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Wówczas rzekli do Niego niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów: 

Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie.  

 Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden 

znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza.  Albowiem jak Jonasz był trzy 

dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy 

noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i 

potępią je; ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś 

więcej niż Jonasz. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i 

potępi je; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu 

jest coś więcej niż Salomon. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Chociaż Jezus uczynił już tak wiele znaków, uczeni w Piśmie i faryzeusze zażądali 

kolejnego, który miał ich przekonać, że jest On Mesjaszem. Skupieni na szukaniu 

znaków nie zauważyli, że tym znakiem jest sam Jezus, którego mają przed 

oczami.  

Czy zdarzyło ci się kiedyś prosić Boga o konkretny znak? Takie pragnienie jest rzeczą 

bardzo ludzką. Może chcemy uzyskać potwierdzenie podjętej decyzji, albo upewnić się, 

czy Bóg usłyszał i przyjął naszą modlitwę.  

Czasami w taką prośbę zakrada się też element targowania: „Panie, potrzebuję znaku, 

że Ty rzeczywiście działasz w tej sytuacji. Jeśli objawisz mi się w ten konkretny sposób, 

to uwierzę” – prosimy. Odpowiedź udzielona przez Jezusa przywódcom żydowskim daje 

wiele do myślenia.  

Czasami bowiem my także szukamy znaków zewnętrznych, podczas gdy to sam Jezus 

jest jedynym znakiem, jakiego naprawdę potrzebujemy.  



Ten „znak” jest zawsze przed nami, błogosławiąc nas, umacniając i prowadząc.  

Oczywiście zdarzają się też sytuacje, w których Pan daje nam konkretne znaki.  

Przypomnijmy sobie na przykład Gedeona, który prosił o znak z runem owczym i Bóg 

go wysłuchał (Sdz 6,36-40).  

Bądźmy jednak otwarci także na inne sposoby, którymi Bóg chce nas prowadzić. 

Niech nasze własne upodobania czy chęci nie zamykają nas na głos Boga, który może 

przemówić w zupełnie inny sposób. Nie narażajmy się też na pokusę zniechęcenia, która 

może się pojawić, gdy nie otrzymamy znaku w formie, jakiej oczekiwaliśmy czy 

pragnęliśmy. Nie dyktujmy Bogu, jak konkretnie ma postąpić w danej sytuacji.  

Możesz prosić Jezusa o znaki. Ale bądź otwarty na inne sposoby Jego działania. 

Pamiętaj też, że ostatecznie to Jezus jest najwspanialszym znakiem, jaki dał nam Bóg 

Ojciec. On jest znakiem Bożej miłości i troski o nas – i nie ma znaku większego od 

Niego.  

 

„Jezu, kiedy skupiam się na szukaniu znaków, pomóż mi nie przeoczyć Twojej 

obecności w moim życiu.” 

 

(Ps) Wj 15,1b-2c.3-6 

 

Wj 14,5-9a.10-18 

 

 Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu, zmieniło się usposobienie 

faraona i jego sług względem niego i rzekli: Cóżeśmy uczynili pozwalając Izraelowi 

opuścić naszą służbę? Rozkazał wówczas faraon zaprzęgać swoje rydwany i zabrał ludzi 

swoich ze sobą. Wziął sześćset rydwanów wyborowych oraz wszystkie inne rydwany 

egipskie, a na każdym z nich byli dzielni wojownicy.  

 Pan uczynił upartym serce faraona, króla egipskiego, który urządził pościg za 

Izraelitami. Ci jednak wyszli z podniesioną ręką. Egipcjanie więc ścigali ich i dopędzili 

obozujących nad morzem - wszystkie konie i rydwany faraona, jeźdźcy i całe wojsko 

jego - pod Pi-Hachirot naprzeciw Baal-Sefon.  A gdy się zbliżył faraon, Izraelici 

podnieśli oczy, a ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili. 

Izraelici podnieśli głośne wołanie do Pana.  

 Rzekli do Mojżesza: Czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, 

abyśmy pomarli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam przez to, że 

wyprowadziłeś nas z Egiptu?  



 Czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w Egipcie: Zostaw nas w spokoju, chcemy służyć 

Egipcjanom. Lepiej bowiem nam było służyć im, niż umierać na tej pustyni.  

Mojżesz odpowiedział ludowi: Nie bójcie się! Pozostańcie na swoim miejscu, a 

zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan, których widzicie 

teraz, nie będziecie już nigdy oglądać.  Pan będzie walczył za was, a wy będziecie 

spokojni.  

Pan rzekł do Mojżesza: Czemu głośno wołasz do Mnie? Powiedz Izraelitom, niech 

ruszają w drogę.  

 Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą 

Izraelici w środek na suchą ziemię.  

Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją 

potęgę wobec faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców.          

 A gdy okażę moją potęgę wobec faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają 

Egipcjanie, że ja jestem Pan. 
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   Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i 

chcieli z Nim mówić.  Ktoś rzekł do Niego: Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na 

dworze i chcą mówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: 

Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim 

uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia.  

 Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi 

jest bratem, siostrą i matką. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

➢ Czyżby Jezus uzależniał dopuszczenie nas do swojej rodziny od wypełnienia 

konkretnych warunków?  

Taki wniosek można wysnuć z dzisiejszej Ewangelii.  

A przecież Jezus kocha nas miłością bezwarunkową i jedynym „warunkiem” przyjęcia 

nas do Bożej rodziny jest akceptacja tej miłości oraz bycie ochrzczonym w imię Ojca i 

Syna, i Ducha Świętego.  

Ale czy to naprawdę wszystko, czego Jezus od nas oczekuje?  

Rozważmy to na przykładzie ziemskiej rodziny. Podobnie jak kochający rodzice mają 

pewne oczekiwania wobec swoich dzieci, tak Bóg oczekuje, że będziemy pełnić Jego wolę 

poprzez miłowanie Jego i naszych bliźnich oraz budowanie Jego królestwa na ziemi.  

Powiedzmy jednak jasno – fakt, że Bóg ma wobec nas określone oczekiwania, nie 

oznacza, że zachowuje się jak nadzorca rozliczający każdego z wykonania kolejnych 

zadań. Absolutnie nie. Jesteśmy Jego synami i córkami, a nie sługami czy niewolnikami.  

A to oznacza, że On chce, aby nasze dobre czyny wypływały z miłości, a nie z lęku. 

Chce, abyśmy byli jak dzieci, które mając bezpieczne oparcie w miłości rodziców chcą 

sprawiać im radość i czynić to, o co proszą.  



Bóg wie, że jeśli i my znajdziemy bezpieczne oparcie w przyjętej przez nas Jego 

miłości i łasce, to w sposób naturalny zrodzi się w nas pragnienie pełnienia Jego woli i 

służenia Mu w taki sposób, jaki jest Mu miły.  

Oczywiście nikt z nas nie jest doskonały. Podobnie jak nie zawsze jesteśmy w stanie 

spełnić wszystkich oczekiwań naszych bliskich, tak czasem nie udaje nam się sprostać 

zadaniu codziennego pełnienia woli Ojca. Ale nawet wtedy nie jest to powód do lęku.  

Nasz Ojciec niebieski jest kochający i miłosierny, przebacza nam               

i pozwala zacząć od nowa. 

Spróbuj dziś na nowo uświadomić sobie, że  

 jesteś umiłowanym członkiem Bożej rodziny.  

 Ojciec niebieski troszczy się o ciebie bardziej niż najlepszy nawet ziemski 

ojciec.  

 Ma wspaniały plan na twoje życie – jako Jego syn lub córka masz przywilej 

budowania Jego królestwa na ziemi.  

Obyśmy zawsze pamiętali, kim jesteśmy i do kogo należymy.  

 

„Duchu Święty, wlej w moje serce pewność, że jestem dzieckiem Ojca 

niebieskiego.” 

 

Ps 15,8-10,12.17 

Wj 14,21--15,1 

 

  Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem 

wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią. Wody się 

rozstąpiły,  a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po 

prawej i po lewej stronie.  Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i 

jeźdźcy weszli za nimi w środek morza.  

