
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

7 czerwca 2021 
 

2 Kor 1,1-7 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do Kościoła 

Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, jacy są w całej Achai.  

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa 

Chrystusa. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec 

miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy,  

Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami 

mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, 

której doznajemy od Boga.  

Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy 

przez Chrystusa pociechy.  Ale gdy znosimy udręki - to dla pociechy i zbawienia 

waszego; a gdy pocieszani jesteśmy - to dla waszej pociechy, sprawiającej, że z 

wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy. A nadzieja 

nasza co do was jest silna, bo wiemy, że jak cierpień jesteście współuczestnikami, 

tak i naszej pociechy. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Od czasów renesansu Plac św. Piotra w Rzymie zdobią dwie ogromne fontanny.  

 

W obu z nich woda spływa kaskadą po 

płytkiej kamiennej kopule na 

znajdującą się niżej platformę, a z niej 

rozpryskuje się ponownie, lądując w 

basenie u stóp fontanny. Wygląda to 

jak dwa wodospady, położone jeden 

pod drugim. 



 

W obu z nich woda spływa kaskadą po płytkiej kamiennej kopule na znajdującą się 

niżej platformę, a z niej rozpryskuje się ponownie, lądując w basenie u stóp fontanny.  

Wygląda to jak dwa wodospady, położone jeden pod drugim.  

Mając w pamięci obraz tej dwupoziomowej fontanny, łatwiej nam będzie pojąć 

tajemnicę Bożej pociechy, o której mówi Paweł w dzisiejszym pierwszym czytaniu.  

W tym pełnym emocji liście Paweł ujawnia, jak wiele wycierpiał w służbie Bożej (2 

Kor 11,23-29). Był bity, kamienowany, więziony; doznał wielu niebezpieczeństw na 

lądzie i morzu. Zaznał głodu i pragnienia, pracował bez wytchnienia i bez odpoczynku. 

Jego codzienną udręką była troska o założone Kościoły, a znaczną część problemów 

przysparzał mu właśnie Kościół w Koryncie.  

Paweł zwracał się więc o pomoc do Pana, a Pan, „Bóg wszelkiej pociechy” (2 Kor 

1,3), wiernie pocieszał go zarówno na modlitwie, jak i przez pomocnych przyjaciół.  

Ta przelewająca się fontanna pociechy była dla Apostoła tak wielkim wsparciem, że 

nawet w więziennych lochach śpiewał hymny na cześć Boga (Dz 16,25).  

Jednocześnie Paweł rozumiał dobrze, że łaska, którą otrzymuje, nie jest przeznaczona 

tylko dla niego. Bóg pragnął, aby przez niego przelewała się na wspólnoty i ludzi, którym 

posługiwał, a przez nich na cały świat.  

Oto tajemnica Bożej pociechy! 

Kiedy przeżywasz trudne sytuacje, pamiętaj, że  

Bóg jest fontanną współczucia i pociechy. 

Staraj się naśladować Pawła zwracając się do Pana z ufnością i wiarą w Jego troskę i 

opatrzność. Szukaj Jego obecności na modlitwie, we Mszy świętej, a także w twoich 

bliskich. Może nie znajdziesz Go od razu, ale wiara mówi ci, że On jest z tobą. Przez 

wiarę zawsze Go odnajdziesz.  

Niech ta łaska doda ci sił i odwagi, aby zatroszczyć się też o innych. Pozwól, aby Boża 

pociecha niczym woda w fontannie na Placu św. Piotra spływała na nich przez ciebie.  

 

„Panie, ufam, że także dziś pocieszysz mnie i dodasz mi otuchy.” 

 

Ps 34,2-9 

 



 

Mt 5,1-12 

 

 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego 

uczniowie.  

Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:  

 Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.  

 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.  

 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 

 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.  

 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami 

Bożymi.  

 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich 

należy królestwo niebieskie.  

Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego 

powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.  

Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w 

niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
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Mt 5,13-16 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją 

posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.   

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na 

górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło 

wszystkim, którzy są w domu.                 

Tak niech świeci [jaśnieje] wasze światło przed ludźmi, aby 

widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

W torebce soli czy pudełku z żarówkami leżących w twojej szafce nie ma nic 

szczególnie interesującego, a jednak są one niezastąpione. Sól nadaje smak pokarmom i 

sprawia, że mdła potrawa nabiera charakteru.  

