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Poniedziałek :                           

31 maja 2021 
 

Łk 1,39-56 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego 

miasta w [pokoleniu] Judy.  Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła 

Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej 

łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: 

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego 

łona.   

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 

Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z 

radości dzieciątko w moim łonie.  Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że 

spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła:  

Wielbi dusza moja Pana,  i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.  Bo 

wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą 

odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 

Święte jest Jego imię -  a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia 

[zachowuje] dla tych, co się Go boją.  On przejawia moc ramienia swego, 

rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.  Strąca władców z 

tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z 

niczym odprawia.  Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie 

swoje - jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa 

na wieki.   

Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.  

 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Maryja właśnie dowiedziała się, że zostanie Matką Syna Bożego. Jednak zamiast 

usunąć się, by w ciszy i samotności kontemplować to cudowne wydarzenie, wybrała się 

w męczącą 130-kilometrową podróż, by odwiedzić Elżbietę, swoją krewną. Dlaczego tak 

Jej zależało na tym, żeby się z nią spotkać?  

O tym, że bezpłodna dotąd Elżbieta oczekuje dziecka, powiedział Maryi anioł podczas 

zwiastowania. Nie tylko więc Jej wydarzyło się coś cudownego!  

Jeśli ktokolwiek mógł zrozumieć, co działo się w Maryi, to właśnie Elżbieta!  

Toteż nic dziwnego, że Maryja chciała podzielić się z Elżbietą niepojętą nowiną o 

zbliżających się narodzinach długo wyczekiwanego Mesjasza. Była przekonana, że 

Elżbieta przyjmie tę wieść nie ze sceptycyzmem, ale z przejęciem i radością. I tak jak się 

spodziewała, Elżbieta odpowiedziała wiarą – i to już w momencie, kiedy usłyszała Jej 

głos (Łk 1,42)!  

Z pewnością Maryja chciała także wesprzeć starszą wiekiem krewną, oczekującą 

dziecka, i okazać jej konkretną pomoc. Podczas ostatnich tygodni ciąży Elżbiety dzieliła 

z nią radosne przygotowania do narodzin Jana. Decyzja Maryi, aby odwiedzić Elżbietę, 

była aktem ludzkiej solidarności.  

Odzwierciedla fundamentalną prawdę o tym, że  

Bóg uczynił nas wspólnotą ludzi, którzy dzielą ze sobą radości i smutki.  

Bóg nie chce, abyśmy samotnie zmagali się z rozmaitymi zawirowaniami naszego 

życia, lecz pragnie, byśmy wzrastali w coraz głębszym braterstwie z innymi ludźmi.  

Postępowanie Maryi wskazuje również na obecnego w Niej Chrystusa. Zamiast 

zwrócić się ku sobie, zwróciła się ku drugiemu człowiekowi. Jak niewiarygodnie piękne 

jest to, że Jej pierwszym odruchem były odwiedziny krewnej!  

 Czyż nie tak właśnie działa w nas obecność Chrystusa?  

Przynagla nas, jak Maryję, do wyjścia ku innym i okazywania im miłości w konkretny, 

natchniony przez Ducha Świętego sposób. Nasza współpraca z Chrystusem żyjącym w 

nas polega właśnie na tym, by pozwolić Mu nakłaniać się do miłości.  

Prośmy dziś Matkę Najświętszą o wstawiennictwo, aby miłość Chrystusa wzrastała w 

nas coraz mocniej i prowadziła do aktów ludzkiej solidarności.  

Obyśmy nigdy nie wahali się iść „z pośpiechem” do ludzi, których Bóg 

stawia na naszej drodze (Łk 1,39).  

 

 

 



 

„Matko Boża, módl się za mnie, abym jak Ty wychodził z miłością do innych.” 

 

 

Rz 12,9-16b     (Ps) Iz 12,2-3.4b-6 

So 3,14-18    

 

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z 

całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: 

król Izraela,  

Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. 

Owego dnia powiedzą Jerozolimie: Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe 

ręce!  Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie się weselem nad 

tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości,  (jak w dniu uroczystego święta).  

Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

1 czerwca 2021 
 

Tb 2,9-14 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Tej nocy wykąpałem się i poszedłem na podwórze, i położyłem się pod murem 

dziedzińca. Z powodu upału miałem twarz odkrytą.  Nie zauważyłem, że ptaki siedziały 

nade mną na murze. Wtedy spadły ciepłe odchody ich na moje oczy i spowodowały 

bielmo. Poszedłem do lekarzy, aby się wyleczyć. Ale tym bardziej oczy moje wygasały z 

powodu bielma, im bardziej smarowano mi je maścią, aż w końcu całkiem oślepłem. 

