoich!  Przy każdym darze twarz 

twoją rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę! Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci 

daje, hojny dar według swej możności! ponieważ Pan jest tym, kto odpłaca, i siedmiokroć 

razy więcej odda tobie.  Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty, ani nie 

pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej,  ponieważ Pan jest Sędzią, który nie ma 

względu na osoby. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Czy obserwowałeś kiedyś małe dziecko w kościele podczas zbiórki na tacę? Pragnąc 

uczestniczyć w tym, co się dzieje, niepokoi się, że nie ma nic do ofiarowania. Ale kiedy 

mama nachyli się nad nim wsuwając mu do rączki pieniążek, uszczęśliwione biegnie, aby 

czym prędzej wrzucić go na tacę.  

Słysząc, że Syrach ostrzega nas przed pokazywaniem się przed Panem z pustymi 

rękami, możemy poczuć się jak to zaniepokojone dziecko.  

Prawdę mówiąc, wszyscy mamy puste ręce.  

 Czy jest coś, co możemy ofiarować Panu?  

 



On uczynił wszystko, od najdrobniejszej komórki po wielkie przestrzenie galaktyk. Sam 

w sobie jest pełnią i niczego Mu nie brakuje. Nie potrzebuje od nas niczego.  

Ale Bóg, podobnie jak ta mama w kościele, napełnia nasze ręce, abyśmy jednak mogli 

Mu coś ofiarować.  

Każda minuta każdego dnia jest darem od Pana. 

Wszystko, co posiadamy, przychodzi do nas przez Jego ręce. On nam to dał, abyśmy 

mogli Mu to ofiarować w aktach miłości i służby.  

Autor Księgi Syracha pisze: „Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojnie, na 

miarę swych możliwości” (Syr 35,9).  

Kiedy dostrzeżemy, jak bardzo Bóg jest hojny wobec nas, może to sprawić, iż 

zaczniemy rozumieć, że nawet gdy sami mocno odczuwamy własną bylejakość i pustkę, 

Bóg wciąż okazuje nam miłosierdzie i obdarza przebaczeniem. Dlatego możemy Mu 

„hojnie” odpowiedzieć troszcząc się o tych, których mamy wokół siebie, oraz składać 

uwielbienie i dziękczynienie Jemu samemu.  

To właśnie możemy wszyscy ofiarować Bogu – uwielbienie i dziękczynienie.  

Nawet jeśli mamy niewiele pieniędzy, które moglibyśmy dać ubogim, i brakuje nam 

czasu na wolontariat, zawsze możemy ofiarować Mu nasze serca, wielbić Go i za wszystko 

dziękować. 

 Możemy ofiarować Mu naszą modlitwę składając przed Jego tronem potrzeby własne i 

naszych bliskich. Wznosząc ku Panu nasze serca, dajemy Mu to, co On ceni sobie 

najbardziej – naszą miłość.  

 

„Panie, wychwalam Cię za życie, które mi dałeś, i ofiaruję je Tobie!”  

 

Ps 50,5-8.14.23   

 Mk 10,28-31 

 

Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za 

Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, 

sióstr, matki, ojca, dzieci i pól  z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie 

otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci 

i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.  Lecz wielu 

pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. 
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Mk 10,32-45 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 A kiedy byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich, tak że się 

dziwili; ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu Dwunastu i zaczął mówić 

im o tym, co miało Go spotkać: Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie 

wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą 

poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach 

zmartwychwstanie.  

 Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, 

chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym 

wam uczynił? Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, 

drugi po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie.  

Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być 

ochrzczony? Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja 

mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do 

Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] 

tym, dla których zostało przygotowane.  

 Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana.                  

 A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców 

narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę.  Nie tak będzie między 

wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie 

sługą waszym.  A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie 

niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu 

służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zabiega o to, by Jego uczniowie przemyśleli na nowo, 

czym jest prawdziwa wielkość.  



Nie polega ona – jak wydawało im się do tej pory – na prestiżowych tytułach oraz 

władzy nad innymi ludźmi, lecz na służeniu im, jak czyni to sam Jezus.  

 A jak służy Jezus?  

Oddając „swoje życie jako okup za wielu”. Będzie On prawdziwym cierpiącym 

Sługą Pańskim, składającym samego siebie w doskonałej ofierze za nasze grzechy                   

(Iz 49,1-6; Hbr 10,14).  