Trudno też wyobrazić sobie funkcjonowanie wieczorem w domu bez oświetlenia!  

Być może czujesz się jak jeden z tych zwyczajnych artykułów gospodarstwa domowego 

– nic szczególnego!  

Ale każdy z nas jest niezastąpiony, ponieważ ma coś 

wyjątkowego do ofiarowania światu. 

Tak więc kiedy w dzisiejszej Ewangelii Jezus poleca nam być solą ziemi i światłem 

świata, nie zwraca się do wybranych ludzi, na przykład zamożnych, wpływowych czy 

świątobliwych. Zwraca się do każdego, nie wyłączając ciebie!  

Bycie „solą” i „światłem” dla innych może wydawać się trudnym wyzwaniem. Istnieje 

jednak prosty punkt wyjścia – miłość.  

 



Matka Teresa powiedziała kiedyś: „Nie wszyscy możemy czynić wielkie 

rzeczy, ale wszyscy możemy czynić małe rzeczy z wielką miłością”.  

 Kiedy odwiedzasz samotną sąsiadkę, stajesz się „solą” nadającą smak jej 

monotonnym dniom.  

 Kiedy przyrządzasz synowi na urodziny jego ulubioną potrawę, wnosisz 

„światło” w jego życie.  

Ale, jak przypomina nam Jezus, nie wystarczy kochać tylko tych, którzy nas kochają.  

Mamy kochać także naszych „nieprzyjaciół” i przebaczać tym, którzy nas skrzywdzili 

(Mt 5,44). Może to wymagać od nas pogodzenia się z kimś z rodziny, kto ma inne  

poglądy polityczne, lub przebaczenia komuś, kto wyłudził od nas pieniądze.  

Jest to najtrudniejsza z miłości, ale to właśnie ona ma być znakiem rozpoznawczym 

uczniów Chrystusa – miłość tak ofiarna, że nie sposób nie zwrócić na nią uwagi.  

Taka miłość jest jak „miasto położone na górze” (Mt 5,14), które nie może się ukryć.  

Ty także jako członek Kościoła uczestniczysz w jego misji niesienia Jezusa światu. 

Czasami czynisz to w sposób zwyczajny, a czasem nadzwyczajny. Nie zawsze jest to 

łatwe, nie ma też żadnej gwarancji, że zostanie docenione. Ale to nie ma znaczenia.  

Miłość, którą masz do zaoferowania, jest tak niezbędna do życia jak sól i światło!  

 

„Jezu, pomóż mi dziś żyć Twoją miłością i przekazywać ją innym.” 

 

Ps 119,129-133.135 

2 Kor 1,18-22 

 

Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie tak i nie.                    

Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był 

tak i nie, lecz dokonało się w Nim tak.  

Albowiem ile tylko obietnic Bożych, w Nim wszystkie są tak. Dlatego też przez Niego 

wypowiada się nasze Amen Bogu na chwałę.  Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami 

w Chrystusie, i który nas namaścił, jest Bóg.  

On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych. 

 

 

 



 

 

Szkoła 
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Mt 5,17-19 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków.  

Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.  

Zaprawdę bowiem powiadam wam:  

Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska 

nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.  

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak 

ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, 

ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Kiedy kobieta i mężczyzna łączą się w małżeństwie, mają miejsce dwa fakty 

jednocześnie.  

Po pierwsze, „mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją”, a  

po drugie „łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem”                    

(Rdz 2,24).  

Ten akt opuszczenia czegoś dobrego dla czegoś jeszcze lepszego pomoże nam 

zrozumieć słowa Jezusa o Prawie Mojżeszowym z dzisiejszej Ewangelii.  

Każde z małżonków wnosi do małżeństwa swoje dotychczasowe doświadczenia i 

bazując na tym, kim są i czego się nauczyli, tworzą niepowtarzalną jakość – nową rodzinę. 

Nie przekreślają swojej przeszłości, lecz czerpią z niej to, co było dobre, a pozostawiają to, 

co nie będzie im już przydatne. Wszystko, czego się dotąd nauczyli, znajduje swoje 

miejsce w nowym życiu, które teraz wspólnie tworzą. Z czasem zaczynają wychowywać 

dzieci, ucząc je żyć tym nowym życiem, które zbudowali.  