Przez cztery lata byłem niewidomy. Wszyscy moi bracia smucili się z mojego powodu. 

Achikar utrzymywał mnie przez dwa lata, zanim wyjechał do Elimaidy. W tym właśnie 

czasie żona moja Anna przędła, wykonując kobiece roboty.  Odsyłała to wszystko 

pracodawcom, a oni dawali jej za to zapłatę. Siódmego dnia miesiąca Dystros odcięła 

przędzę i odesłała ją pracodawcom. Oni dali jej pełną zapłatę i dodali do tego 

koziołka. Kiedy koziołek szedł do mnie, zaczął beczeć. Zawołałem wtedy żonę i 

powiedziałem: Skąd ten koziołek? Czy nie pochodzi on z kradzieży? Oddaj go 

właścicielom! Nie wolno nam bowiem jeść niczego, co pochodzi z kradzieży. A ona mi 

rzekła: Jest to podarunek dodany mi do zarobku. Ja nie wierzyłem jej i powiedziałem, 

żeby oddała go właścicielom, i wstydziłem się z tego powodu za nią. A ona 

odpowiedziała: Gdzie są teraz twoje ofiary, gdzie są twoje dobre uczynki?  

Teraz jest już wszystko o tobie wiadome. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Większość biblistów jest zdania, że Księga Tobiasza, z której pochodzą czytania 

mszalne przeznaczone na ten tydzień, jest zbiorem opowiadań zaczerpniętych ze 

starożytnej literatury ludowej.  

 Dlaczego więc teksty te znalazły się w Biblii?  

Ponieważ przekazują ponadczasowe prawdy o małżeństwie, życiu rodzinnym i 

cierpieniu – prawdy, które mogą umocnić nasze relacje oraz być dla nas wskazówką, jak 

mamy modlić się za naszych bliskich. 

 



 Na przykład dzisiejsza historia uświadamia nam, że  

żadna rodzina nie jest idealna, a kłopoty sprawiają, że trudno w niej o 

jedność. 

Oślepły Tobiasz nie dowierza swojej żonie Annie, a ona krytykuje męża, który i bez 

tego przeżywa ciężkie chwile (Tb 2,14). Oboje martwią się o bezpieczeństwo swego syna, 

młodego Tobiasza, i Anna nie szczędzi wymówek mężowi, że wysłał go w daleką i 

niepewną podróż (Tb 5,18-19).  

Rodzina Sary również doświadcza poważnych problemów. Wszyscy oni są głęboko 

ludzcy, co pomaga nam wczuć się w ich zmagania.  

Księga Tobiasza pokazuje nam również, jak  

ważne jest wierne trwanie przed Bogiem na modlitwie. 

W chwilach wielkiej niepewności jej bohaterowie odwołują się do Pana (Tb 7,17). 

Proszą Go o interwencję i są wierni obyczajom, które pomagają im stawiać Boga na 

pierwszym miejscu (Tb 8,4- 7).  

I Bóg rzeczywiście działa! 

Troszczy się o rodziny Tobiasza i Sary, wysłuchuje ich modlitw i posyła anioła jako 

towarzysza drogi dla młodego Tobiasza (Tb 3,16-17). Wreszcie bohaterowie tej historii 

śmiało powierzają Bogu swoich bliskich. Zanim jeszcze zobaczą jakiekolwiek skutki swej 

modlitwy, Sara i Tobiasz składają własne i ich życie w Boże dłonie (Tb 3,1-15).                            

Z ufnością mówią o odwiecznej miłości Boga nawet wtedy, gdy mogliby uskarżać się na 

swój los (Tb 7,11).  

W ten sposób przypominają nam,  

abyśmy zawsze powierzali swoje rodziny Panu, i uczą wychwalać Boga także 

w czasie prób. 

Wsłuchaj się więc w tę fascynującą opowieść!  

Niech przypomina ci o ufnej modlitwie do miłującego Boga, który widzi nasze 

zmagania i działa w naszym życiu nawet wtedy, gdy tego nie zauważamy!  

 

„Panie, składam moich bliskich w Twoje dłonie.” 