Zrozumienie tego do końca zajęło uczniom sporo czasu. Chociaż Jezus powiedział im 

wprost, że będzie cierpiał i umrze, wciąż nie pojmowali, że w taki właśnie sposób ich 

Nauczyciel wypełni swoje powołanie do służby (Mk 10,32-34).  

 Przyszedł jednak czas, że i oni nie tylko to zrozumieli, ale sami poszli                      

w ślady swego Mistrza, głosząc Dobrą Nowinę oraz oddając życie za Niego                    

i Jego lud.  

Każdy z nas służy w ten czy inny sposób, czy to w rodzinie, czy w pracy, czy w swojej 

parafii.  

 Może jesteś rodzicem, który co wieczór cierpliwie pomaga dziecku w lekcjach.  

 Może babcią, która spędza całe godziny na modlitwie wstawiając się za swojego 

niewierzącego wnuka.  

 Może znajomą, która zawsze jest gotowa wysłuchać i pocieszyć.  

 Może sąsiadem, który zawozi sąsiadkę do szpitala.  

 Może wolontariuszką, która cały dzień zajęta jest w kuchni gotując posiłek dla 

bezdomnych.  

Wszyscy wiemy, że te i inne formy służby kosztują. Ale za każdym razem, gdy 

zdobywamy się na takie wyrzeczenie, mamy okazję oddawać życie z miłości do Boga i 

Jego ludu. Odpowiadamy na wezwanie Jezusa, by służyć tak jak On. Nasze posługi nie 

powinny być wydarzeniami wyjątkowymi, odizolowanymi od innych naszych aktywności.  

Dla chrześcijan służba jest sposobem życia                                                    

– sposobem, który przynosi radość. 

Im więcej dajesz z siebie, tym więcej otrzymujesz w zamian. Otrzymujesz nie tylko 

Bożą radość i pokój, ale także ufność, że podobnie jak Apostołowie idziesz śladami 

Jezusa. A jest to najlepsza droga, na jakiej mógłbyś się znaleźć!  

 

„Jezu, napełnij mnie Twoją radością, gdy będę dziś służył braciom i siostrom.”  

 

Syr 36,1.4-5a.10-17     Ps 79,5.8-9.11.13 

 



 
 

Jezusa Chrystusa,                            

Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
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Hbr 10,11-18 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te 

same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, 

złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy,                      

zasiadł po prawicy Boga, 

oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego.  Jedną 

bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Daje nam zaś świadectwo 

Duch Święty, skoro powiedział:  Takie jest przymierze, które zawrę z nimi w owych 

dniach, mówi Pan:  

dając prawa moje w ich serca, także w umyśle ich wypiszę je.                        

A grzechów ich oraz ich nieprawości więcej już wspominać nie będę.  Gdzie zaś jest ich 

odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Za czasów Jezusa wszyscy kapłani wywodzili się z pokolenia Lewiego. To pokolenie 

zostało wybrane, aby „spełniać posługi ku czci imienia Pana” (Pwt 18,7), czyli 

składać ofiary Bogu i błogosławić lud.  

Lewici nie otrzymali, jak inne pokolenia, przydziału ziemi pod uprawę, ale mieli 

utrzymywać się z ofiar składanych Bogu.  

Jezus należał do pokolenia Judy, nie Lewiego. Nie był więc formalnie kapłanem według 

praw Starego Testamentu. Jego kapłaństwo było zupełnie innego rodzaju.  



Jako Kapłan złożył Bogu ofiarę z siebie samego – ofiarę tak drogocenną, że raz 

złożona wystarczyła na odkupienie wszystkich przeszłych, teraźniejszych i przyszłych 

grzechów świata.  

W ten sposób pojednał świat z Bogiem stając się jedynym skutecznym Pośrednikiem 

pomiędzy Bogiem a ludźmi. Jednak Jezus nie zatrzymuje niczego dla siebie.  

Dlatego, jako Najwyższy i Wieczny Kapłan, zechciał podzielić się swoim kapłaństwem 

z tymi wszystkimi, którzy za Nim pójdą.  

 Najpierw z całym ludem Bożym, który przez swoje modlitwy i ofiary, złączone z 

Jego ofiarą, wstawia się za światem.  