Podobnie Jezus, stając się człowiekiem, w nieodwołalny i intymny sposób zjednoczył 

się z całą ludzkością.  

 A jednocząc się z nią, przyjął to, jaki był i czego nauczył się Jego lud, Izrael, i 

bazując na tym stworzył coś nowego – rodzinę Kościoła.  

 Przyjął to, co w historii Izraela było ponadczasowe – przykazanie miłości Boga i 

bliźniego – a odrzucił to, co spełniło już swoją rolę – ofiary ze zwierząt, 

obrzezanie, oddzielenie od wszystkich innych ludów.  

 

 Co miało być tego owocem?  

Dzieci Boże, które są Jego światłem dla całego świata.  

 

W tekstach Ewangelii na kolejne dni Jezus będzie pokazywał nam, jak ma wyglądać 

życie w tej nowej rodzinie.  

Będzie mówił o  

 pojednaniu pomiędzy braćmi i siostrami,  

 nadstawianiu drugiego policzka,  

 czystości małżeńskiej i  

 miłości nieprzyjaciół.  

Na początku wszystko to może nas onieśmielać. Pamiętajmy jednak – należymy do 

nowej rodziny. Jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie!  

Oznacza to, że mamy dostęp do wszelkich łask, których potrzebujemy, aby żyć życiem, 

do jakiego powołał nas Jezus. Pomyśl, jak dziś możesz wypełnić to, co jest celem i istotą 

Bożego prawa?  

 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że uczyniłeś mnie nowym stworzeniem                           

i przyjąłeś do swojej rodziny!” 

 

Ps 99,5-9 

 

 

 

 

 



 

2 Kor 3,4-11 

 

 

A dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. Nie żebyśmy uważali, że 

jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz /wiemy, że/ ta możność nasza jest z 

Boga.  

On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza przymierza nie litery, 

lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.  

Lecz jeśli posługiwanie śmierci, utrwalone literami w kamieniu, dokonywało się w 

chwale, tak iż synowie Izraela nie mogli spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu jasności 

jego oblicza, która miała przeminąć, to o ileż bardziej pełne chwały będzie posługiwanie 

Ducha?  

Jeżeli bowiem posługiwanie potępieniu jest chwałą, to o ileż bardziej będzie obfitować 

w chwałę posługiwanie sprawiedliwości! Wobec przeogromnej chwały okazało się w 

ogóle bez chwały to, co miało chwałę tylko częściową.  Jeżeli zaś to, co przemijające, było 

w chwale, daleko więcej cieszy się chwałą to, co trwa. 
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2 Kor 3,15--4,1.3-6 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach.  

A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. 

Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański - tam wolność.  

My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w 

zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do 

Jego obrazu.  Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie 

upadamy na duchu. Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekamy się do 

żadnych podstępów ani nie fałszujemy słowa Bożego, lecz okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie 

samych w obliczu Boga osądowi sumienia każdego człowieka. 

 A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na 

zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich 

blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. 

Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas - jako 

sługi wasze przez Jezusa.  Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by 

zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania 

chwały Bożej na obliczu Chrystusa. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Kiedy ktoś ma zasłoniętą twarz, kontakt z nim jest znacznie utrudniony, ponieważ nie 

widzimy jego mimiki, która mogłaby nam w jakimś stopniu ujawnić jego myśli i uczucia.  

Kiedy Paweł mówi o zasłonie spoczywającej na sercach starożytnych Izraelitów, ma na 

myśli coś, co przeszkadzało im w pełni otworzyć się na Boga. Coś, co uniemożliwiało im 

oglądanie Jego oblicza.  

Oczywiście Paweł nie twierdził, że nie mogli oni rozpoznawać Boga, a jedynie, że 

otrzymane przez nich objawienie nie było jeszcze kompletne.  



Otrzymali Prawo Mojżeszowe, aby go przestrzegać i nad nim rozmyślać. Mieli 

przywilej sprawowania kultu w świątyni, składali Bogu ofiary, obchodzili święta i szabaty, 

gromadząc się na modlitwie. Wciąż jednak czegoś im brakowało.  

