
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

14 czerwca 2021 
 

2 Kor 6, 1-10  (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Współpracując zaś z Nim napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno 

łaski Bożej. Mówi bowiem /Pismo/: W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w 

dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony,  

oto teraz dzień zbawienia. 

 Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono /naszej/ 

posługi, okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpliwość, 

wśród utrapień, przeciwności i ucisków,  w chłostach , więzieniach, podczas 

rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach,  przez czystość i 

umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez /objawy/ Ducha Świętego i 

miłość nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż 

sprawiedliwości zaczepny i obronny,  wśród czci i pohańbienia, przez dobrą sławę 

i zniesławienie. Uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni, niby nieznani, 

a przecież dobrze znani,  niby umierający, a oto żyjemy, jakby karceni, lecz nie 

uśmiercani, jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak 

wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

My, ludzie, mamy skłonności do odkładania spraw na później, ale Bóg nie działa w 

ten sposób. Objawił nam swoje imię: „JESTEM, KTÓRY JESTEM” (Wj 3,14) 

– a nie „Ja będę” czy „Może będę”.  

 On JEST z nami teraz,  

dokonuje swego zbawczego dzieła w tej chwili i zaprasza nas do współpracy. 

Pomyśl tylko – Bóg jest teraz przy tobie, dzisiejszy dzień ma swój święty cel, i jest, 

jak pisał Paweł, dniem zbawienia.  

 



 Dziś jest dzień, w którym Bóg cię kocha.  

Niezależnie od tego, kim jesteś i co zrobiłeś, On kocha cię bezwarunkowo i zawsze 

będzie cię kochał. Posłał swego Ducha do twego serca, abyś nigdy, cokolwiek się 

wydarzy, nie musiał stawiać temu czoła samotnie. Obojętnie, jak się czujesz, nigdy nie 

jesteś opuszczony ani niekochany.  

 Dziś jest dzień, w którym Bóg chce ci przebaczać.  

Pragnie wymazać rejestr twoich grzechów, abyś mógł zacząć od nowa. Nawet 

najbardziej zakorzenione nawyki ani najbardziej upokarzające upadki nie mogą zmienić 

Jego stosunku do ciebie – On wciąż patrzy na ciebie z miłosierdziem i współczuciem. 

Nie ma więc powodu, abyś Go unikał.  

 Dziś jest dzień, w którym Bóg zaprasza cię, byś postawił Go 

na pierwszym miejscu.  

Znając wszystkie pochłaniające cię sprawy i obowiązki prosi, abyś dziś podniósł ku 

Niemu swój wzrok. Abyś we wszystkim, co masz dzisiaj zrobić, kierował ku Niemu                  

z miłością swoje serce i starał się Mu podobać.  

 Dziś jest dzień, w którym Bóg przybliża cię do innych 

wierzących w Ciele Chrystusa.  

Dziś możesz przypomnieć sobie, że jesteś zjednoczony z innymi chrześcijanami, 

którzy – znani i nieznani modlą się za ciebie i z tobą. A wasza wspólna modlitwa zmienia 

świat – nawet jeśli tego nie widzisz!  

 Dziś jest dzień, w którym Bóg kieruje cię do ludzi 

potrzebujących twojej miłości.  

Kiedy twoje serce jest poruszone sytuacją obcego człowieka na ulicy lub trudnego 

członka rodziny, proś Ducha Świętego, aby pokazał ci, jak konkretnie możesz okazać im 

miłość. I uczyń to dzisiaj.  

 

Dziękuję Ci, Panie, za Twoją obecność w tym dniu mojego życia. Nie chcę 

przeoczyć żadnej okazji do współpracy w Twoim zbawczym dziele.” 

 

Ps 98,1-4      

 

 

 



 

Mt 5,38-42 

 

 

Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb!   

A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. 

Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!   

Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz!  

Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące!   

Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

15 czerwca 2021 
 

Mt 5,43-48  (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela 

swego będziesz nienawidził.  

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i 

módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami 

Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad 

złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.  Jeśli 

bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy 

tego nie czynią?  I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż 

i poganie tego nie czynią?  