 A następnie z wybranymi jego członkami, którzy uobecniają w sposób 

bezkrwawy Jego jedyną ofiarę i w sakramentach świętych otwierają całemu 

ludowi dostęp do płynących z niej łask.  

Mówimy więc o wspólnym lub powszechnym kapłaństwie wiernych wynikającym z 

sakramentu chrztu oraz o kapłaństwie służebnym otrzymywanym w sakramencie święceń.  

 Czy patrząc na księży, którzy posługują w parafiach, potrafimy przejść ponad 

tym, co zewnętrzne – ich mocnymi stronami i słabościami, większym czy 

mniejszym talentem kaznodziejskim, muzycznym, organizacyjnym – i docenić, 

że tacy, jacy są, odpowiedzieli na wezwanie Jezusa, by służyć Jego ludowi?  

 Czy doceniamy ich posługę i te dary Boże, które przez ich ręce są nam 

rozdawane?  

 Czy szanujemy w nich jedyne i wieczne kapłaństwo Jezusa Chrystusa, w którym 

mają szczególny udział?  

Ale zapytajmy też,  

jak traktujemy własne powszechne kapłaństwo wiernych – swoją 

odpowiedzialność za zbawienie świata?  

Jezus potrzebuje nas wszystkich, aby Jego jedyna ofiara wydawała owoce w kolejnych 

pokoleniach.  

 

„Panie Jezu, prosimy cię, wspieraj kapłańską posługę Twego ludu, a zwłaszcza tych, 

którzy na mocy sakramentu święceń dźwigają szczególną odpowiedzialność za zbawienie 

braci. Oby zawsze znajdowali oparcie w Twojej miłości.” 

 

(lub) Jr 31,31-34    Ps 110,1-3 

 

 



Mk 14,22-25 

 

  

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc:  

Bierzcie, to jest Ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie 

dał im, i pili z niego wszyscy. 

I rzekł do nich:  

To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. 

Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do 

owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym. 
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Mk 11,11-25 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już 

późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli oni z Betanii, 

odczuł głód.  A widząc z daleka drzewo figowe, okryte liśćmi,              

podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim.  

Lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy 

rzekł do drzewa: Niech nikt nigdy nie je owocu z ciebie! Słyszeli to Jego uczniowie.                     

 I przyszedł do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy 

sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, 

którzy sprzedawali gołębie,  i nie pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt jaki przez 

świątynię.  Potem uczył ich mówiąc: Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem 

modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców.       

Doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie, i szukali sposobu, jak by Go zgładzić. 

Czuli bowiem lęk przed Nim, gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką. Gdy zaś 

wieczór zapadał, [Jezus i uczniowie] wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli 

drzewo figowe uschłe od korzeni.  Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: Rabbi, 

patrz, drzewo figowe, któreś przeklął, uschło.  Jezus im odpowiedział: Miejcie wiarę w 

Boga! Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze!, a 

nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie.  Dlatego 

powiadam wam:  

Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, 

że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co 

przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył 

wam wykroczenia wasze. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Po co ta historia o figowcu? Poprzedniego dnia Jezus wjechał na osiołku do Jerozolimy, 

a tłumy wołały „Hosanna na wysokościach!” (Mk 11,10).  



Marek relacjonując napięcie ostatnich dni Jezusa, które dojdzie do szczytu w opisie 

Jego męki, ni z tego ni z owego robi dygresję na temat figowca – i to nie raz, lecz dwa 

razy!  

 Co chce nam przez to powiedzieć?  

Zobaczmy, w jakim miejscu znajdują się obie wzmianki o figowcu. Biorą one jakby w 

nawias opowiadanie o oczyszczeniu świątyni przez Jezusa.  

Marek opowiada, że Jezus zmierzając do Jerozolimy po nocy spędzonej w Betanii, 

podszedł do figowca szukając na nim owocu. Nie znajdując go, przeklął drzewo, a 

następnie wszedł do świątyni. Na widok handlarzy, którzy profanowali święte miejsce 

uprawiając w nim swój proceder, wpadł w gniew, powywracał stoły i wyrzucił ich wraz ze 

zwierzętami, którymi kupczyli. Następnego ranka znowu wraz z uczniami przechodził 

koło figowca, który w międzyczasie usechł (Mk 11,20-21).  