Kiedy narodził się Jezus, zasłona opadła.  

Przychodząc na świat i żyjąc wśród nas, ukazał nam oblicze Boga, który jest nam tak 

bliski, „bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas” (Dz 17,27).  

Wreszcie, po długich wiekach oczekiwania, Bóg objawił swoją miłość i troskę poprzez 

przyjęcie naszego człowieczeństwa, aby nas zbawić.  

Dziś znamy już prawdę o dziele zbawienia dokonanym przez Chrystusa,  

ale by Go „zobaczyć”, musimy się do Niego zwrócić.  

 

Można to zrobić na wiele sposobów.  

 Na kartach Pisma Świętego spotykamy Jezusa, który uzdrawia i szuka 

zagubionych. Patrząc na krzyż widzimy ofiarę, jaką poniósł z miłości do nas.  

 Możemy zobaczyć Go w twarzach otaczających nas ludzi, zwłaszcza w 

ubogich.  

W tabernakulum w kościele widzimy wielką pokorę, z jaką powierzył się nam będąc 

obecnym w Chlebie eucharystycznym.  

Za każdym razem, gdy „widzisz” Jezusa objawiającego się na tak wiele 

sposobów, dotyka cię i przemienia Jego łaska i miłosierdzie.  

 Wiesz, że jesteś kochany miłością odwieczną, niezależnie od tego, co zrobiłeś.  

 Doświadczasz pokoju płynącego z pewności, że twoje grzechy zostały 

odpuszczone.  

 Twoje lęki i niepokoje nikną, gdy zaczynasz patrzeć na wszystko z 

perspektywy nieba.  

 Pragniesz być coraz lepszy – coraz bardziej podobny do Niego.  

 

Zwróć się dziś do Jezusa.  

Pozwól Mu usunąć zasłonę i otworzyć ci oczy, abyś ujrzał oblicze Boga.  

 

„Panie, pragnę dziś ujrzeć Twoje oblicze!” 

 

1 Ps 85,9-14  

 



Mt 5,20-26 

 

 

Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż 

uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.  

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by się dopuścił zabójstwa, 

podlega sądowi.  

 A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.                

A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: 

Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego.   

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś 

przeciw tobie,  zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem 

swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, 

dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i 

aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż 

zwrócisz ostatni grosz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Najświętszego Serca 
Pana Jezusa 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

11 czerwca 2021                     
 

J 19,31-37 (Biblia Tysiąclecia) 
 

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. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że 

mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo:  

Kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi Pismo:  

Będą patrzeć na Tego, którego przebili. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Obchodzona dziś uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego oraz związane z nią 

nabożeństwo ma swoje źródło we fragmencie Ewangelii według św. Jana opisującym, jak 

z boku ukrzyżowanego Jezusa wypływa krew i woda.  

Patrząc na Jego przebite serce, zdumiewamy się bezgraniczną miłością, która 

doprowadziła Go do oddania za nas życia na krzyżu. Chociaż nabożeństwo do zranionego 

serca Jezusa znane było już w XII wieku, rozpowszechniło się po roku 1677, kiedy to 

młoda wizytka, s. Małgorzata Maria Alacoque, otrzymała wizję Jezusa i Jego 

Najświętszego Serca.  



„Widziałam wyraźnie Jego serce” – pisała – „przebite i krwawiące, ale 

były tam również wychodzące z niego płomienie, a wokół niego korona z cierni. 

Powiedział mi, żebym wpatrywała się w to serce, które tak bardzo ukochało ludzkość. 

Potem miałam wrażenie, że wyjmuje ze mnie moje serce i umieszcza je w swoim, a 

następnie daje mi w zamian cząstkę swego płonącego serca.”  

Dziś także, wzorem św. Małgorzaty, niezliczone rzesze ludzi poświęcają się 

Najświętszemu Sercu Jezusowemu.  

Kontemplując Je wchodzimy w kontakt z potężną, pochłaniającą miłością Jezusa do 

nas. Przynosimy Mu swoje ciężary i troski, a On daje nam światło, jak sobie z nimi 

poradzić.  

 Kiedy widzimy, jak bardzo za nas cierpiał, nasze serca miękną i otwierają się na 

łaskę odwrócenia się od grzechów, które wydawały się nie do pokonania.  