Bądźcie więc wy doskonali,                                                                

jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Te słowa Jezusa należą do najtrudniejszych w całej Ewangelii. 

Wiemy, jak trudno jest kochać nawet naszych najbliższych. Jak więc możemy mieć 

nadzieję, że uda nam się miłować naszych nieprzyjaciół i modlić się za tych, którzy nas 

prześladują – nie mówiąc już o osiągnięciu doskonałości? Na to pytanie istnieje tylko 

jedna odpowiedź – przy pomocy łaski Bożej.  

 

„Nie otrzymamy łaski do tego, o co Bóg nas nie prosi” – pisze znany kaznodzieja 

i autor duchowy, o. Jacques Philippe. „Ale do tego, o co prosi, obiecał nam łaskę – 

Bóg udziela tego, co nakazuje” (W szkole Ducha Świętego).  

 

Skoro więc Jezus mówi nam, byśmy byli doskonali, to dlatego, że jest gotów udzielać 

nam wszelkich łask, jakich potrzebujemy.  



Poprzez moc Ducha i dar sakramentów Bóg wciąż udziela nam łaski do 

przezwyciężania ograniczeń naszej skażonej ludzkiej natury. Jednakże problem leży często 

w naszej nieumiejętności zaufania łasce Bożej.  

Kiedy słyszymy słowa Jezusa o doskonałości, w pierwszym odruchu próbujemy się 

sprężyć i podwoić nasze wysiłki w dążeniu do niej.  

„Jeśli trochę bardziej się postaram, to w końcu mi się uda” – myślimy. Na przykład 

masz problem z przebaczeniem komuś, kto cię obraził. Sama wola przebaczenia nie 

zawsze ma moc skruszyć zranione serce.  

Lepszym rozwiązaniem jest współpraca z łaską Bożą poprzez wypowiedzenie 

swojego rozgoryczenia i gniewu na modlitwie.  

 Oddawaj te uczucia Panu, gdy przyjmujesz Komunię świętą.  

 Szukaj uzdrawiającej łaski Boga w spowiedzi.  

 Jeśli poprosisz Ducha Świętego, by zmiękczył twoje serce, będzie ci łatwiej 

przebaczyć.  

Nie zawsze dzieje się to od razu. Może upłynąć sporo czasu, zanim zdołasz wybaczyć 

komuś, kto cię skrzywdził.  

Jeśli jednak będziesz przyzywał Ducha Świętego i prosił Go o potrzebne łaski, 

odkryjesz, że jesteś w stanie uczynić to, czego nigdy nie dokonałbyś o własnych siłach.  

Może nawet zaczniesz modlić się za swojego „nieprzyjaciela” – lub w końcu staniesz 

się jednym z Jego zaufanych przyjaciół!  

Nikt z nas na tej ziemi nie dojdzie do pełni doskonałości, ale możemy zaufać, że przy 

pomocy przeobfitej łaski Bożej zbliżymy się do niej na tyle, na ile to możliwe.  

 

„Ojcze niebieski, pomóż mi przyjąć w pełni te łaski Ducha Świętego, 

których dziś będę potrzebował.” 

 

Ps 146,1-2.5-9 

 

 

 

 

 

 



2 Kor 8,1-9 

 

 

Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły Kościoły Macedonii,  jak to w 

dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało 

bogactwem prostoty.  Według możliwości, a nawet - zaświadczam to - ponad swe 

możliwości okazały gotowość, nalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę współdziałania w 

posłudze na rzecz świętych. I nie tylko tak było, jakeśmy się spodziewali, lecz ofiarowały 

siebie samych najprzód Panu, a potem nam przez wolę Bożą. Poprosiliśmy więc Tytusa, 

aby jak to już rozpoczął, tak też i dokonał tego dzieła miłosierdzia względem was. 

 A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką 

gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali.  Nie mówię 

tego, aby wam wydawać rozkazy, lecz aby wskazując na gorliwość innych, wypróbować 

waszą miłość.   

Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc 

bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. 
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2 Kor 9,6-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie 

też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, 

nie żałując i nie czując się przymuszonym,  

albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.  

 A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście 

mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we 

wszystkie dobre uczynki  

 według tego, co jest napisane: Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na 

wieki.  Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno 

rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości.  

Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która 

składa przez nas dziękczynienie Bogu. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Paweł zorganizował w założonych przez siebie Kościołach zbiórkę na rzecz ubogich w 

Jerozolimie i chciał, żeby Koryntianie hojnie się do niej dołożyli. Zapewniał ich więc, że 

nie muszą martwić się o brak pieniędzy – Bóg nie da się prześcignąć w hojności.  

Przeanalizujmy słowa św. Pawła i zobaczmy, jak powyższa zasada stosuje się także do 

łaski Bożej.  

 A Bóg może…  

My o własnych siłach nie możemy uczynić wielu rzeczy, ale Bóg może. Może udzielić 

nam potrzebnej łaski w każdych okolicznościach. Niestety, kiedy sytuacja staje się napięta, 

kiedy pojawiają się kłopoty, przeważnie polegamy tylko na sobie – a gdy nasze wysiłki 

pozostają bezowocne, popadamy w niepokój czy zniechęcenie.  



Bóg zachęca nas jednak, byśmy oparli się na Nim. Chce nie tylko, byśmy prosili Go o 

pomoc, ale byśmy wierzyli, że On nam tej pomocy udzieli.  

Wystarczy prosta modlitwa: „Panie, nie jestem w stanie tego uczynić bez Ciebie, 

ale przy pomocy Twojej łaski mogę dokonać wszystkiego, co zechcesz”.  

 …zlać na was całą obfitość łaski…  

Bóg udziela nam nie tylko tyle łaski, ile jest konieczne do przetrwania, ale całą jej 

obfitość – abyśmy byli bogaci „we wszystkie dobre uczynki” (2 Kor 9,8)!  

Możemy liczyć na tę obfitość łaski w każdej sytuacji – kiedy walczymy z pokusą, gdy 

staramy się dotrzymać danego słowa czy po prostu przetrwać następną godzinę.  

 …mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem…  

Wielu z nas zwraca się do Pana tylko wtedy, gdy znajdą się w wielkiej potrzebie, jak 

ciężka choroba, utrata pracy, czy rozpad związku. Ale Bóg udziela nam swojej łaski nie 

tylko w niektórych sprawach, ale we wszystkim i zawsze. Obchodzą Go nasze codzienne 

obowiązki. Cieszy się, gdy zapraszamy Go do najdrobniejszych spraw naszego życia.  

W jakich sprawach potrzebujesz dziś łaski Bożej? 

Nie wahaj się prosić Boga o pomoc we wszystkich zadaniach i problemach dzisiejszego 

dnia, nawet jeśli wydają ci się zbyt błahe. A potem idź śmiało ufając, że Bóg udzieli ci 

swojej łaski – w obfitości!  

 

„Panie, otwórz mi oczy i serce na przyjęcie Twojej łaski.” 

 

Ps 112,1-4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mt 6,1-6.16-18 

 

 

Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby 

was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.  

 Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w 

synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali 

już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni 

prawa,  aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu.  

A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic 

wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali 

już swoją nagrodę.  Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i 

módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu.  

A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, 

aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę.             

 Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz,  aby nie ludziom pokazać, że 

pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu.  

A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 
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Mt 6,7-15 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie.  

Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie 

podobni do nich!  

Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim 

Go poprosicie.  

Wy zatem tak się módlcie:  

1. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię 

Twoje!  

2. Niech przyjdzie królestwo Twoje;  

3. niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.  

4. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;  

5. i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy 

przeciw nam zawinili;  

6. i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie,  

7. ale nas zachowaj od złego!  

 

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz 

niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych 

przewinień 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Sylwia wyznała spowiednikowi, że słabo idzie jej modlitwa – ma poczucie, że tak 

naprawdę nie wchodzi w kontakt z Bogiem. Spowiednik odpowiedział w dwóch słowach: 

„Mniej mów”. Poradził ograniczyć ilość odmawianych modlitw, ale skupić się na 

wymawianych słowach i pozwolić działać Bogu.  



Zawsze też dobrze jest uświadomić sobie, kim jest Ten, do kogo się modlę, i o co Go 

proszę. Takie uproszczenie modlitwy może zburzyć naszą dotychczasową rutynę, a także 

tchnąć nowe życie w naszą relację z Panem. 