 

Ps 112,1-2.7-9 

 

 



 

Mk 12,13-17 

 

Posłali natomiast do Niego kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli 

pochwycić Go w mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś 

prawdomówny i na nikim Ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi 

Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić 

czy nie płacić?  Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu Mnie wystawiacie na 

próbę? Przynieście Mi denara; chcę zobaczyć. Przynieśli, a On ich zapytał: Czyj jest ten 

obraz i napis? Odpowiedzieli Mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich:  

Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co 

należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 
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2 czerwca 2021 
 

Mk 12,18-27 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Potem przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i 

zagadnęli Go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś 

brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi 

potomstwo swemu bratu.  

 Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając, nie zostawił 

potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I siedmiu ich nie 

zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta.  Przy zmartwychwstaniu 

więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę.  Jezus im 

rzekł:  

Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie 

Pisma ani mocy Bożej? 

Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale 

będą jak aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie 

czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa "O krzaku", jak Bóg powiedział do 

niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba.  

Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim 

błędzie.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jezus dopiero co udaremnił próbę pochwycenia Go w pułapkę zastawioną przez kilku 

faryzeuszy i zwolenników Heroda, a teraz musi uporać się z absurdalnym pytaniem 

postawionym przez saduceuszy.  

Gdzie, z wyjątkiem historii Tobiasza, znajdziemy tak nieszczęśliwą kobietę, która 

mając kolejno siedmiu mężów pozostała bezdzietna?  

Ta bzdurna historia, wymyślona podstępnie, miała sprowokować Jezusa do dyskusji, w 

której chciano Go przyłapać na błędnej interpretacji Pisma i zarzucić Mu bluźnierstwo.  



Jezus jednak nie dał się wciągnąć w jałowe roztrząsanie wydumanego przypadku, 

bowiem dobrze znał zamiary pytających.  

Dlatego odpowiedź Jezusa „Nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej” – była tyleż 

bezpośrednia, co trafiająca w samo sedno.  

Jezus jasno dał do zrozumienia, że każdy, kto zna drogi Pana, powinien mieć więcej 

rozumu. Bożej sprawiedliwości nie da się uwikłać w prawnicze kruczki, jak ten 

przedstawiony przez saduceuszy.  

Plan Boga jest o wiele większy, niż ograniczone ludzkie umysły potrafią 

pojąć, 

a rzeczywistość nieba o wiele wspanialsza, niż człowiek jest sobie w stanie 

wyobrazić. 

Przy zmartwychwstaniu każda forma ludzkiej miłości, w tym także miłość małżeńska, 

zostanie przemieniona w miłość Bożą.  

Nie wiemy, jak się to stanie, ale będziemy podobni aniołom, którzy kochają w sposób 

doskonały. Ograniczenia czasu i przestrzeni odejdą w niebyt.  

Będziemy kochali każdą osobę tak, jak powinna być kochana, i umieli w pełni 

przyjmować jej miłość. A wszystkich nas złączy odwieczna, doskonała miłość Boga, która 

udoskonali także wszystkie nasze relacje.  

W odpowiedzi Jezusa odnajdujemy ostrą krytykę obłudy Jego oponentów, a 

jednocześnie dla nas, zwłaszcza dla tych, którzy stracili ukochaną osobę, jest ona przede 

wszystkim obietnicą i pocieszeniem.  

Jezus obiecuje, że po śmierci połączymy się na nowo ze swoimi najdroższymi. 

Zapewnia, że Jego miłość jest na tyle twórcza, by znaleźć sposób na zaradzenie wszystkim 

naszym troskom i niepokojom.  

Twój Ojciec niebieski jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba (Mk 12,26) – 

oraz twoim Bogiem. On nigdy cię nie porzuci ani nie pozostawi bez 

zaspokojenia każdej twej tęsknoty.  

 

„Panie, dziękuję Ci za to, że jednoczysz nas wszystkich w Twojej miłości.” 

 

Tb 3,1-11a.16-17a      Ps 25,2-9 

 

 

 



 

Uroczystość Bożego Ciała                
i Krwi Pańskiej 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

3 czerwca 2021 
 

Wj 24,3-8 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego zlecenia. 

Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, 

wypełnimy. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano 

zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście stel, stosownie do liczby dwunastu 

pokoleń Izraela.  Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i 

ofiarę biesiadną z cielców.  Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wylał ją do czar, a drugą 

połową krwi skropił ołtarz.  Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I 

oświadczyli: Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy 

posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc:  

Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie 

wszystkich tych słów.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Skrapiając krwią zwierząt ofiarnych ołtarz, a następnie wszystkich zgromadzonych, 

Mojżesz przypieczętował przymierze zawarte między ludem a Bogiem. Podobnie jak przy 

wszystkich innych tego typu przymierzach, obie strony podejmowały określone 

zobowiązania.  