 Kiedy wpatrując się w Jego Najświętsze Serce wyznajmy Mu własną 

niezdolność do miłości, On daje nam swoje serce, pełne miłości do naszych braci 

i sióstr.  

Dziś zatrzymajmy się na chwilę przed krzyżem. Patrzmy na naszego Zbawiciela, 

którego serce zostało przebite za nas, i na krew i wodę płynące z Jego boku.  

Kontemplujmy tę miłość, która wypływa z Jego serca ogarniając nas i cały świat.  

Prośmy Jego Ducha, by stała się dla nas ożywcza – w naszej samotności, w naszym 

poranieniu, w naszym grzesznym skupieniu na sobie. I prośmy Jezusa, aby pomógł nam 

przyjąć miłość Jego serca do tych wszystkich, których dzisiaj spotkamy.  

 

„Jezu, oddaję Ci moje serce.  

Proszę, daj mi serce pałające miłością, abym czynił wszystko z miłości do Ciebie”. 

 

Oz 11,1.3-4.8c-9      (Ps) Iz 12,2-3.4b-6 

 

 

 

 

 

 

 



Ef 3,8-12.14-19 

 

  

Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: 

ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa  i 

wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed 

wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy.  

Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna 

Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach niebieskich -  zgodnie z planem wieków, jaki 

powziął [Bóg] w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W Nim mamy śmiały przystęp [do 

Ojca] z ufnością dzięki wierze w Niego.  

Dlatego proszę, abyście się nie zniechęcali prześladowaniami, jakie znoszę dla was, bo to jest właśnie 

waszą chwałą.  

 Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na 

niebie i na ziemi,  aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego 

wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka.  

Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości 

wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym 

jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość,  i poznać  

miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę,                                       

abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Niepokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

12 czerwca 2021                     
 

Łk 2,41-51 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy.  

 Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po 

skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego 

Rodzice.  Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali 

Go wśród krewnych i znajomych.  Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając 

Go.  Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział 

między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.  

Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i 

odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu, 

czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On 

im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w 

tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.  

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.  

A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia 

[sprawy] w swym sercu.                                                                                           

Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam jasno, że jakkolwiek rozumiemy Niepokalane Serce 

Maryi, z pewnością nie chodzi tu o to, że Maryja była zawsze spokojna i beztroska.                 

Nie znaczy też, że nie miała żadnych pytań co do tego, czego Bóg od Niej oczekuje i jak 

będzie rozwijało się wyjątkowe powołanie Jej Syna.  



Zadane przez Nią pytanie brzmi jak wymówka: Dlaczego nam to zrobiłeś? Bardzo 

martwiliśmy się o ciebie. Każdy rodzic może podpowiedzieć kolejne zdanie: Jak jeszcze 

raz postanowisz zrobić coś takiego, to przynajmniej nas o tym uprzedź!  

Jeszcze większą konsternację mógł wywołać w Niej fakt, że Jezus również 

odpowiedział pytaniem z odcieniem wyrzutu:  

 Dlaczego szukaliście Mnie po całym mieście?  

 Czy naprawdę nie domyśliliście się, gdzie mogę być?  

Łukasz wprost mówi, że Maryja i Józef nie zrozumieli tego, co im wówczas Jezus 

powiedział. Ale przekazuje także, że Maryja bardzo pragnęła zrozumieć, toteż „chowała 

wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu” i pewnie od czasu do czasu rozważała je 

na nowo. Nie zatrzymała się na tym, w jaki sposób Jezus potraktował Ją i Józefa, ale 

pragnęła dociec, co oznaczało to wydarzenie.  

Co takiego szczególnego było w relacji Jezusa z Ojcem niebieskim, że skłoniło Go – 

młodego chłopca – do pozostawienia rodziców i samotnego przebywania przez trzy dni w 

wielkim mieście?  

Dopiero kiedy Jezus opuścił dom, by rozpocząć działalność publiczną, odpowiedź na to 

pytanie mogła stać się dla Niej jasna.  

 Co to znaczy rozważać? 

 Znaczy to przebywać w ciszy ze swoimi myślami – i z Panem. Czasami potrzebna jest 

jakaś lektura, żeby pogłębić nasze zrozumienie, czasem rozmowa z mądrym przyjacielem.  