I rozumiemy już, że figowiec stał się symbolem świątyni, w której Jezus nie 

znalazł duchowego owocu, toteż i ona jest przeklęta.  

Te przykłady gniewu Jezusa mogą nas przerazić.  

Spójrzmy na to jednak z szerszej perspektywy – pozostawieni sami sobie, my, ludzie, 

nie jesteśmy w stanie wydawać owocu. Jest tak, jak zapowiedział prorok Izajasz: „My 

wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher”               

(Iz 64,5).  

Jednak podobnie jak Jezus wszedł do świątyni, aby ją oczyścić, tak 

Bóg wchodzi w naszą historię, aby ją naprawić. 

On nie porzucił swojego ludu, ale oddał za niego życie. Owszem, Jezus przeklął 

nieowocujące drzewo figowe, ale zastąpił je innym drzewem, drzewem krzyża. A to 

drzewo, zasadzone w naszych sercach, ma moc wydać trwały owoc (J 15,16).  

Nie jesteś uschłym, bezowocnym drzewem, a Jezus nie jest na ciebie rozgniewany!  

Przez chrzest masz w sobie Jego Boże życie, które jest w stanie wydawać obfity, trwały 

plon. Z pewnością „skosztowałeś” już nieco z tego owocu, choćby w postaci 

uzdrowionych zranień, przywróconej zgody, wzrostu w cnocie. Ale Jezus nie powiedział 

jeszcze ostatniego słowa. On chce, abyś wydał owoc jeszcze większy. I będzie ci w tym 

pomagał, o ile ty zechcesz trwać blisko Niego i chodzić Jego drogami.  

 

„Panie Jezu, wejdź głębiej w moje życie, abym wydał owoc dla Ciebie.”  

 

Syr 44,1.9-13 Ps 149,1-6.9 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

29 maja 2021                     
 

Syr 51,12-20b (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Dlatego będę Cię wielbił i wychwalał, i błogosławił imieniu Pańskiemu.  Będąc 

jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować,  

szukałem jawnie mądrości w modlitwie. 

U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę. Z powodu jej kwiatów, 

jakby dojrzewającego winogrona, serce me w niej się rozradowało, noga moja wstąpiła 

na prostą drogę, od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha mego, 

a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległą wiedzę. Postąpiłem w niej, a Temu, 

który mi dał mądrość, chcę oddać cześć. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn, 

zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznałem wstydu.  Dusza moja walczyła o nią i z 

całą starannością usiłowałem zachować Prawo; ręce wyciągałem w górę, a błędy 

przeciwko niej opłakiwałem.  Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki 

czystości; z nią od początku zyskałem rozum, dlatego nie będę opuszczony.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Gdybyśmy chcieli zdefiniować mądrość, należałoby powiedzieć, że jest to wiedza o 

tym, jak przeżywać życie, aby było ono miłe Panu.  

Ale jak mówi o tym dzisiejsze pierwsze czytanie, zdobywanie mądrości nie jest łatwym 

zadaniem. Mędrzec dzieli się własnym doświadczeniem mówiąc, że jego dusza „walczyła” 

o Bożą mądrość i znalazła ją „dzięki oczyszczeniu” (Syr 51,19.20).  

Świadectwo Syracha dodaje nam wiary w to, że i my możemy wzrastać w mądrości; 

daje też konkretne wskazówki, jak to czynić.  

Przede wszystkim potrzebujemy modlitwy. Codzienne spotkanie z Panem i 

zanurzanie się w Jego świecie pokazuje nam, jak mamy żyć. Gdy otwieramy się na Boga, 

On napełnia nasze serca swoją miłością i dodaje nam sił, których potrzebujemy, aby żyć 

według Jego słowa.  



Po drugie, potrzebujemy wytrwałości. Syrach wyznaje, że zaczął szukać 

mądrości „będąc jeszcze młodym” i szukał jej „z całą starannością” (Syr 51,13.19). Jest to 

zadanie na całe życie. Jednak trud ten się opłaca, ponieważ nasza mądrość będzie służyć 

nie tylko nam samym, ale i tym, z którymi będziemy się nią dzielić. I choć nigdy nie 

stwierdzimy, że jesteśmy już wystarczająco mądrzy, to im bardziej będziemy wzrastali w 

mądrości, tym większą chwałę oddamy Bogu własnym życiem.  