Bóg obiecał, że będzie błogosławił Izraelitom i że będą oni Jego „szczególną 

własnością” i „ludem świętym” (Wj 19,5). Lud natomiast przyrzekł oddawać Mu cześć 

i przestrzegać Jego przykazań (Wj 24,7).  

Po upływie wielu stuleci Jezus przelał własną krew na krzyżu, zawierając Nowe 

Przymierze już nie tylko z Izraelem, ale ze wszystkimi ludźmi (Mk 14,24).  



Obiecał oczyścić nas z grzechu „raz na zawsze” (Hbr 9,12) i wylał na nas swego 

Ducha, który wypisuje Boże Prawo już nie na kamiennych tablicach, ale w naszych 

sercach (Hbr 8,10), jak to było zapowiedziane (Jr 31,31-34).  

Od nas natomiast oczekuje, że będziemy przestrzegać Jego przykazań, szukać Jego 

przebaczenia, gdy zdarzy nam się zejść na złą drogę, oraz świadczyć czynami o Jego 

miłosiernej miłości wobec ludzi, których mamy wokół siebie.  

Oznacza to, że nie jesteś tylko biernym odbiorcą tego drogocennego przymierza, lecz 

masz w nim do odegrania swoją rolę.  

Oczywiście Bóg nie oczekuje, że uczynisz to własnymi siłami. Udzielił ci Ducha 

Świętego oraz wszelkich potrzebnych łask, abyś mógł być Mu wierny.  

Obchodzimy dziś uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej.  

Przyjmując Jezusa w Komunii Świętej skorzystaj z okazji, aby odnowić 

zawarte z Nim przymierze. 

Jak On odnawia swoje przymierze z tobą podczas każdej Eucharystii, tak i ty odnawiaj 

swoją miłość i oddanie.  

 Powiedz, jak bardzo jesteś Mu wdzięczny za to, że związał się z tobą 

bezwarunkową, nierozerwalną więzią miłości.  

 Otwórz serce na Jego łaskę, a On umocni twoją wolę miłowania Go i 

służenia Mu przez wszystkie dni życia.  

 

„Ojcze, dziękuję Ci za dar Nowego Przymierza, Twoją miłość, którą ukazujesz 

mi w Eucharystii.” 

 

Ps 116B,12-13.15-18     Hbr 9,11-15      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mk 14,12-16.22-26 

 

 

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego 

uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć 

Paschę?  I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: Idźcie do miasta, a 

spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim  i tam, gdzie wejdzie, 

powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym 

spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. 

Tam przygotujecie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak 

jak im powiedział, i przygotowali Paschę.  

Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z Dwunastoma. A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł: 

Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi, ten, który je ze Mną. Zaczęli się smucić i pytać 

jeden po drugim: Czyżbym ja?  On im rzekł: Jeden z Dwunastu, ten, który ze Mną rękę zanurza w 

misie. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez 

którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził.  

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. Po odśpiewaniu hymnu wyszli 

w stronę Góry Oliwnej. 
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Tb 11,5-18 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Tymczasem Anna siedziała i wypatrywała drogę swego syna.  I spostrzegła go 

powracającego, i zawołała do ojca jego: Oto zbliżają się syn twój i człowiek, który poszedł 

razem z nim.  A Rafał rzekł do Tobiasza, zanim ten zbliżył się do ojca: Wiem, że otworzą 

mu się oczy.  Potrzyj żółcią ryby jego oczy, a lekarstwo wygryzie i ściągnie bielmo z jego 

oczu, a ojciec twój przejrzy i zobaczy światło. Anna tymczasem wybiegła, rzuciła się 

synowi na szyję i zawołała do niego: Ujrzałam cię, dziecko, teraz już mogę umrzeć, i 

rozpłakała się. Także Tobiasz starszy podniósł się i utykając na nogi wyszedł do wrót 

podwórza.  I przystąpił do niego Tobiasz z żółcią z ryby w ręku, i dmuchnął na jego oczy, 

dotknął się i rzekł: Ufaj, ojcze!, i przyłożył mu lekarstwo, i odczekał chwilę. Potem zerwał 

obiema rękami bielmo z kątów jego oczu.  A Tobiasz starszy rzucił mu się na szyję, 

zaczął płakać i zawołał: Ujrzałem cię, dziecko, światło oczu moich. I rzekł: Niech będzie 

błogosławiony Bóg! Niech będzie błogosławione wielkie imię Jego! Niech będą 

błogosławieni wszyscy Jego święci aniołowie! Niech będzie obecne z nami wielkie imię 

