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 Gdy to mówił do nich, pewien zwierzchnik /synagogi/ przyszedł do Niego i, oddając pokłon, 

prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie .  

Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim.  

Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się 

frędzli Jego płaszcza. Bo sobie mówiła: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę 

zdrowa. Jezus obrócił się, i widząc ją, rzekł: Ufaj, córko!  

Twoja wiara cię ocaliła. 

 I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył 

fletnistów oraz tłum zgiełkliwy,  rzekł: Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi.  

A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka 

wstała.  Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam dwie różne osoby zmagające się z dwoma różnymi 

problemami.  

❖ Pierwszą z nich jest cieszący się szacunkiem społeczności zwierzchnik synagogi;  

❖ drugą kobieta uważana za nieczystą z powodu ciągłego krwawienia.  

Było jednak coś, co ich łączyło – oboje znajdowali się w rozpaczliwej sytuacji i 

wierzyli, że Jezus jest dla nich ostatnią szansą.  

Kiedy spojrzymy głębiej, okaże się, że podobieństw między nimi jest więcej. I mogą 

być one dla nas wspaniałą lekcją zaufania Jezusowi.  

Po pierwsze, zarówno zwierzchnik, jak i cierpiąca kobieta przyszli do Jezusa 

w postawie wiary i pokory. Oboje uznali Jego moc i swoją od Niego zależność. Nie 

pytali, czy Jezus może im pomóc, ponieważ byli o tym przekonani. Wierzyli, że 

wszystko, czego potrzeba, to wejść z Nim w kontakt. I mieli rację! Ich ufność do tego 

stopnia chwyciła Jezusa za serce, że przyszedł im z pomocą natychmiast.  



To dla nas wielka lekcja, która nas uczy, że zbliżając się do Jezusa z wiarą, 

doświadczymy Jego obecności i mocy.  

Kolejne podobieństwo wspomnianych postaci polega na tym, że oboje pokonali 

ograniczenia stawiane im przez otoczenie. Kobieta pragnąca uzdrowienia, jako 

nieczysta nie miała prawa przebywać w tłumie, narażając innych na kontakt fizyczny ze 

sobą. Dotknięcie płaszcza Jezusa było z jej strony śmiałym, łamiącym religijny zakaz 

gestem. Z kolei zwierzchnik synagogi musiał pokonać barierę wstydu i obawy, co sobie o 

nim pomyślą inni pobożni Żydzi, gdy zobaczą, że publicznie zwraca się do tego 

podejrzanego uzdrowiciela.  

Kiedy Jezus powiedział, że dziewczynka nie umarła, tylko śpi, wyśmiewano się                     

z Niego. Jednak zwierzchnik nie zrezygnował z Jego pomocy. Jezus widział mocną wiarę 

tych dwojga proszących o cud ludzi, ale także ich lęki i wątpliwości.  

 Do kobiety wypowiedział słowa pociechy: „Ufaj córko!” (Mt 9,22).  

 W wersji spisanej przez innego Ewangelistę Jezus pocieszał także zwierzchnika 

synagogi, mówiąc do niego: „Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,36).  

Kiedy czujesz, że ogarnia cię rozpacz, Jezus wypowiada te same słowa do ciebie. 

Trzymaj się więc mocno wiary!  
Jezus przyszedł, by nieść zbawienie i uzdrowienie wszystkim – dorosłym i dzieciom, 

mężczyznom i kobietom, ludziom szanowanym i odrzuconym.  

Wierz Mu nawet wtedy, gdy wydaje się to niemożliwe.  

To On będzie miał ostatnie słowo!  

 

„Jezu, pomóż mi coraz bardziej Ci ufać.” 

 

Ps 91,1-4.14-15 

 

 

 

 

 

 

 



Rdz 28,10-22a 

 

Kiedy Jakub wyszedłszy z Beer-Szeby wędrował do Charanu, trafił na jakieś miejsce              

i tam się zatrzymał na nocleg, gdyż słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień               

i podłożył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu.  

We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz 

aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół.  A oto Pan stał na jej 

szczycie i mówił:  

Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję 

tobie i twemu potomstwu. A potomstwo twe będzie tak liczne jak proch ziemi, ty zaś 

rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe; wszystkie 

plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych 

potomków.  Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz; a potem 

sprowadzę cię do tego kraju. Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci 

obiecuję.  

 A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja 

nie wiedziałem.  I zdjęty trwogą rzekł: O, jakże miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie 

jest to dom Boga i brama do nieba!  

Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, postawił go 

jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę.  I dał temu miejscu nazwę Betel. - Natomiast 

pierwotna nazwa tego miejsca była Luz. Po czym złożył taki ślub: Jeżeli Pan Bóg będzie 

ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i 

ubranie do okrycia się  i jeżeli wrócę szczęśliwie do domu ojca mojego, Pan będzie moim 

Bogiem. Ten zaś kamień, który postawiłem jako stelę, będzie domem Boga.  

Z wszystkiego, co mi dasz, będę Ci składał w ofierze dziesięcinę. 
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  Gdy ci wychodzili, oto przyprowadzono Mu niemowę opętanego. Po wyrzuceniu 

złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: Jeszcze się nigdy nic 

podobnego nie pojawiło w Izraelu!  Lecz faryzeusze mówili: Wyrzuca złe duchy mocą ich 

przywódcy.  Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych 

synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.  

A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie 

mające pasterza.  Wtedy rzekł do swych uczniów:  

żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana 

żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

➢  Czy kiedykolwiek zmagałeś się z Bogiem?  

W dzisiejszym pierwszym czytaniu Jakub zmaga się z kimś przez całą noc, nie wiedząc, 

że walczy z aniołem Boga.  

Choć to zmaganie może wydawać się jedynie ciekawym epizodem w bogatej historii 

Jakuba, to jednak zauważmy, że pojawia się ono w przełomowym momencie jego życia. 

Ma właśnie spotkać się po latach ze swoim bratem Ezawem, z którym był w konflikcie, i 

zdaje sobie sprawę, że będzie musiał odpowiedzieć za to, że podstępem wyłudził 

pierworództwo należne bratu.  

My także, jak Jakub, prowadzimy swoje walki z Bogiem,                                    

zwłaszcza gdy idzie o akceptację Jego planu w stosunku do nas. 

 

Toczy się w nas walka pomiędzy pragnieniem większego zaangażowania a lękiem, że 

będzie nas to zbyt wiele kosztować.  



Albo też pomiędzy chęcią pomocy komuś a zachowaniem bezpiecznego dystansu. Nie 

mamy ochoty wystawiać na szwank własnego komfortu, reputacji lub statusu – czy 

czegokolwiek innego, co jest dla nas ważne.  

Kiedy odkrywasz, że walczysz z Bogiem, pamiętaj, że On chce od ciebie jedynie tego, 

co jesteś w stanie uczynić, a reszty dokona On sam. Nie rozwiążesz w jednej chwili 

problemu głodu na świecie, ani nie zażegnasz wieloletniego sporu jedną wiadomością.  

Ale zawsze jest coś, co możesz zrobić. Możesz z wiarą podjąć jakiś konkretny krok w 

celu naprawy sytuacji. Bóg ma plany wobec ciebie, podobnie jak miał je wobec Jakuba.  

Czasami w tych planach mieszczą się także twoje zmagania z Nim. Czasami pozwala na 

to, byś zmagał się z Jego wezwaniem, abyś, kiedy już ukończysz walkę, był w pełni 

przekonany, że On naprawdę prosi cię o podjęcie tego konkretnego trudu.  

Tak więc nie bój się tych zmagań, pamiętaj jedynie, że drogi Boże zawsze na końcu 

okazują się najlepsze.  

 

„Panie, czasami Twoja wola wydaje mi się trudna i nie mam ochoty jej wypełnić. 

W takich sytuacjach pomóż mi zmagać się z Tobą z wiarą i zaufaniem.” 

 

Ps 17,1-3.6-8.15  Rdz 32,23-32.33b 

 

Ale tej jeszcze nocy wstał i zabrawszy obie swe żony, dwie ich niewolnice i 

jedenaścioro dzieci, przeprawił się przez bród potoku Jabbok.  A gdy ich przeprawił przez 

ten potok, przeniósł również [na drugi brzeg] to, co posiadał.  

Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki, a 

widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi 

ten staw podczas zmagania się z nim.  A wreszcie rzekł: Puść mnie, bo już wschodzi 

zorza! Jakub odpowiedział: Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz!  Wtedy 

[tamten] go zapytał: Jakie masz imię? On zaś rzekł: Jakub. Powiedział: Odtąd nie będziesz 

się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś.  Potem Jakub 

rzekł: Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię? Ale on odpowiedział: Czemu pytasz mnie 

o imię? - i pobłogosławił go na owym miejscu.  Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, 

mówiąc: Mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie. Słońce już 

wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę. Dlatego Izraelici nie 

jadają po dzień dzisiejszy ścięgna, które jest w stawie biodrowym, gdyż Jakub został porażony 

w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno. 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

7 lipca 2021 
 

Rdz 41,55-57; 42,5-7.14-15a.17-24a (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

  Ale kiedy i w Egipcie głód zaczął się dawać we znaki, ludność domagała się chleba 

od faraona. Wtedy faraon mówił do wszystkich Egipcjan: Udajcie się do Józefa i, co on 

wam powie, czyńcie. Gdy był głód na całej ziemi, Józef otwierał wszystkie [spichlerze], w 

których było [zboże], i sprzedawał zboże Egipcjanom, w miarę jak w Egipcie głód stawał 

się coraz większy.  Ze wszystkich krajów ludzie przybywali do Egiptu, by kupować zboże 

od Józefa, gdyż głód po całej ziemi się wzmagał.   

Kiedy synowie Izraela przybyli wraz z innymi, którzy tam również się udawali, aby 

kupić zboża bo głód był w Kanaanie,  Józef sprawował władzę w kraju i on to sprzedawał 

zboże wszystkim mieszkańcom tego kraju. Bracia Józefa, przybywszy do niego, oddali 

mu pokłon twarzą do ziemi.  Gdy Józef ujrzał swoich braci, poznał ich; jednak udał, że 

jest im obcy, i przemówił do nich surowo tymi słowami: Skąd przyszliście? Odpowiedzieli: 

Z Kanaanu, aby kupić żywności.  

Józef poznawszy ich, mimo że oni go nie poznali, przypomniał sobie sny, jakie miał niegdyś, i rzekł: 

Jesteście szpiegami! Przyszliście, aby obejrzeć miejsca nieobwarowane w tym kraju! A oni na to: Nie, 

panie! Słudzy twoi przybyli tylko dla zakupienia żywności. Jesteśmy wszyscy synami jednego człowieka. 

Jesteśmy uczciwi. My, słudzy twoi, nigdy nie byliśmy szpiegami. Ale on im rzekł: Nie. Przyszliście obejrzeć 

miejsca nieobwarowane tego kraju!  Wtedy powiedzieli: Było nas dwunastu braci, sług twoich, synów 

jednego człowieka w Kanaanie. Najmłodszy jest obecnie przy naszym ojcu, a jednego już nie ma.  

 Józef rzekł do nich: Jest tak, jak wam mówię: jesteście szpiegami!  Co do tego 

zostaniecie wybadani.  

Na życie faraona! Nie wyjdziecie stąd, chyba że przybędzie tu wasz brat najmłodszy. Wyprawcie 

jednego z was po waszego brata, wy zaś pozostaniecie w więzieniu, aby można było zbadać, czy to, co 

powiedzieliście, jest prawdą; jeśli okaże się, że nie - na życie faraona! - jesteście szpiegami.  

 I oddał ich pod straż na trzy dni.  A trzeciego dnia Józef rzekł do nich: Jeśli chcecie 

ocalić życie, uczyńcie to - bo ja czczę Boga. Skoro jesteście uczciwi, niechaj jeden wasz 

brat pozostanie w więzieniu, w którym was osadzono, wy zaś idźcie, zawieźcie zboże dla 

wyżywienia waszych rodzin. Potem przyprowadzicie do mnie najmłodszego brata 

waszego, aby się potwierdziły słowa wasze i nie spotkała was śmierć. I tak uczynili.  



 Mówili między sobą: Ach, zawiniliśmy przeciwko bratu naszemu, patrząc na jego 

strapienie, kiedy nas błagał o litość, a nie wysłuchaliśmy go! Dlatego przyszło na nas to 

nieszczęście.  Ruben zaś tak im wtedy powiedział: Czyż wam tego nie mówiłem: Nie 

dopuszczajcie się wykroczenia względem tego chłopca; ale nie usłuchaliście mnie. Toteż 

teraz żąda się odpowiedzialności za jego krew!  Nie wiedzieli zaś, że Józef to rozumie, 

bo rozmawiał z nimi przez tłumacza.  

Odszedłszy więc od nich, rozpłakał się. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Choć synowie Jakuba byli braćmi, to jednak więzi rodzinne nie okazały się na tyle 

mocne, by zapobiec rywalizacji, zazdrości i chciwości, które doprowadziły do ich 

skłócenia i podziału. Teraz, wiele lat po dramatycznym rozstaniu, Józef i jego bracia 

znowu przebywają razem.  

Czytając biblijny opis dziejów Józefa i jego braci nie mamy wątpliwości, że  

to Bóg pokierował wydarzeniami tak, aby ich na nowo połączyć. 