O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do 

ucieczki.  I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód 

posuwać. Egipcjanie krzyknęli: Uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy 

z Egipcjanami.  

 A Pan rzekł do Mojżesza: Wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich 

rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na 

swoje miejsce.  



 

Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom, i pogrążył ich Pan w środku 

morza.  Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, którzy 

weszli w morze, ścigając tamtych, nie ocalał z nich ani jeden.  Izraelici zaś szli po suchym 

dnie morskim, mając mur wodny po prawej i po lewej stronie.  

W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych 

Egipcjan na brzegu morza.  Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan 

wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi.  

 Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana:  

Będę śpiewał ku czci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia i 

jeźdźca jego pogrążył w morzu. 
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Następnie wyruszyli z Elim. Przybyło zaś całe zgromadzenie Izraelitów na 

pustynię Sin, położoną między Elim a Synajem, piętnastego dnia drugiego 

miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej. 

 I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów przeciw Mojżeszowi i 

przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im: Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi 

egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości! 

Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę.                    

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt 

deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby 

dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też 

nie.  Lecz w dniu szóstym zrobią zapas tego, co przyniosą, a będzie to podwójna 

ilość tego, co będą zbierać codziennie. 

 Mojżesz i Aaron powiedzieli do społeczności Izraelitów: Tego wieczora ujrzycie, że to Pan 

wyprowadził was z ziemi egipskiej.  A rano ujrzycie chwałę Pana, gdyż usłyszał On, że 

szemrzecie przeciw Panu. Czymże my jesteśmy, że szemrzecie przeciw nam? Mojżesz 

powiedział: Wieczorem Pan da wam mięso do jedzenia, a rano chleb do sytości, bo słyszał Pan 

szemranie wasze przeciw Niemu. Czymże bowiem my jesteśmy? Nie szemraliście przeciwko 

nam, ale przeciw Panu!   

Mojżesz rzekł do Aarona: Powiedz całemu zgromadzeniu Izraelitów: Zbliżcie się 

do Pana, gdyż słyszał wasze szemrania.  W czasie przemowy Aarona do całego 

zgromadzenia Izraelitów spojrzeli ku pustyni i ukazała się im w obłoku chwała 

Pana.  I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowami:  Słyszałem szemranie Izraelitów. 

Powiedz im tak: O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. 

Poznacie wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Rzeczywiście wieczorem 

przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła 

obozu.  Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś 

drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi.  

 



 

 Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: Co to jest? - gdyż nie wiedzieli, co 

to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz:  

To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Co za wstyd! Nie minęły jeszcze trzy miesiące, odkąd Bóg w cudowny sposób wybawił 

ich z niewoli, a Izraelici już szemrają przeciwko Niemu, skarżąc się na swoje liczne braki.  

Jak mogli tak szybko zapomnieć o Bożej opiece i wszystkich nadprzyrodzonych 

wydarzeniach, które dały im wolność?  

Zanim jednak zbyt surowo osądzimy Izraelitów, przypomnijmy sobie, że ich sytuacja 

rzeczywiście była nie do pozazdroszczenia. Znajdowali się na pustyni, gdzie brakowało 

jedzenia i picia. Będąc niewolnikami wiedzieli przynajmniej, że nie umrą z głodu!  

Owszem, mogliby okazać więcej wdzięczności, ale Bóg widział, co naprawdę 

przeżywali. Za ich szemraniem stał niezwykle realny lęk o własne życie i bezpieczeństwo. 

Bóg to rozumiał i dlatego okazał im współczucie.  

Wbrew temu, czego moglibyśmy się spodziewać, nie ukarał ich. Uczynił coś wręcz 

przeciwnego. Odpowiedział na ich lęki, dając im codziennie chleb z nieba. Nie poprzestał 

też na zaspokojeniu ich najbardziej palących potrzeb, ale ponadto objawił im swoją 

miłość. Zstąpił z nieba i ukazał się Izraelitom w postaci tajemniczego obłoku, dając im w 

ten sposób dodatkowe zapewnienie, że naprawdę Mu na nich zależy (Wj 16,10).  