Jego! I niech będą błogosławieni wszyscy aniołowie Jego po wszystkie wieki! Ponieważ 

doświadczył mnie, a oto teraz widzę Tobiasza, syna mego.  I wszedł Tobiasz do domu, 

ciesząc się i wielbiąc Boga na cały głos. Potem opowiedział Tobiasz ojcu, że podróż 

swoją odbył szczęśliwie i że przyniósł pieniądze, oraz jak wziął za żonę Sarę, córkę 

Raguela. A oto i ona przybliża się i jest już blisko bramy Niniwy.  I Tobiasz starszy, 

ciesząc się i wielbiąc Boga, wyszedł na spotkanie swej synowej do bramy Niniwy. A 

mieszkańcy Niniwy ożywili się bardzo, gdy go ujrzeli, jak porusza się i kroczy, ile sił, nie 

prowadzony za rękę przez nikogo. A Tobiasz rozgłaszał przed nimi, że Bóg zmiłował się 

nad nim i otworzył mu oczy. Potem Tobiasz podszedł do Sary, żony syna swego 

Tobiasza, pobłogosławił ją i tak do niej przemówił: Witaj, w zdrowiu przybywająca córko, 

niech będzie błogosławiony twój Bóg, który przyprowadził cię do nas. Niech będzie 

błogosławiony twój ojciec i niech będzie błogosławiony Tobiasz, mój syn, i ty bądź 

błogosławiona, córko! Wejdź do domu swego w zdrowiu z błogosławieństwem i radością! 

Wejdź, córko!  A tego dnia nastała wielka radość między 

wszystkimi Żydami, mieszkającymi w Niniwie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



Dzieje Tobiasza to pasmo ciężkich prób, jakich nieustannie doświadczał.  

Na koniec jednak jego sytuacja zmieniła się diametralnie. Młody syn powrócił z nowo 

poślubioną małżonką, a on sam odzyskał wzrok. Tobiasz wyznał więc z radością: „Niech 

będzie błogosławiony Bóg! (...) Ponieważ zesłał na mnie plagę, a oto teraz widzę 

Tobiasza, mego syna” (Tb 11,14).  

W jaki sposób udało się Tobiaszowi i jego rodzinie przejść przez wszystkie próby? 

Dzięki temu, że trwali mocno w wierze.  

Tobiasz nie poddał się ani nie odwrócił od Boga nawet wtedy, gdy spotykały go 

prześladowania. Przez cały czas modlił się i z pokorą stawiał kolejny krok we właściwym 

kierunku, starając się chodzić „drogami prawdy i dobrych uczynków” (Tb 1,3).  

Także Sara nie poddała się, ale po raz kolejny zawarła związek małżeński ufając, że jej 

mąż nie padnie ofiarą demona, jak jego poprzednicy. Młodzi małżonkowie rozpoczęli 

wspólne życie od wzniesienia do Boga przepięknej modlitwy, prosząc o Jego miłosierdzie 

i opiekę (Tb 8,5-8).  

To właśnie w ciężkich próbach weryfikuje się nasza wiara. Zastanawiamy się nieraz, 

dlaczego Bóg dopuszcza na nas trudne sytuacje lub nie odpowiada na nasze modlitwy. Nie 

ma nic złego w stawianiu takich pytań, które wręcz same się nasuwają.  

Ale najważniejsze jest to, byśmy nie odwracali się od Boga. Trwając mocno przy Nim 

pomimo trudności, otwieramy się na Jego miłość, miłosierdzie i łaskę, które pozwolą nam 

postawić kolejny krok we właściwym kierunku.  

W przypadku Tobiasza wszystko zakończyło się szczęśliwie. Jednak niezależnie od 

tego, czy przeżywamy obecnie czas pomyślności, czy przechodzimy próby, jego historia 

uczy nas, że jeśli przylgniemy do Pana, to On nas podtrzyma.  

Wesprze nas swoją łaską, abyśmy mogli poradzić sobie ze wszystkim, co nas spotka. 

Tobiaszowi i jego rodzinie Bóg posłał anioła Rafała. My także możemy zaufać, że Bóg 

ześle nam swoją pomoc spełniając nasze oczekiwania lub w taki sposób, który nas 

zupełnie zaskoczy.  