Wreszcie ważne jest również to, byśmy doceniali prowadzenie i mądrość, jakich Bóg 

już nam udzielił. Dlatego Syrach wyraża swoją wdzięczność Bogu: „Wybawiłeś mnie 

(…). Dlatego będę Cię wielbił i wychwalał” (Syr 51,11-12).  

Składanie dziękczynienia Bogu pomaga nam również wzrastać w cierpliwości; pamięć 

o tym, co Bóg już dla nas uczynił, pokrzepia nas, gdy czekamy na wysłuchanie naszych 

obecnych modlitw.  

Szukając mądrości, nie zapominaj, że jest ona darem Ducha Świętego (Iz 

11,2; 1 Kor 12,8).  

Nie zapominaj, że codziennie możesz prosić Ducha Świętego, aby napełniał cię Bożą 

mądrością. A potem bądź czujny na znaki świadczące o tym, że On odpowiada na twoją 

modlitwę.  

 

„Duchu Święty, udziel mi mądrości, abym żył tak, jak się Tobie podoba.” 

 

Ps 19,8-11 

Mk 11,27-33 

 

Przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego 

arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi  i zapytali Go: Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał 

tę władzę, żeby to czynić?  Jezus im odpowiedział: Zadam wam jedno pytanie. 

Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię.  

Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi!                              

Oni zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy : z nieba, to nam zarzuci: Dlaczego więc 

nie uwierzyliście mu?  Powiemy: Od ludzi. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali 

Jana rzeczywiście za proroka.  Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy.  

Jezus im rzekł: Więc i Ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię. 

 



 

Trójcy Przenajświętszej 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

30 maja 2021                           
 

Mt 28,16-20 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił.                  

A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.  

Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:  

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.  

 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu  

w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez 

wszystkie dni, aż do skończenia świata. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Znak Krzyża jest bardzo prostą modlitwą, która wyraża jedną z najbardziej 

skomplikowanych prawd naszej wiary – to, że jeden prawdziwy Bóg jest Trójcą Osób 

Boskich.  

W dzisiejszej Ewangelii Jezus poleca swoim uczniom chrzcić w imię Trójcy.  

Chrzest nie polega bowiem jedynie na oddaniu się Jezusowi i obmyciu z grzechów. W 

chwili naszego chrztu zostaliśmy zanurzeni w życiu Trójcy Przenajświętszej. Każdy z nas 

stał się „przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego” 

(KKK, 1279).  

Ilekroć czynimy znak Krzyża Świętego, ma on nam przypominać o naszym chrzcie.  



Niestety jest to dla nas tak zwyczajny gest, że często czynimy go bezmyślnie i 

rutynowo. Nie pozwalajmy sobie na to!  

 W imię Ojca – Wspomnij na Ojca, który Cię kocha. Dla Niego nie jesteś 

niewolnikiem, którym się pomiata, ale dzieckiem, które się kocha. Chce, abyś 

wiedział, że wszystko, co cię od Niego oddziela, może zostać przebaczone.  

 I Syna – Wspomnij na Syna, który cię odkupił. Posłany przez miłość Ojca, 

złożył najwyższą ofiarę po to, abyś mógł wejść do Jego Rodziny. Chce, abyś 

zrozumiał, że jesteś niepowtarzalną cząstką Jego Ciała, Kościoła.  

 I Ducha Świętego – Wspomnij na Ducha Świętego, który obdarza cię 

życiem. On, będący darem Ojca i Syna, mieszka w tobie. Chce, abyś 

doświadczył, nawet teraz, mądrości, mocy i obecności Boga w tobie.  

Jak wspaniała i głęboka jest ta krótka modlitwa!  

Dziś, w Niedzielę Trójcy Przenajświętszej, niech znak Krzyża przypomina ci o tym 

wszystkim, co otrzymałeś na chrzcie. Jesteś przybranym dzieckiem Boga. Jesteś 

członkiem Ciała Chrystusa. Jesteś świątynią Ducha Świętego.  

 

„Trójco Przenajświętsza, kocham Cię i pragnę żyć Twoim życiem 

teraz i na wieki!” 

 

Pwt 4,32-34.39-40     Ps 33,4-6.9.18-20.22     Rz 8,14-17 