Bóg nas także nie karze za szemranie. Dostrzega lęk czający się w głębi naszych serc.  

❖ Jeśli na przykład narzekasz na to, że twoje dorosłe dzieci nie są dość 

wyczulone na twoje potrzeby, to może kryje się za tym lęk, że na starość 

zostaniesz bez opieki.  

❖ Jeśli narzekasz na swoją pracę, to może obawiasz się, że nie zdołasz zarobić 

dość pieniędzy na utrzymanie rodziny.  

Przeżywając tego typu zmagania czujemy się czasem, jakbyśmy wędrowali przez 

jałową pustynię bez nadziei wybawienia. Jednak nawet w trudnych czasach, kiedy lęk i 

niepokój trzymają nas w żelaznym uścisku, Bóg chce nas pocieszać i nieść nam pokój.  

Oczywiście nie zachęca nas do szemrania, ale jeśli nie możemy się od niego 

powstrzymać, daje sobie z nim radę. On nas rozumie. On ma moc uciszyć kryjące się za 

szemraniem lęki i pomóc każdemu z nas w powierzeniu Mu swojego życia – pomimo 

naszych obaw.  



 

 

„Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że odpowiadasz na moje lęki cierpliwością                             

i współczuciem.” 

 

Ps 78,18-19.23-28     

Mt 13,1-9 

 

 

 Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem.  Wnet zebrały się koło Niego 

tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu.  

 I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać.  A gdy 

siał niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na 

miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była 

głęboka.  Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne 

znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je.  

Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno 

stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. 

Kto ma uszy, niechaj słucha! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Św. Marii Magdaleny 
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  Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo  

jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak 

Szeol, żar jej to żar ognia, płomień Pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, 

nie zatopią jej rzeki. Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, 

pogardzą nim tylko. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Wiemy wszyscy, co to znaczy szukać kogoś i nie móc go znaleźć!  

Biegamy po ulicy czy galerii handlowej wołając go po imieniu. Dzwonimy i piszemy 

sms-y, dopóki nie uzyskamy odpowiedzi. Im dłużej to trwa, tym bardziej nasz niepokój 

narasta. Co za ulga, kiedy wreszcie znajdziemy zgubę!  

❖ Możemy więc sobie wyobrazić, co czuła Maria Magdalena – zarówno 

jej niepokój, jak i jej ulgę, gdy spotkała Jezusa zmartwychwstałego.  

Być może czuła się jak oblubienica z Pieśni nad Pieśniami, szukająca umiłowanego 

swej duszy. Jak oblubienica, która odnalazła swego oblubieńca i spoczęła na jego sercu 

(Pnp 8,6), tak Maria Magdalena odnalazła swego Boskiego Oblubieńca, Jezusa, którego 

tak gorliwie szukała.  

Oczywiście, skoro jesteśmy uczniami Jezusa, to już Go „znaleźliśmy”.  

Przychodzą jednak dni, kiedy Bóg wydaje się przed nami ukrywać, kiedy trudno jest 

nam Go dostrzec w naszej codziennej krzątaninie.  



To właśnie wtedy dobrze jest naśladować przykład Marii Magdaleny, który pokazuje, 

że szukanie Pana wymaga aktywnego wysiłku. Kiedy czujemy się daleko od Boga, 

ostatnią rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, jest po prostu pogodzenie się z tym.  

Jezus chce zostać znaleziony!  

➢ W jaki sposób możemy więc szukać Pana, gdy wydaje się odległy?  

Przede wszystkim przez wytrwałą modlitwę. Módl się rano zaraz po przebudzeniu. 

Wysyłaj w niebo krótkie modlitwy w trakcie wypełniania codziennych obowiązków. 

Zorganizuj sobie zajęcia tak, by móc czasem pójść na Mszę w dzień powszedni. 

Rozmyślaj o Jezusie czytając Ewangelię.  

Szukaj Go, jak Maria Magdalena, dopóki Go nie znajdziesz.  

A znajdziesz Go na pewno. Oczywiście nie zobaczysz Go twarzą w twarz, ale zaczniesz 

uświadamiać sobie Jego obecność i pokój na wiele innych sposobów. Doświadczysz 

głębiej Jego miłości, łatwiej też będzie Ci zaufać Jego miłosierdziu i łasce.  