Bóg ma wobec ciebie dobry plan, nawet jeśli w tej chwili tego nie widzisz.  

Ten plan realizuje się, gdy trwasz przy Bogu w dobrych i złych chwilach. Dobrą nowiną 

jest to, że my także możemy spodziewać się szczęśliwego końca. Podobnie jak Tobiasz, 

który z rodziną rozradował się miłosierdziem i opatrznością Boga, tak i my pewnego dnia 

rozradujemy się w niebie wraz z naszym Ojcem niebieskim oraz wszystkimi braćmi i 

siostrami w Chrystusie.  

 

„Panie, pomóż mi wiernie trwać przy Tobie w każdej życiowej sytuacji.” 

 



Ps 146,1-2.6-10 

 

Mk 12,35-37 

 

 

Nauczając w świątyni, Jezus zapytał: Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz 

jest Synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym: Rzekł Pan do Pana 

mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy 

Twoje.  Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest [tylko] jego synem? A wielki 

tłum chętnie Go słuchał. 
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Mk 12,38-44 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  I nauczając dalej mówił: Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą 

oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku,  pierwsze krzesła w 

synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru 

odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok.   

Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne 

pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga 

wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i 

rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze 

wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im 

zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co 

miała, całe swe utrzymanie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Na pierwszym spotkaniu kręgu biblijnego w pewnej podmiejskiej parafii uczestnicy 

przedstawiając się mówili o swoim zaangażowaniu w tej parafii. Większość z nich była 

bardzo aktywna. Posługiwali jako lektorzy, chórzyści, działali w obronie życia i pełnili 

wiele innych funkcji. Gdy przyszedł czas na jej wypowiedź, pewna starsza kobieta 

powiedziała: „Niestety, stan zdrowia nie pozwala mi za wiele robić. Ale staram się 

poświęcać jak najwięcej czasu na modlitwę za innych. Zgłaszajcie więc do mnie wasze 

intencje, obiecuję się za was modlić”.  

Inni siedzący wokół stołu, którzy ją znali, zaczęli potakiwać. Doceniali jej dar.  

 Czy ta kobieta nie przypomina ci ubogiej wdowy z dzisiejszej Ewangelii?  

Nie miała dość energii na tak aktywne zaangażowanie, jak inni członkowie grupy, ale 

dawała to, co mogła – i najwięcej, jak mogła. Podobnie uboga wdowa wrzuciła niewiele 

do skarbca świątyni, ale hojność jej ducha zajaśniała tak mocno, że poruszyła serce Jezusa.  



 A ty, ile razy czułeś się jak jedna z tych kobiet?  

Może byłeś tak zajęty zarabianiem na podstawowe potrzeby lub miałeś tyle 

obowiązków w domu i w pracy, że nie pozostawało ci wiele czasu i energii dla Pana?  

Ale i ty, tak jak tamte oddane kobiety, pomimo różnych ograniczeń wciąż masz coś do 

ofiarowania Panu i ludziom w twoim otoczeniu.  

 Może właśnie dziś dotkliwie odczuwasz swoje ubóstwo.  

 Może walczysz z chorobą, a może po prostu twój dzień jest tak zajęty, że już po 

prostu nie ma w nim miejsca na poświęcenie komuś czasu czy na dłuższą 

modlitwę.  

Ale to nie znaczy, że dzień jest zmarnowany, czy też, że Bóg jest z ciebie 

niezadowolony.  

Nieco kreatywności i mocna wiara w miłującego Boga wystarczą, by znaleźć 

sposób na oddanie Mu tej odrobiny, którą dysponujesz. 

Nawet krótka modlitwa za bliską osobę czy sms z pokrzepiającym słowem może wydać 

wielki owoc. Jeśli jest to dar miłości, Bóg na pewno go pobłogosławi!  

„Panie, wskaż mi sposób ofiarowania Ci czasu i energii, którymi dziś dysponuję.”  

 

 (Ps) Tb 13,2abcde.6-8 

 I rzekł Tobiasz starszy: Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki, i królestwo 

Jego. Ponieważ On karze i okazuje miłosierdzie, posyła do Otchłani pod ziemię i 

wyprowadza z największej zagłady. I nie ma nikogo, kto by uszedł Jego ręki.  