Doprowadzając do spotkania oraz budząc w nich skruchę z powodu popełnionego niegdyś 

czynu, przygotował ich do pojednania. Widząc, jak bardzo żałują swego postępowania, 

Józef zapłakał, doznając zarazem smutku i radości.  

Historia ta ukazuje nam, jak wielka jest moc pojednania i jak bardzo Bóg go pragnie. 

Nawet jeśli nam samym nie za bardzo na nim zależy, Bóg szuka dróg zmiękczenia naszych 

serc, aby skłonić je do przebaczenia. A jeżeli w ogóle zaczynamy myśleć o pojednaniu, to 

dlatego, że Bóg nas przemienia.  

Nawet jeśli ta myśl dopiero zaczyna w nas kiełkować, jest to już jakiś początek, a wiele 

cudów miało bardzo skromne początki. Pojednanie jest trudnym zadaniem, zwłaszcza gdy 

relacja wydaje nam się nie do naprawienia. Ale nawet wtedy nie traćmy nadziei. 

Dlaczego? Ponieważ  

Bóg nie pozostawia nas samych sobie, podobnie jak nie pozostawił braci 

Józefa. Nie kazał im wybrnąć z tej trudnej sytuacji i doprowadzić do pojednania o 

własnych siłach!  

Niechaj więc dobroć Boga dodaje ci odwagi.  

Nawet drobny krok w kierunku brata czy siostry w Panu może otworzyć drogę 

wielkiemu działaniu łaski. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, zacznij od modlitwy. Rozważ, 

jak wiele miłosierdzia okazał ci Bóg. Niech głębia Jego miłości do ciebie skruszy twoje 

serce. Proś Jezusa, aby pomógł ci być równie wielkodusznym i przebaczającym wobec 

tych, którzy cię skrzywdzili. On wysłucha tej modlitwy i stworzy ci okazję do pojednania 

we właściwym czasie.  

„Jezu, pomóż mi hojnie okazywać miłosierdzie tym, którzy mnie zranili.”  



Ps 33,2-3.10-11.18-19 Mt 10,1-7 

 

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami 

nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.  

 A oto imiona dwunastu apostołów:  

pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza,               

i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza,                           

i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.  

Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania:  

Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta 

samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu 

Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. 
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 Juda podszedłszy do niego, rzekł: Pozwól, panie mój, aby twój sługa powiedział słowo 

wobec ciebie. I nie gniewaj się na twego sługę, wszakżeś ty jak faraon! Pytał mój pan 

swoje sługi: Czy macie ojca lub brata?  Odpowiedzieliśmy panu mojemu: Mamy starego 

ojca i jeszcze jednego, najmłodszego brata, zrodzonego przez niego już w starości. Brat 

tego najmłodszego nie żyje; został on więc jeden z tej samej matki i dlatego ojciec go 

pokochał.  Rozkazałeś sługom twoim: Sprowadźcie go do mnie, abym mógł go 

zobaczyć. Powiedzieliśmy panu mojemu: Nie może chłopiec opuścić ojca, bo gdyby go 

opuścił, ojciec by umarł.  Wtedy rzekłeś do swych sług: Jeśli nie przyjdzie z wami wasz 

najmłodszy brat, nie pokazujcie mi się na oczy. Gdy więc przyszliśmy do twego sługi, 

ojca naszego, powtórzyliśmy mu twe słowa, panie.  Potem zaś powiedział nam ojciec: 

Idźcie znów, aby zakupić dla nas żywności. Odpowiedzieliśmy: Nie możemy iść. 

Pójdziemy tylko wtedy, gdy z nami pójdzie nasz najmłodszy brat. Bo nie możemy 

pokazać się owemu mężowi, jeśli nie będzie z nami naszego najmłodszego brata.  Wtedy 

powiedział nam twój sługa, ojciec nasz: Wiecie, że jedna z mych żon urodziła mi dwóch 

synów. Jeden - wyszedł ode mnie i wtedy pomyślałem sobie, że został rozszarpany, gdyż 

więcej go już nie widziałem.  Jeżeli i tego drugiego zabierzecie ode mnie i spotka go 

jakieś nieszczęście, moja siwizna zstąpi do Szeolu wśród niedoli.  