W dzisiejsze święto Marii Magdaleny poczujmy się zainspirowani jej przykładem.                 

Z pewnością ona sama powiedziałaby nam, że ten, kto szuka Pana, znajduje Go.  

 

„Jezu, pomóż mi szukać Cię całym moim sercem, całą duszą, całym umysłem i ze 

wszystkich moich sił.” 

(lub)  

 

2 Kor 5,14-17    Ps 63,2-6.8-9     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 J 20,1.11-18 

 

 

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 

Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.  Pobiegła więc i 

przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: 

Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono.  

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów 

drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył 

leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący 

za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego 

głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu Wtedy 

wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i 

uwierzył.  Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z 

martwych.  Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie.  

Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy /tak/ płakała, 

nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało 

Jezusa - jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg.  I rzekli do niej: Niewiasto, 

czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go 

położono.  Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, 

że to Jezus.  Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś 

sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz 

mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę.  Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się 

powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu.  Rzekł do niej 

Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do 

moich braci powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i 

Boga waszego.  

 Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Św. Brygidy, patronki Europy 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

23 lipca 2021                     
 

Ga 2,19-20 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga:  

razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.  

 Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.  

Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w 

Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Słowa „codzienny krzyż”, „wyrzeczenie” czy „obowiązek” nie mają dziś dobrej 

prasy. 

 Są jakby zanegowaniem radości, szczęścia i tego wszystkiego, czego człowiek pragnie od 

życia. Kojarzą się z biernym poddawaniem się okolicznościom, rezygnacją, ciągnięciem 

codziennego kieratu bez nadziei, że to się kiedykolwiek zmieni.  

Zupełnie inną wizję krzyża ukazuje nam św. Brygida, żyjąca w XIV 

wieku patronka Europy.  

Od najmłodszych lat krzyż budził w Brygidzie przede wszystkim współczucie dla męki 

Zbawiciela i podziw dla Jego miłości. Najbardziej znanym z pozostawionych przez nią 

tekstów jest tzw. „Tajemnica szczęścia” – nabożeństwo piętnastu modlitw, 

stanowiących serdeczny dialog z Jezusem w oparciu o kolejne etapy Jego męki.  

„Przez gorzką Mękę i przez wylaną drogocenną Krew (…) nawróć mnie całkowicie do 

siebie, aby me serce utworzyło dla Ciebie stałe mieszkanie, aby moja mowa była Ci miła, a 

koniec życia uwieńczony nadzieją spotkania się z Tobą w raju” – prosi Brygida. – „Jezu, 

Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!”  



Życie Brygidy było dalekie od stereotypu ponurej i udręczonej ofiary. Wysoko urodzona, 

zamożna, szczęśliwa żona i matka ósemki dzieci, prowadząca aktywne życie, wypełnione 

działalnością charytatywną i polityczną, a także licznymi pielgrzymkami, miała wszystko, 

czego po ludzku można pragnąć.  

Jednak od dziecka obdarzona łaską żywego kontaktu z Jezusem, zrozumiała, że  

to w Nim jest dla niej źródło szczęścia. 

Skoro nie dane jej było wstąpić do zakonu, czego gorąco pragnęła, prowadziła głębokie 

życie wewnętrzne w stanie świeckim, szukając Boga w codziennych obowiązkach, a pod 

koniec życia założyła Zakon Najświętszego Zbawiciela (siostry brygidki).  

Dziś, kiedy coraz częściej określa się Europę mianem kontynentu „postchrześcijańskiego”, 

kiedy coraz powszechniejsze staje się utożsamianie szczęścia z wypełnianiem własnych 

zachcianek, patronka Europy przypomina nam, że to Bóg uszczęśliwia.  

Uczy, że przyjmując krzyż swoich codziennych obowiązków nie z biernością i rezygnacją, 

ale w twórczej współpracy z Bogiem, znajdujemy energię i siłę do życia oraz upodabniamy 

się do Jezusa.  

 

„Panie, pomóż mi zrozumieć, że w Tobie jest dla mnie życie i szczęście.” 