Wysławiajcie Go, synowie Izraela, przed narodami, ponieważ On was rozproszył między nimi. I tam 

okazywał wam swoją wielkość, wynoście Go pochwałami przed wszystkim, co żyje, ponieważ On sam jest 

Panem i Bogiem naszym, On sam Ojcem naszym i Bogiem po wszystkie wieki. On karci was za wasze 

nieprawości, ale zmiłuje się nad wami wszystkimi i zgromadzi was spośród wszystkich narodów, między 

którymi zostaliście rozproszeni.  

 A kiedy nawrócicie się do Niego całym sercem i z całej duszy, aby postępować przed 

Nim w prawdzie, wtedy On zwróci się do was i już nigdy nie zakryje oblicza swego przed 

wami. A teraz spójrzcie, co On wam wyświadczył, i dziękujcie Mu pełnym głosem, 

uwielbiajcie Pana sprawiedliwego i wysławiajcie króla wieków! Ja zaś wysławiam Go w 

ziemi mego wygnania i narodowi grzeszników opowiadam moc i wielkość Jego. 

Nawróćcie się, grzesznicy, i postępujcie przed Nim sprawiedliwie, kto wie, może sobie w 

was upodoba i okaże wam miłosierdzie? 



Tb 12,1b.5-15.20      

 

A kiedy skończyło się wesele, zawołał Tobiasz syna swego, Tobiasza, i powiedział do 

niego: Dziecko, pomyśl o daniu zapłaty człowiekowi, który towarzyszył tobie, i dodaj mu 

coś jeszcze do zapłaty!  

A on mu odpowiedział: Ojcze, jak wielką mam mu dać zapłatę? Nie poniosę szkody, jeśli dam mu 

połowę majątku, który on przyniósł ze mną. On przecież mnie przyprowadził w zdrowiu, żonę moją 

wyzwolił i pieniądze przyniósł ze mną, i ciebie uleczył. Jaką więc mam mu dać zapłatę? I rzekł mu 

Tobiasz: Sprawiedliwą jest rzeczą, dziecko, żeby on wziął połowę wszystkiego, co miał przy sobie 

wracając.  

 I poprosił go do siebie, i rzekł: Weź połowę wszystkiego, coś wracając miał przy sobie, 

jako zapłatę swoją, i idź do domu zdrów! Wtedy Rafał poprosił ich obu na bok i rzekł do 

nich: Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, 

jakie wyświadczył wam - w celu uwielbienia i wysławiania Jego imienia. Ogłaszajcie 

przed wszystkimi ludźmi dzieła Boże, jak są godne uwielbienia, i nie wahajcie się wyrażać 

Mu wdzięczności. Ukrywać tajemnice królewskie jest rzeczą piękną, ale godną pochwały 

jest rozgłaszać i wysławiać dzieła Boże. Czyńcie dobrze, a zło was nie spotka. Lepsza jest 

modlitwa ze szczerością i miłosierdzie ze sprawiedliwością aniżeli bogactwo z 

nieprawością. Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto. Jałmużna uwalnia od 

śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą 

życiem. Ci, którzy popełniają grzech i nieprawość, są wrogami własnej duszy. Odkryję 

przed wami całą prawdę, nie ukrywając niczego. Jużem wam objaśnił i powiedział: Piękną 

jest rzeczą zachowywać tajemnicę królewską, ale godną wszelkiej pochwały objawiać 

dzieła Boże. A teraz: gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem błagania wasze przed 

majestatem Pańskim, a także, gdy grzebałeś zmarłych. A kiedy nie wahałeś się wstawać i 

opuszczać swojego posiłku, i iść, i grzebać umarłego, ja zostałem posłany, aby cię 

wypróbować. Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową 

Sarę.  Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w 

pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański.  

Na to przelękli się obaj, upadli na twarz przed nim i bali się bardzo. I powiedział do nich: Nie bójcie się! 

Pokój wam! Uwielbiajcie Boga po wszystkie wieki!  To, że byłem z wami, nie było moją zasługą, lecz było 

z woli Bożej. Jego uwielbiajcie przez wszystkie dni i Jemu śpiewajcie hymn!  Widzieliście, że nic nie 

jadłem, wyście tylko mieli widzenie.  

A teraz uwielbiajcie Pana na ziemi i dziękujcie Bogu! A oto ja wstępuję do Tego, który 

mnie posłał. Opiszcie to wszystko, co was spotkało. I odszedł.  