 Rozważmy na przykład tak dobrze nam znaną Modlitwę Pańską.  

Zamiast odmawiać ją pospiesznie, możesz spróbować zwolnić i medytować słowo po 

słowie, fraza po frazie. Zatrzymuj się nad nimi, powtarzaj je w sobie, niejako smakuj 

każde słowo, nie przejmując się tym, czy zdążysz przebrnąć przez całą modlitwę.  

Poniżej przytoczone są trzy frazy z Modlitwy Pańskiej. W każdej z nich może być coś, 

co wywoła w tobie jakiś oddźwięk, przywoła wspomnienie czy wzbudzi uczucie. 

Zatrzymaj się na tym słowie czy myśli i pozwól, aby Duch Święty odsłonił przed tobą ich 

głębsze znaczenie.  

Ojcze nasz… Jesteś dzieckiem Boga. Być może ojcostwo Boga przywodzi ci na myśl 

kogoś, kto pełnił wobec ciebie rolę ojca i wywarł pozytywny wpływ na twoje życie. Może 

przypomina ci sytuację, w której Bóg dał ci światło do prowadzenia kogoś młodszego. 

Niech te wspomnienia, to dobro i światło, którego doświadczyłeś, sam będąc 

wychowywany i wychowując innych, mówi do ciebie o ojcostwie Boga.  

Bądź wola Twoja… Twoje życie nie jest przypadkiem. Bóg ma wobec ciebie 

konkretny plan i chce, abyś się na niego zgodził. Być może już dziś znasz niektóre 

elementy tego planu, a inne będą dla ciebie zaskoczeniem. Jednak wraz z Bogiem będziesz 

w stanie sprostać każdemu zadaniu.  

Ale nas zbaw ode złego… Jak wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego: „Zło, o 

którym mówi ta prośba, nie jest jakąś abstrakcją, lecz oznacza osobę, Szatana, Złego, 

anioła, który sprzeciwił się Bogu. «Diabeł» (dia-bolos) jest tym, który «przeciwstawia się» 

zamysłowi Boga i Jego «dziełu zbawienia» wypełnionemu w Chrystusie. […] Prosząc o 

wybawienie od Złego, modlimy się również o uwolnienie od wszelkiego zła, przeszłego, 

teraźniejszego i przyszłego, którego on jest sprawcą lub podżegaczem. (KKK 2851. 2854)  

Rozważając te słowa Modlitwy Pańskiej  

 patrz na Jezusa, który ma moc przezwyciężyć każdą formę zła.  

 Patrz na krzyż, ale miej także w pamięci obraz Jezusa, który wychodzi z grobu 

żywy i zwycięski, i uwierz, że zło nigdy nie ma ostatniego słowa.  

Dzisiejsza próba refleksji to zaledwie punkt wyjścia do rozważań nad Modlitwą Pańską, 

ponieważ w każdym jej słowie kryją się nieskończone bogactwa myśli i łaski.  

Bardzo ważne jest zrozumienie zarówno jej kontekstu, jak i przesłania, dlatego też 

warto pogłębić również swoją wiedzę na jej temat. Spróbuj dziś na modlitwie mniej 

mówić, a więcej rozważać i słuchać.  

„Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że chcesz, bym spędzał z Tobą czas!” 



 

Ps 111,1-4.7-8     2 Kor 11,1-11 

 

O, gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony! Ależ tak, wy i mnie 

znosicie! Jestem bowiem o was zazdrosny Boską zazdrością. Poślubiłem 

was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą 

dziewicę. Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i 

czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. Jeśli 

bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub 

bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście 

przyjęli - znosicie to spokojnie. Otóż sądzę, że dokonałem nie mniej niż wielcy 

apostołowie. Choć bowiem niewprawny w słowie, to jednak nie jestem pozbawiony 

wiedzy. Zresztą ujawniliśmy się wobec was we wszystkim, pod każdym względem. Czyż 

popełniłem jakiś grzech przez to, że poniżałem siebie, by was wywyższyć? Że za darmo 

głosiłem wam Ewangelię Bożą? Ogołacałem inne Kościoły, biorąc co potrzebne do życia, 

aby wam przyjść z pomocą. A kiedy byłem u was i znajdowałem się w potrzebie, nikomu 

nie okazałem się ciężarem. Czego mi nie dostawało, to dopełnili bracia przybyli z 