 

Ps 34,2-11   J 15,1-8 

 

 

 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia.                  

Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, 

oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które 

wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was. Podobnie jak 

latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie - tak 

samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.  Ja jestem krzewem winnym, wy - 

latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie 

nic nie możecie uczynić.  Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i 

uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a 

słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.  Ojciec mój 

przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

24 lipca 2021                     
 

Ps 50,1-2.5-6.14-15 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Psalm. Asafowy. Przemówił Pan, Bóg nad bogami, i zawezwał ziemię od 

wschodu do zachodu słońca.  Bóg zajaśniał z Syjonu, korony piękności.  

Bóg nasz przybył i nie milczy: przed Nim ogień trawiący, wokół Niego szaleje 

nawałnica. Wzywa On z góry niebo i ziemię, by lud swój sądzić.  

Zgromadźcie Mi moich umiłowanych, którzy zawarli ze Mną przymierze 

przez ofiarę. Niebiosa zwiastują Jego sprawiedliwość, albowiem sam Bóg 

jest sędzią.  

Posłuchaj, mój ludu, chcę przemawiać i świadczyć przeciw tobie, Izraelu: Ja jestem 

Bogiem, Bogiem twoim.  Nie oskarżam cię o twe ofiary, bo twoje całopalenia zawsze są 

przede Mną.  Nie chcę przyjmować cielca z twego domu ni kozłów ze stad twoich,  bo 

do Mnie należy cała zwierzyna po lasach, tysiąc zwierząt na moich górach.  Znam całe 

ptactwo powietrzne, i do Mnie należy to, co się porusza na polu. Gdybym był głodny, nie 

musiałbym tobie mówić, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Czy będę jadł mięso 

cielców albo pił krew kozłów?  

Złóż Bogu ofiarę dziękczynną i wypełnij swe śluby złożone 

Najwyższemu, wtedy wzywaj Mnie w dniu utrapienia: Ja cię uwolnię, a ty 

Mnie uwielbisz.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Izraelici wiele razy doświadczyli potęgi Bożego działania. Bóg wybawił ich z niewoli 

egipskiej. Okazał swoją moc zsyłając plagi, które spadły na Egipcjan, a potem rozdzielając 

wody Morza Czerwonego. Wyprowadził ich na wolność i zawarł z nimi wieczne 

przymierze.  

Po takich wydarzeniach oddawanie chwały Bogu, który ich ocalił i prowadził, 

wydawało się rzeczą łatwą i naturalną. Jednak w kolejnych dniach i tygodniach po tych 

wspaniałych znakach od Boga lud stawał przed nowymi wyzwaniami i sytuacjami 

budzącymi lęk.  



Czasami były one sprowokowane przez nieprzyjaciół, a czasami przez sam lud. Jednak 

wezwanie wciąż pozostawało aktualne: „Złóż Bogu ofiarę dziękczynną” (Ps 50,14).  

Dziękuj Bogu w zamęcie i lęku. Dziękuj Mu w obliczu pokusy, dziękuj, gdy przyszłość 

jest nieznana, a wynik bitwy niepewny.  

W takich chwilach mielibyśmy raczej ochotę składać ofiary błagalne, ale akt zaufania i 

dziękczynienia będzie miał o wiele bardziej dalekosiężne konsekwencje.  

Patrząc na swoje życie z pewnością przypominasz sobie chwile, kiedy doświadczyłeś 

działania Bożej mocy.  

❖ Może ktoś przyszedł ci z pomocą, gdy znalazłeś się w rozpaczliwej sytuacji.  

❖ Może jakieś niespodziewane wydarzenie przyczyniło się do naprawienia 

zerwanej relacji.  

❖ Może w stresującej sytuacji ogarnął cię pokój.  

W takich chwilach oddawanie chwały Panu nie jest uciążliwe. Ale co czynić wtedy, gdy 

nie widzisz Bożego działania i niepokoisz się o to, co przyniesie przyszłość?  