Oni podnieśli się, ale żaden nie mógł już go zobaczyć. I uwielbiali Boga, i śpiewali hymny, i dziękowali 

Mu za tak wielkie Jego dzieła, że ukazał się im anioł Boży. 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

6 czerwca 2021                           
 

Rdz 3,9-15 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś?  

 On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem 

nagi, i ukryłem się. Rzekł Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z 

drzewa, z którego ci zakazałem jeść?  Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą 

postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem.  Wtedy Pan Bóg rzekł do 

niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i 

zjadłam.  Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród 

wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch 

będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie 

a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty 

zmiażdżysz mu piętę. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 „Jak myślicie, co powiedziałby każdemu z was Pan Jezus, gdyby teraz wszedł do tej 

sali?” – zapytała katechetka.  

„Mnie to pewnie powiedziałby, żebym się lepiej uczył” – wyznał stropiony chłopiec. „A 

mnie, żebym nie zapominała o modlitwie” – dodała dziewczynka. „Żebym słuchał mamy; 

żebym nie kłóciła się z siostrą” – zaczęli wyznawać na wyścigi ośmioletni grzesznicy. 

„Tak?  

A ja myślę inaczej” – uśmiechnęła się katechetka. „Myślę, że powiedziałby: Wojtku, 

jak się cieszę, że cię widzę, widziałem, jak się wczoraj starałeś; Karolinko, kocham cię, 

powiedz mi szczerze, co leży ci na sercu”.  

Tak już jest, że od grzechu pierwszych rodziców bliskość Boga budzi w nas lęk, 

ponieważ kojarzy nam się z karą, wytykaniem błędów, wygórowanymi żądaniami.                  

Nikt z nas nie jest przecież bez winy.  



Warto więc zobaczyć, w jaki sposób Bóg naprawdę rozmawia                  

z grzesznym człowiekiem i jak go traktuje. 

Bóg szuka grzesznego Adama. To Adam, nie Bóg, unika kontaktu.  

Bóg pyta: „Gdzie jesteś? Co się z tobą dzieje? Czy może przez grzech uczyniłeś sobie 

krzywdę?”. Rozpoczyna dialog oczekując szczerego wyznania.  

A nawet kiedy zamiast niego słyszy wymówki i zrzucanie winy na innych, nie przeklina 

człowieka, lecz węża. Pozwala wprawdzie człowiekowi ponieść konsekwencje swojego 

wyboru, ale zarazem zapowiada, że ostatecznie wąż zostanie pokonany przez Potomka 

niewiasty.  

Zło nie będzie miało ostatniego słowa. Jest nadzieja.  

 A ty, jak odpowiadasz na Boże pytanie: „Gdzie jesteś?”.  

Może nawet nieświadomie unikasz tej odpowiedzi i ciągle na później odkładasz 

spowiedź.  

 Na modlitwie „zagadujesz” Boga, bojąc się ciszy, w której mogą dojść do głosu 

zranienia twego serca.  

 Albo tłumaczysz sobie, że nie masz czasu na modlitwę, bo praca, bo rodzina, bo 

dom, bo nerwowa sytuacja, bo nie możesz się skupić, bo brak sił.  

A On cię szuka.  

Chce wejść z tobą w dialog nie po to, żeby wytknąć ci grzechy, ale żeby pomóc i dać 

nadzieję. Pozwól Mu na to.  

 

„Panie, Ty znasz wszystkie moje słabości i grzechy, a mimo to mnie kochasz. 

Pomóż mi szczerze otworzyć serce przed Tobą i przyjąć Twoją miłość.” 

 

Ps 130,1-8     

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Kor 4,13--5,1     

 

 Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego 

przemówiłem; my także wierzymy i dlatego mówimy,  przekonani, że Ten, który wskrzesił 

Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z 

wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę 

Bożą przez dziękczynienie wielu. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż 

bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia 

się z dnia na dzień.  Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują 

bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co 

widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co 

niewidzialne, trwa wiecznie.  

Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, 

będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w 

niebie.  

Mk 3,20-35 

 

 Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie 

mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono 

bowiem: Odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, 

mówili: Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy.  Wtedy przywołał 

ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana?  Jeśli 

jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać.  I jeśli 

dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan 

powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać lecz koniec z 

nim.  Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza 

wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi.  Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie 

grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone.  Kto by 

jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien 

jest grzechu wiecznego.  Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła 

Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.  Właśnie tłum 

ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze 

pytają się o Ciebie.  Odpowiedział im: Któż jest moją matką i /którzy/ są braćmi?  I 

spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi bracia.  

Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką. 