Józef nie mógł opanować swego wzruszenia i wobec wszystkich, którzy tam byli, 

zawołał: Niechaj wszyscy stąd wyjdą! Nikogo nie było z nim, gdy Józef dał się poznać 

swym braciom. Wybuchnąwszy głośnym płaczem, tak że aż usłyszeli Egipcjanie oraz 

dworzanie faraona,  rzekł do swych braci: Ja jestem Józef! Czy ojciec mój 

jeszcze żyje? Ale bracia nie byli w stanie mu odpowiedzieć, gdyż się go zlękli. On zaś 

rzekł do nich: Zbliżcie się do mnie! A gdy oni się zbliżyli, powtórzył: Ja jestem Józef, brat 

wasz, to ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie smućcie się i nie 

wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia                      

od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



Film Forrest Gump opowiada historię mężczyzny, który zdaje się biernie poddawać 

biegowi wydarzeń. Choć był świadkiem wielu przełomowych momentów historii Stanów 

Zjednoczonych XX wieku, jak wojna w Wietnamie czy demonstracje w obronie praw 

obywatelskich, prześlizgnął się zaledwie po ich powierzchni, słabo zdając sobie sprawę z 

tego, co się wokół niego dzieje. Jego życie dobrze podsumowuje ostatnia scena filmu – 

piórko unoszące się na wietrze.  

Biblijny Józef przypomina nieco Forresta Gumpa – jego życie zmienia się w sposób 

dramatyczny, gdy otaczającym go światem wstrząsają kolejne kryzysy.  

Jednak różnica polega na tym, że Józef w tych zmiennych wydarzeniach dostrzegał rękę 

Boga i starał się jak najlepiej z Nim współpracować.  

❖ Zachował wiarę nawet wtedy, gdy bracia wrzucili go do studni, a następnie 

sprzedali w niewolę.  

❖ Postąpił zgodnie z zasadami, gdy żona Putyfara próbowała go uwieść.  

❖ Pokornie odwoływał się do Boga, interpretując sny faraona.  

❖ Na koniec uznał, że Bóg uczynił go zarządcą Egiptu po to, by pomóc jego rodzinie i 

ocalić jego lud przed głodem i śmiercią.  

Czasami czujemy się jak Forrest igraszką okoliczności i kaprysów losu.  

Możemy jednak wzorem Józefa zaufać, że Bóg jest z nami niezależnie od tego, co się nam 

przydarza i co dzieje się wokół nas. On może posłużyć się każdą sytuacją dla realizacji 

swoich planów – nawet tragedią, porażką i grzechem.  

A my, podobnie jak Józef, możemy przyjmować każdy dzień jako okazję do współpracy z 

Bogiem i oddawania Mu chwały tam, gdzie jesteśmy.  

Kiedy więc przydarzy ci się coś nieoczekiwanego, staraj się naśladować Józefa. Pamiętaj, 

że Bóg jest z tobą wśród wszystkich problemów, które przeżywasz ty sam i które dotykają 

twoje otoczenie. Ale nie poprzestań na tym.  

Uwierz, że Bóg otwiera ci drogę, na której możesz Mu służyć, i wciąż daje ci 

okazje do współpracy przy budowaniu Jego królestwa.  

 

„Panie, ufam, że Ty działasz w każdych okolicznościach. Chcę współpracować z 

Tobą w budowaniu Twojego królestwa.” 

 

Ps 105,16-21    

 

 

 



 Mt 10,7-15 

 

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie.                   

Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie 

trędowatych, wypędzajcie złe duchy! 

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do 

swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart 

jest bowiem robotnik swej strawy.  A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, 

wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie 

wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, 

niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do 

was! Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, wychodząc z 

takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych!  Zaprawdę, powiadam wam: 

Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

9 lipca 2021                     
 

Rdz 46,1-7.28-30 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem. A gdy przybył do Beer-Szeby, złożył 

ofiarę Bogu ojca swego, Izaaka.  

 Bóg zaś w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izraela: Jakubie, Jakubie! A gdy on 

odpowiedział: Oto jestem,  rzekł do niego: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego.                         

Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem.  

 Ja pójdę tam z tobą i Ja stamtąd cię wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy. Potem 

Jakub wyruszył z Beer-Szeby. Synowie Izraela umieścili ojca swego, Jakuba, swe dzieci i 

żony na wozach, które faraon przysłał dla przewiezienia ich. Zabrali też swe trzody i swój 

dobytek, który nabyli w Kanaanie. Tak przybył Jakub do Egiptu wraz z całym 

potomstwem:  wziął z sobą do Egiptu synów, wnuków, córki i wnuczki - całe swe 

potomstwo.  