Złóż Bogu ofiarę dziękczynną. Oddaj chwałę i dziękczynienie twemu Bogu, Ojcu 

niebieskiemu, w każdej sytuacji. Postanów sobie, że będziesz Mu ufać i oddawać chwałę 

nawet w ciemności wewnętrznej i pośród rozczarowań.  

A czyniąc to, umocnisz swoją wiarę w Tego, którego wychwalasz; Tego, który stworzył 

niebo i ziemię, który dał ci udział w swoim Boskim życiu, który okazał ci bezgraniczne 

miłosierdzie i łaskę. On, krok za krokiem, będzie otwierał twoje serce i oczy na swoją 

miłość.  

 

„Ojcze, Ty zawsze jesteś godzien mego uwielbienia.                                                        

Pomóż mi dziś wznieść głos ku Tobie.” 

 

 

 

 

 

 

 



Wj 24,3-8 

 

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

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

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

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

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

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

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

I oświadczyli: Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni.                  

Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: Oto krew przymierza, które Pan 

zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. 

 

Mt 13,24-30 

 

Inną przypowieść im przedłożył: Królestwo niebieskie podobne jest do 

człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli.  

Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i 

odszedł.  A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast.                      

Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej 

roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?  Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to 

sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: 

Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść 

aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go 

w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

25 lipca 2021                           
 

J 6,1-15 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Potem Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki 

tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze 

i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.  

Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do 

Filipa: Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?  A mówił to wystawiając go na próbę. 

Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: Za dwieście denarów nie 

wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów Jego, 

Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego:  Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć 

chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł: 

Każcie ludziom usiąść! A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a 

liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy 

dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto 

chciał.  

A gdy się nasycili, rzekł do uczniów:  

Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. 

Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po 

spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud 

uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na 

świat.               

Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam 

usunął się znów na górę.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

W Janowej relacji o rozmnożeniu chleba i ryb Jezus mówi bardzo niewiele. W tekście 

liczącym 310 słów, Jezus wypowiada ich zaledwie 25! Jednak każde z nich niesie cały 

ocean znaczeń.  



Najpierw Jezus przygotowuje grunt dla cudu poprzez praktyczne pytanie:  

„Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?” (J 6,5).  

Choć doskonale wie, co ma zrobić, pragnie jednak, by Filip i pozostali uczniowie 

rozbudzili w sobie większe oczekiwania. Uzmysławia im, że po ludzku problem jest 

niemożliwy do rozwiązania, aby otworzyć ich na inne, Boże sposoby działania.  

Następnie Jezus przygotowuje wszystkich na cud, którego ma dokonać:  

„Każcie ludziom usiąść” (J 6,10).  

Nie mają wiele do zrobienia – wystarczy, że ze spokojem Mu zaufają. Oczywiście nie 

jest to takie proste, kiedy jest się głodnym i nie widać, by szykował się jakiś posiłek. Ale 

tak właśnie działa Pan – czasami po prostu chce, abyś uspokoił się i zaufał Jego 

Opatrzności, nawet kiedy nie widzisz żadnej nadziei na pomyślne rozwiązanie.  

Wreszcie Jezus dopełnia swego cudu słowami:  

„Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło” (J 6,12).  

Jest hojny – nadzwyczaj hojny – ale niczego nie marnuje. Pozostało jeszcze wiele 

pokarmu i Jezus pragnie, aby został on dobrze wykorzystany. Dwanaście koszów 

ułomków – po jednym dla każdego Apostoła – są dla nich zachętą, aby z równą hojnością 

dzielili się otrzymanym błogosławieństwem.  

Każdy Boży dar przeznaczony jest nie tylko dla nas.  

Ma on kształtować nasze słowa i uczynki tak, abyśmy stali się skuteczniejszymi 

świadkami Jego miłości. Łaska Jezusa spływa na nas codziennie z nieba jak manna. 

Obyśmy nauczyli się sami ją przyjmować oraz dzielić się nią z tymi, których mamy wokół 

siebie!  

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za to, że Ty zawsze dajesz mi to, czego potrzebuję! Proszę, 

naucz mnie dzielić się Twoimi darami.” 

 

2 Krl 4,42-44     Ps 145,10-11.15-18      Ef 4,1-6 