Macedonii. W niczym nie obciążyłem was i nadal nie będę was obciążał. Zapewniam was 

przez będącą we mnie prawdę Chrystusa, że nikt nie pozbawi mnie tej podstawy do 

chlubienia się w granicach Achai.  Dlaczego? Czy dlatego, że was nie miłuję? Bóg to wie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

18 czerwca 2021                     
 

Ps 34,2-7 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego 

chwała. Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech się 

weselą! Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy!  

Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na Niego, 

promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu.  

Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał,                                                

i wybawił ze wszystkich ucisków. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Po pracowitym dniu, w którym miałeś „tysiące” spraw do załatwienia, przychodzisz na 

kolację wołając, że mógłbyś zjeść „konia z kopytami”. Te „tysiące spraw” i „koń z 

kopytami” to oczywiście przesada.  

Nie ma jednak przesady w słowach psalmisty, który mówi, że Bóg wybawia nas ze 

wszystkich ucisków.  

Wprawdzie, jak widzimy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, Bóg nie wybawił Pawła od 

biczowania, sieczenia rózgami, kamienowania, losu rozbitka na morzu i innych 

niebezpieczeństw, Paweł miał jednak pewność, że gdy woła do Boga, On go słyszy, również 

wśród cierpienia.  

Bóg nieustannie przychodzi nam z pomocą. 

Jest z nami w każdym ucisku. Nie obiecał nam życia wolnego od problemów, ale 

zapewnia nas o swoim wsparciu. Mocą Ducha Świętego pomaga nam uporać się z 

problemami, niebezpieczeństwami i troskami, jakie przynosi nam życie. Nie zsyła na nas 

kłopotów, ale dodaje nam sił, abyśmy nie ugięli się pod ich ciężarem. Daje nam nadzieję, że 

w każdym ucisku podejmiemy właściwe kroki.  

 



Większość z nas nie będzie musiała znosić tortur, ani nie będzie rozbitkami na morzu, ale 

każdy z nas ma swoje kłopoty.  

Opłacenie co miesiąc wszystkich rachunków, przerażająca diagnoza medyczna, patrzenie 

na cierpienia i śmierć naszych bliskich – tak wiele bólu jest na tym świecie. Ale w tym 

wszystkim mamy zapewnienie od Boga, że nie musimy żyć w nieustannym lęku, ponieważ 

On jest z nami. Nasz kochający, wierny i wszechmocny Ojciec.  

Bóg nie jest powodem naszych ucisków, tak jak nie był powodem ucisków św. Pawła. 

Natomiast podtrzymuje nas w nich dokładnie tak samo, jak podtrzymywał św. Pawła.  

jest Ojcem, Wybawcą, Uzdrowicielem, Żywicielem. 

Dlatego wytrwale i niestrudzenie szukaj Jego obecności i pomocy we wszystkich 

trudnościach. Zaufaj Jego słowu. On obiecuje, że usłyszy twoje wołanie i na nie odpowie – 

może nie tak, jak tego oczekujesz, ale na pewno podtrzyma cię tak, jak św. Pawła.  

 

„Ojcze, wierzę, że słyszysz moją modlitwę i widzisz moje potrzeby. Pomóż mi dziś 

nie ugiąć się pod ciężarem trosk, które mnie przytłaczają.” 

 

2 Kor 11,18.21b-30 

 

Ponieważ wielu chlubi się według ciała - i ja będę się chlubił. Chętnie przecież znosicie 

głupców, sami będąc mądrymi.  

Jeżeli inni zdobywają się na odwagę - mówię jak szalony - to i ja się 

odważam. Hebrajczykami są? Ja także. Izraelitami są? Ja również. Potomstwem Abrahama? I 

ja. Są sługami Chrystusa? Zdobędę się na szaleństwo: Ja jeszcze bardziej! Bardziej przez 

trudy, bardziej przez więzienia; daleko bardziej przez chłosty, przez częste 

niebezpieczeństwa śmierci.  

 Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez jednego.  Trzy razy 

byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez 

dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej.  Często w podróżach, w niebezpieczeństwach 

na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, 

w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach 

na pustkowiu, w niebezpieczeństwach  w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i 

pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i nagości, nie mówiąc już o mojej codziennej 

udręce płynącej z troski o wszystkie Kościoły.  

 Któż odczuwa słabość, bym i ja nie czuł się słabym? Któż doznaje zgorszenia, żebym i ja 

nie płonął?  Jeżeli już trzeba się chlubić, będę się chlubił z moich słabości. 

 



Mt 6,19-23 

 

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje 

włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza 

nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam 

będzie i serce twoje.  Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje 

ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. 

Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Niepokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

19 czerwca 2021                     
 

Mt 6,24-34 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego 

będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi.  

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.  

Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o 

to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie 

znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?  Przypatrzcie się ptakom w 

powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. 

Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? 

 Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego 

życia?  A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak 

rosną: nie pracują ani przędą.  A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim 

przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich.  Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a 

jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, 

małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co 

będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać?  Bo o to wszystko poganie zabiegają.  

Przecież  

Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.  

 Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko 

będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o 

siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



Myślenie o przyszłości bywa czasem fascynujące.  

Ciekawe, jaką pracę dostanę po ukończeniu studiów? Ile będę miał dzieci? Nie mogę 

już doczekać się urlopu! W myśleniu o przyszłości i jej planowaniu nie ma oczywiście nic 

złego – wręcz przeciwnie, jest to coś bardzo pozytywnego i rozsądnego.  

Ale Jezus – jak podkreśla w dzisiejszej Ewangelii – pragnie, abyśmy zachowywali w 

życiu równowagę.  

Byśmy myśląc o przyszłości nie przestali żyć dniem dzisiejszym. Zbytnie 

koncentrowanie się na przyszłości kryje w sobie jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Może 

stać się źródłem wielu naszych lęków i trosk. Bo przecież niemal wszystkie one dotyczą 

czegoś, co jeszcze się nie wydarzyło – ale może się wydarzyć.  

Przypomnij sobie najgorsze lęki, które prześladowały cię w życiu. Jak wiele z nich się 

ziściło? Prawdopodobnie niewielki ułamek. A nawet jeśli twoje najgorsze lęki stały się 

rzeczywistością, z pewnością w jakimś stopniu doświadczyłeś też pociechy od Pana. Może 

nawet te trudne doświadczenia czegoś cię nauczyły i jesteś dzięki nim lepszym i 

mądrzejszym człowiekiem. Jeśli udało ci się przez nie przejść z Bogiem, to z pewnością 

umocniły twoją wiarę i nauczyły cię bardziej polegać na Jezusie.  

Jezus obiecuje: „Jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma 

dzień każdy swojej biedy” (Mt 6,34).  

Innymi słowy, skup się na tym, co dzieje się teraz. Zajmij się problemami, przed 

którymi właśnie stajesz i które wymagają rozwiązania, zainteresuj się ludźmi, którzy teraz 

potrzebują twojej pomocy. Jezus będzie z tobą, będzie cię wspierał. I będzie z tobą także 

jutro, by ci pomagać.  

Dziś, gdy zauważysz, że zaczynasz martwić się tym, co może kiedyś się wydarzy lub 

nie wydarzy, spróbuj spojrzeć na siebie jak na ptaka z dzisiejszej Ewangelii swobodnie 

wzlatującego ponad wszystkimi ziemskimi lękami usiłującymi ściągnąć go w dół. Pomyśl 

o tym, jak zajmuje się on swoimi ptasimi sprawami, nie martwiąc się o to, co będzie jutro. 

Bóg, który troszczy się o niego, zatroszczy się również o ciebie.  

 

„Panie, pomóż mi złożyć wszystkie moje troski w Twoich miłujących dłoniach.”  