 Wysłał on przed sobą do Józefa Judę, aby ten mógł go wyprzedzić do Goszen przed 

ich przybyciem. A gdy przybyli do ziemi Goszen, Józef kazał zaprząc do swego wozu i 

wyjechał na spotkanie Izraela, ojca swego, do Goszen. Kiedy zobaczył go, rzucił mu się 

na szyję i długo szlochał na jego szyi.  Wreszcie Izrael odezwał się do Józefa: Teraz 

mogę już umrzeć, skoro zobaczyłem ciebie, że jeszcze żyjesz! 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jakub nie miał łatwego życia. Zanim jeszcze urodziły mu się dzieci, usłyszał Bożą 

obietnicę: „Wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie                 

i przez twych potomków” (Rdz 28,14).  

Jednak dzieci Jakuba nie zawsze żyły w sposób godny obietnicy zawartej w tych słowach. 

Czytając ich dzieje, znajdziesz przykłady oszustwa, kazirodztwa, morderstwa i przemocy 

(Rdz 34-46).  

Z pewnością Jakub niejeden raz niepokoił się, czy jego dzieci kiedykolwiek staną się 

źródłem błogosławieństwa dla „wszystkich plemion ziemi”.  



Dopiero po trzydziestu latach oczekiwania Jakub zobaczył, jak jego synowie żałują złego 

postępowania i jednają się ze swoim bratem Józefem, którego kiedyś porwali i sprzedali w 

niewolę.  

Nabrał przekonania, że Boża obietnica może się teraz wypełnić. Jeśli od dawna już 

czekasz – może nawet przez całe swoje życie – by Bóg wysłuchał twoją modlitwę, pamiętaj, 

że        prawdy naszej wiary zawsze pozostają faktem.  

A są one następujące:  

 Bóg jest dobry.  

 Bóg jest wszechmocny.  

 Bóg jest wierny.  

 Słyszy nasze wołanie i spełnia pragnienia tych, którzy się Go 

boją.  

 I troszczy się o ciebie.  

Zwykle skupiamy się na stratach, brakach, na tym, jaka naszym zdaniem powinna być 

Boża odpowiedź na naszą modlitwę. A kiedy czekamy bezskutecznie od dłuższego czasu, to 

w pewnym sensie jest naturalne, że nie spodziewamy się już od Boga niczego, poza dalszym 

milczeniem.  

Jednak Bóg, który przewidział nadciągającą na Izrael klęskę głodu, gdy nikt nie miał o niej 

pojęcia, zawsze widzi dalej i szerzej.  

 W Bożym planie mieści się również troska o twoją rodzinę i jej uzdrowienie.  

 Bóg patrzy na twoje życie z szerszej perspektywy i wypełni swój plan, 

niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się teraz znajdujesz.  

Jeśli dziś czekasz na odpowiedź na twoją modlitwę, zacznij od przypomnienia sobie, kim 

jest Bóg. Wymień tyle Jego przymiotów, ile potrafisz. 

 Szukaj ich, gdy czytasz Pismo Święte, i dodawaj do swojej listy. Wychwalaj Go i dziękuj 

Mu za nie. Proś Ducha Świętego, aby zaszczepił wiarę głęboko w twoim sercu. Proś Go o 

otwarcie oczu, abyś mógł sam zobaczyć, że Pan opiekuje się twoim życiem i wyświadcza ci 

dobro.  

 

„Boże, Ty znasz moje serce i moje potrzeby. Dziś proszę Cię, abyś pomógł mi 

zobaczyć Twoją dobroć i opiekę, jaką mnie otaczasz w moim życiu.” 

 

Ps 37,3-4.18-19.27-28.39-40 



Mt 10,16-23 

 

  Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a 

nieskazitelni jak gołębie!  Miejcie się na baczności przed ludźmi! 

 Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed 

namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i 

poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić.  

W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy 

będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.  

Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich 

przyprawią.  Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa 

do końca, ten będzie zbawiony.  Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do 

innego.  

Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn 

Człowieczy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

10 lipca 2021                     
 

Rdz 49,29-33; 50,15-26 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  Potem dał im taki rozkaz: Gdy ja zostanę przyłączony do moich przodków, 

pochowajcie mnie przy moich praojcach w pieczarze, która jest na polu Efrona 

Chetyty, w pieczarze, która jest na polu Makpela w pobliżu Mamre w kraju Kanaan, 

którą kupił Abraham wraz z tym polem od Efrona Chetyty jako tytuł własności 

grobu.  Tam pochowano Abrahama i Sarę, jego żonę, tam pochowano Izaaka i jego 

żonę Rebekę; tam pochowałem Leę. Pole to wraz z pieczarą zostało kupione od 

Chetytów.  Gdy Jakub wydał te polecenia swoim synom, złożył swe nogi na łożu, 

wyzionął ducha i został przyłączony do swoich przodków.  