Taka refleksja nad wydarzeniami pomoże nam zwłaszcza wtedy, gdy my również 

będziemy mieli ochotę stawiać Panu pytania i czynić Mu wymówki.  

Zamiast skupiać się wyłącznie na niepokojącej sytuacji, zaczynamy wówczas 

dostrzegać szerszy kontekst, w którym jest miejsce na Bożą miłość i opiekę.  

Nie bój się więc zadawać trudnych pytań, jak to czyniła Maryja.  

Ale pamiętaj również, by tak jak Ona trzymać się tej podstawowej prawdy: Bóg mnie 

kocha i ma plan dla mojego życia, nawet jeśli jeszcze nie rozumiem go do końca.  

„Niepokalane Serce Maryi, wprowadź mnie w dialog miłości z Twoim Synem.”  

 

Iz 61,9-11    (Ps) 1 Sm 2,1bcde.4-8d, 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

13 czerwca 2021                           
 

2 Kor 5,6-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy 

pielgrzymami, z daleka od Pana.  Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu 

postępujemy. Mamy jednak nadzieję... i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć 

w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać czy to gdy z Nim, czy gdy z 

daleka od Niego jesteśmy.  

Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem 

Chrystusa, 

aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Perspektywa stanięcia pod koniec życia „przed trybunałem Chrystusa” jest co 

najmniej niepokojąca, a to dlatego, że otrzymamy wówczas „zapłatę za uczynki (…), 

złe lub dobre” (2 Kor 5,10).  

Zdajemy sobie sprawę, jak wiele razy upadaliśmy.  

 Czy możemy więc mieć nadzieję, że Jezus przyjmie nas 

do królestwa niebieskiego?  

Po pierwsze, pamiętajmy, że to sam Jezus będzie naszym sędzią. On na krzyżu 

obiecał wiszącemu obok łotrowi: „Dziś będziesz ze Mną w raju” (Łk 23,43). Nie 

potępił kobiety schwytanej na cudzołóstwie. Przyjmował do swego królestwa celników, w 

tym Mateusza, który został jednym z Dwunastu i świętym. Te i inne historie ewangeliczne 

pozwalają nam wierzyć, że i wobec nas okaże się miłosierny.  

 



Po drugie, chociaż wspominanie dawnych grzechów i wykroczeń jest dla nas bardzo 

bolesne, Jezus patrzy na nasze życie zupełnie inaczej. Widzi nie tylko nasze grzechy, 

ale także nasze dobre czyny – nawet te, z których w ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy. 

Możesz być zaskoczony widząc owoce, jakie wydała twoja miłość i wiara w otaczających 

cię ludziach.  

Wreszcie, będąc jeszcze na ziemi, nie powinniśmy zamartwiać się tym, czy aby na 

pewno wykonaliśmy wystarczająco dużo dobrych uczynków, by zasłużyć sobie na niebo. 

Jezus już nas zbawił przez jeden „czyn sprawiedliwy” (Rz 5,18), jakim było przelanie 

krwi na krzyżu. Nasze dobre czyny są odpowiedzią na miłość, którą Bóg już nam okazał.  

Podczas dzisiejszej Mszy świętej złóż wszelkie obawy związane z sądem Jezusa w Jego 

kochające i miłosierne dłonie.  

Pamiętaj, że  

każdy dzień to nowa szansa, by starać się „Jemu podobać”                        
(2 Kor 5,9). 

Owszem, Jezus jest sędzią, ale najbardziej życzliwym i miłosiernym, jakiego 

kiedykolwiek spotkałeś!  

 

„Jezu, dziękuję Ci za miłosierdzie, które mi codziennie okazujesz.” 

Ez 17,22-24    Ps 92,2-3.13-16 

 

Mk 4,26-34 

 

 

Mówił dalej: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie 

wrzucił  w ziemię.  Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on 

sam nie wie jak.  Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem 

pełne ziarnko w kłosie.  A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora 

już na żniwo.  

 Mówił jeszcze:  Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści 

je przedstawimy?  Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest 

najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od 

jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu.  

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli /ją/ rozumieć.  A bez 

przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.  

 