 

Ps 34,8-13 

 



 

2 Kor 12,1-10 

 

Jeżeli trzeba się chlubić - choć co prawda nie wypada - przejdę do widzeń i objawień 

Pańskich. Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty - czy w ciele - nie 

wiem, czy poza ciałem - też nie wiem, Bóg to wie - został porwany aż do trzeciego 

nieba.  I wiem, że ten człowiek - czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, /też nie wiem/, 

Bóg to wie - został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi 

człowiekowi powtarzać. Z tego więc będę się chlubił, a z siebie samego nie będę się 

chlubił, chyba że z moich słabości.  Zresztą choćbym i chciał się chlubić, nie byłbym 

szaleńcem; powiedziałbym tylko prawdę. Powstrzymuję się jednak, aby mnie nikt nie 

oceniał ponad to, co widzi we mnie lub co ode mnie słyszy. Aby zaś nie wynosił mnie 

zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie 

policzkował - żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł 

ode mnie, lecz  

/Pan/ mi powiedział:  

Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. 

Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc 

Chrystusa.  Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, 

w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, 

tylekroć jestem mocny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

20 czerwca 2021                           
 

Hi 38,1.8-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 I z wichru Pan odpowiedział Hiobowi tymi słowami:   

Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone,  gdym chmury 

mu dał za ubranie, za pieluszki ciemność pierwotną? Złamałem jego wielkość mym 

prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę.  I rzekłem: Aż dotąd, nie dalej!               
Tu zapora dla twoich nadętych fal.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Z pewnością widziałeś kiedyś na morskiej plaży dzieci budujące zamki z piasku. 

Pracowicie wysypują kolejne wiaderka piasku, tworząc imponujące niekiedy budowle. 

Jednak obojętnie, co zrobią, wkrótce przychodzi fala i piaskowe cuda zostają zmyte przez 

wodę.  

 Być może tak właśnie czuli się uczniowie próbujący przetrwać burzę w 

dzisiejszej Ewangelii.  

Jako wytrawni rybacy umieli radzić sobie z mocnym wichrem i wysoką falą. Jednak 

cokolwiek by nie robili, nie byli w stanie uciszyć burzy. Wtem ich sytuacja zmieniła się 

radykalnie. Ten, który „bramą zamknął morze” – Jezus – zgromił wicher i nastała cisza 

(Mk 4,39).  

Tego dnia uczniowie odebrali lekcję podobną do tej, której Bóg udzielił Hiobowi. 

Polegając tylko na własnych siłach i rozumie, możemy działać w ramach naszych ludzkich 

możliwości; tylko moc Jezusa jest nieograniczona.  

Fakt, że Jezus ma moc nad całym stworzeniem, nie znaczy jednak, że mamy się czuć 

nieważni, czy też odbierać Boga jako nieczułą potężną siłę. Wręcz przeciwnie, powinno to 

być dla nas źródłem nadziei. Dlaczego?  



Ponieważ gdy w naszym życiu szaleje burza, gdy „morze” wydaje się nas pochłaniać i 

staje się boleśnie jasne, że brakuje nam sił, wtedy okazuje się, że Jezus jest z nami w łodzi 

i troszczy się o każdego z nas. On zna wszystkie okoliczności naszego życia i nad nimi 

panuje.  

 Czy to znaczy, że każda z burz zostanie uciszona? 

 Niekoniecznie. Czasami Jezus uspokaja burzę, a czasami uspokaja nas. Zawsze jednak 

możemy mieć pewność, że wszechmocny Bóg jest wraz z nami w łodzi, obdarza nas 

swoim pokojem i pomaga w trudnych chwilach.  

 

„Jezu, ufam, że jesteś ze mną. Oby ta świadomość niosła mi pokój w każdej 

życiowej burzy.” 

 

Ps 107,23-26.28-31 

 

2 Kor 5,14-17 

 

Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za 

wszystkich, to wszyscy pomarli.  A właśnie za wszystkich umarł /Chrystus/ po to, aby ci, 

co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.                

 Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała 

poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób.  

Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. 

To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. 

 

 

Mk 4,35-41 

 Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: Przeprawmy się na drugą 

stronę.  Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły 

z Nim.  Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się 

napełniała.  On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: 

Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? On wstał, rozkazał wichrowi i 

rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się! Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.                   

Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli się 

bardzo i mówili jeden do drugiego: Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są 

Mu posłuszne? 