Bracia Józefa zdając sobie sprawę z tego, że ojciec ich nie żyje, myśleli: Na pewno 

Józef będzie nas teraz prześladował i odpłaci nam za wszystkie krzywdy, które mu 

wyrządziliśmy!  Toteż kazali powiedzieć Józefowi: Ojciec twój dał przed śmiercią takie 

polecenie: Powiedzcie Józefowi tak: Racz przebaczyć braciom twym wykroczenie i winę 

ich, wyrządzili ci bowiem krzywdę. Teraz przeto daruj łaskawie winę nam, którzy czcimy 

Boga twojego ojca! Józef rozpłakał się, gdy mu to powtórzono. Wtedy bracia już sami 

poszli do Józefa i upadłszy przez nim rzekli: Jesteśmy twoimi niewolnikami.  Lecz Józef 

powiedział do nich: Nie bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga?  Wy niegdyś 

knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co 

jest dzisiaj, że przeżył wielki naród.  Teraz więc nie bójcie się: będę żywił was i dzieci 

wasze. I tak ich pocieszał, przemawiając do nich serdecznie. Józef mieszkał w 

Egipcie wraz z rodziną swego ojca. Dożył on stu dziesięciu lat i doczekał się prawnuków 

z Efraima. Również dzieci Makira, syna Manassesa, urodziły się na kolanach 

Józefa. Wreszcie Józef rzekł do swych braci: Gdy ja umrę, Bóg okaże wam swą łaskę i 

wyprowadzi was z tej ziemi do kraju, który poprzysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i 

Jakubowi. Po czym zobowiązał synów Izraela przysięgą, że spełnią takie polecenie: 

Gdy Bóg okaże wam tę wielką swoją łaskawość, zabierzcie stąd moje kości.  Po czym 

Józef umarł, mając sto dziesięć lat. Zabalsamowano go i złożono go do trumny w 

Egipcie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



Bracia Józefa byli przerażeni. Bali się, że teraz, kiedy umarł ich ojciec Jakub, nic nie 

powstrzyma Józefa przed wywarciem na nich zemsty za to, jak go niegdyś potraktowali. 

Ich niepokój był tak duży, że posunęli się do kłamstwa twierdząc, że ojciec przed śmiercią 

prosił, by Józef przebaczył braciom wszystkie dawne krzywdy. A przecież emocjonalna 

reakcja Józefa już wtedy, gdy dał się im poznać, świadczyła o tym, że nie pragnie on 

zemsty (Rdz 45,1-2).  

Choć to zdumiewające, Józef nie żywił do nich urazy. Wręcz przeciwnie, w skutkach 

ich postępków potrafił dostrzec tajemnicze działanie Boga (Rdz 50,20).  

➢ Dlaczego bracia Józefa sądzili, że Józef dokona na nich odwetu, gdy tylko 

ojciec zamknie oczy?  

Być może między innymi dlatego, że – jak wielu z nas – wierzyli, iż tego wymaga 

sprawiedliwość. Uważali, że żaden zły czyn nie może pozostać bez kary, nawet gdy był to 

ich własny czyn.  

Tego rodzaju myślenie każe nam niekiedy wątpić, czy Bóg naprawdę nam przebaczył, 

nawet jeśli przystąpiliśmy do sakramentu pojednania i otrzymaliśmy rozgrzeszenie. 

Myślimy sobie: To niemożliwe, żeby Bóg nie pociągnął mnie do odpowiedzialności za ten 

grzech i nie chciał mnie za niego ukarać.  

W rzeczywistości jednak niepojęte, przeobfite miłosierdzie Boga stawia na 

głowie nasze naturalne poczucie sprawiedliwości i przywraca właściwy 

porządek rzeczy. Jest ono sercem Bożej sprawiedliwości.  

Skoro Józef mógł okazać tak wielkie miłosierdzie braciom, to o ileż bardziej Bóg okaże 

się miłosierny wobec nas!  

 Zresztą w Biblii czyn Józefa był jedynie zapowiedzią tego miłosierdzia, 

które Bóg nam okaże w Jezusie.  

Czytając więc dzisiejszy fragment Księgi Rodzaju, zobacz oczyma wyobraźni Jezusa, 

który ze łzami radości patrzy na ciebie z miłością i miłosierdziem. Niech On cię zapewni, 

jak Józef zapewnił swoich braci, że naprawdę przebaczył ci wszystkie grzechy – nawet te, 

których najbardziej się wstydzisz.  

 

„Ojcze, nie pozwól mi zapominać o tym, że Twoje przebaczenie trwa na wieki.” 

 

Ps 105,1-4.6-7    



 

 Mt 10,24-33 

 

Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie 

jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż 

bardziej jego domowników tak nazwą. Więc się ich nie bójcie!  

Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic 

tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć.  Co mówię wam w ciemności, 

powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się 

tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą.  

Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.  

 Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca 

waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są 

policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. 

 Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja 

przed moim Ojcem, który jest w niebie.   

Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest 

w niebie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

11 lipca 2021                           
 

Am 7,12-15 (Biblia Tysiąclecia) 
 

I rzekł Amazjasz do Amosa: Widzący, idź, uciekaj sobie do ziemi Judy!  

I tam jedz chleb, i tam prorokuj!  

A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą.                        

I odpowiedział Amos Amazjaszowi: Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem 

proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął 

mnie Pan i rzekł do mnie Pan: Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego! 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Historia Amosa stanowi punkt zwrotny w dziejach proroków.  

Od czasów króla Saula prorocy tworzyli swego rodzaju grupę zawodową, skupioną 

wokół króla i będącą na jego utrzymaniu. Amos twierdzi jednak o sobie, że nie jest 

„prorokiem ani (…) synem proroków” (Am 7,14).  

W momencie powołania przez Boga był „pasterzem i tym, który nacina sykomory” 

(Am 7,14). Od tego czasu wszyscy kolejni prorocy – Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i inni – 

byli do tej posługi osobiście powoływani przez Boga. Opisywali często historię swego 

powołania, aby podkreślić, że nie są „zawodowymi” prorokami.  

Dlaczego jest to ważne? Ponieważ wielu „zawodowych” proroków z czasów Amosa 

łagodziło i wręcz zakłamywało swoje przesłania, aby zaskarbić sobie łaskę królewską. 

Otrzymywali też regularne wynagrodzenie za swe usługi.  

Amos, choć urodził się w Judzie, z polecenia Boga upominał  Izraela. Z tego powodu 

kapłan Amazjasz polecił mu, żeby wyniósł się do ojczystej Judei i tam „zarabiał na chleb” 

prorokowaniem. Przeszkadzało mu, że Amos wchodzi w kompetencje proroków żyjących 

na dworze królewskim. Zdecydowanie nie miał zamiaru tolerować obecności 

samozwańczego proroka, który w dodatku występował przeciwko królowi!  



Jednak Amos nie przeżywał żadnego konfliktu interesów. Bóg dał mu przesłanie, a on 

starał się przekazać je królowi.  

Przejdźmy teraz do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus posyła Dwunastu, aby głosili 

słowo i uzdrawiali.  

 

➢ Mk 6,7-13 

 

 

 Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też 

władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz 

laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie.  Ale idźcie obuci w sandały i nie 

wdziewajcie dwóch sukien.  I mówił do nich: Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie 

tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, 

wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc 

wyszli i wzywali do nawrócenia.  Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych 

namaszczali olejem i uzdrawiali. 

 

 

Z pewnością nie robili tego dla pieniędzy ani po to, by znaleźć łaskę w oczach króla 

Heroda. Bóg ich powołał i to było najważniejsze. Powrócili więc do Jezusa z tej wyprawy 

uradowani nie z powodu jakiegoś zarobku, ale dlatego, że doświadczyli mocy Jego słowa.  

Ty także, na mocy chrztu, otrzymałeś od Boga powołanie prorockie. Oznacza to po 

prostu, że jesteś powołany do „szerzenia wiary stosownie do swoich możliwości” 

(Lumen Gentium, 17).  

Czynisz to dzieląc się z innymi tym, co Bóg uczynił w twoim życiu, a także troszcząc 

się o ubogich i wypełniając wiernie naukę Kościoła nawet wtedy, gdy jest to trudne lub 

niewygodne. Nie przyniesie ci to bogactwa. Może też nie przynieść ci popularności.  

Jednak nie ma nic wspanialszego niż świadomość, że Bóg działa przez Twoje 

słowo czy uczynek. 

Bóg wciąż mówi do swego ludu, a ty jesteś wezwany, by być częścią Jego głosu.  

 

„Panie, pomóż mi usłyszeć Twoje słowo i przekazać je innym.” 

 

Ps 85,9-14    Ef 1,3-14 


