
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

10 stycznia 2022 
 

1 Sm 1, 1-8 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Był pewien człowiek w Ramataim, Sufita z górskiej okolicy Efraima, imieniem 

Elkana, syn Jerochama, syna Elihu, syna Tochu, syna Sufa Efratyty. Miał on dwie 

żony: jednej było na imię Anna, a drugiej Peninna. Peninna miała dzieci, natomiast 

Anna ich nie miała. Corocznie człowiek ten udawał się z miasta swego do Szilo, aby 

oddać pokłon i złożyć ofiarę dla Pana Zastępów. Byli tam dwaj synowie Helego: 

Chofni i Pinchas - kapłani Pana.  Pewnego dnia Elkana składał ofiarę. Dał wtedy 

żonie swej Peninnie, wszystkim jej synom i córkom po części ze składanej 

ofiary. Również Annie dał część, lecz podwójną, gdyż Annę bardzo miłował, mimo 

że Pan zamknął jej łono. Jej współzawodniczka przymnażała jej smutku, aby ją 

rozjątrzyć z tego powodu, że Pan zamknął jej łono. I tak się działo przez wiele lat. 

Ile razy szła do świątyni Pana, [tamta] dokuczała jej w ten sposób. Anna więc 

płakała i nie jadła.  I rzekł do niej jej mąż, Elkana: Anno,  

Czemu płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu się twoje serce 

smuci? Czyż ja nie znaczę dla ciebie więcej niż dziesięciu 

synów?. 

   

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Gdy oglądamy rodzinne fotografie, często ciśnie nam się na usta okrzyk w rodzaju: 

„Jaki on podobny do ojca!”. Czasami to podobieństwo kryje się w rysach twarzy, 

innym razem w postawie ciała, gestach, nawet w brzmieniu głosu.  

Tak właśnie dzieje się z mężem Anny, Elkaną, w dzisiejszym pierwszym czytaniu. 

Jego słowa do żony, uginającej się pod ciężarem tęsknoty za macierzyństwem, są 

odbiciem miłości Boga. Troska, czułość i empatia Elkany ukazują nam, w jaki sposób 

Bóg patrzy na każdego z nas.  

Przeczytaj jeszcze raz słowa Elkany do Anny: „Czyż ja nie znaczę dla ciebie 

więcej…”.  



Są to słowa miłości, pełne współczucia i dobroci wobec udręczonej żony. Elkana 

nie poczuł się urażony czy zagniewany jej odmową przyjęcia pociechy, ale próbował 

delikatnie nakierować jej myśli ku większej prawdzie o jego miłości do niej.  

 Jak bardzo przypomina to Boga Ojca!  

On ma tak wiele współczucia dla nas, swoich dzieci. Codziennie pragnie 

przypominać nam o łasce i miłosierdziu, jakimi chce nas obdarzać. Podobnie jak 

Annie, tak i nam zdarza się, że zawody życiowe kładą się cieniem na nasze uczucia i 

na nasz obraz Boga. Jednak tę ciemność można rozpędzić.  

Za przykładem Anny zacznij od modlitwy – nie ma nic złego nawet w 

wielokrotnym przypominaniu Panu, co jest twoim największym cierpieniem lub 

pragnieniem.  

Ale przypominaj też sobie o tym, że Bóg się o ciebie troszczy. Nie gniewa się, gdy 

odrzucasz Jego pociechy. Chce wyjść ci naprzeciw w twoim bólu i otoczyć cię troską. 

Pragnie cię pokrzepić i uzdrowić te obszary twego życia, w których czujesz się 

zraniony czy znużony.  

Bóg ostatecznie spełnił najgłębsze pragnienie Anny dając jej syna, Samuela. Ale 

zanim się to stało, otaczał ją – podobnie jak każdego z nas – czułą, ojcowską miłością.  

 Przyjmij dziś Boże pokrzepienie.  

On może umocnić cię przez inspirujące słowa Pisma Świętego, nakarmić twoją 

duszę przez słowo otuchy przyjaciela, przez wspólny śmiech i wsparcie, jakiego sobie 

wzajemnie udzielacie. Z pewnością może pokrzepić cię w Eucharystii i w ciszy 

spokojnej modlitwy.  

W takich chwilach odkrywasz, że Ojciec niebieski potrafi nasycić cię jak nikt inny.  

 

„Ojcze, dziękuję Ci za Twoją czułą miłość. Ufam w Twoją opiekę nade mną.”  

 

Ps 116B, 12-19      

 

 

 

 

 

 



Mk 1,14-20 

  

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. 

Mówił:   

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie 

w Ewangelię.  

 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, 

Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.  

Jezus rzekł do nich:  

Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi.  

 I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna 

Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich 

powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i 

poszli za Nim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

11 stycznia 2022 
 

1 Sm 1, 9-20 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Gdy w Szilo skończono jeść i pić, Anna wstała. A kapłan Heli siedział na 

krześle przed bramą przybytku Pańskiego. Ona zaś smutna na duszy zanosiła 

do Pana modlitwy i płakała nieutulona.  Uczyniła również obietnicę, mówiąc: 

Panie Zastępów! Jeżeli łaskawie wejrzysz na poniżenie służebnicy twojej i 

wspomnisz na mnie, i nie zapomnisz służebnicy twojej, i dasz mi potomka płci 

męskiej, wtedy oddam go Panu po wszystkie dni jego życia, a brzytwa nie 

dotknie jego głowy. Gdy tak żarliwie się modliła przed obliczem Pana, Heli 

przyglądał się jej ustom.  Anna zaś mówiła tylko w głębi swego serca, 

poruszała wargami, lecz głosu nie było słychać. Heli sądził, że była pijana.                 

Heli odezwał się do niej: Dokąd będziesz pijana? Wytrzeźwiej od wina!  Anna 

odrzekła: Nie, panie mój. Jestem nieszczęśliwą kobietą, a nie upiłam się winem 

ani sycerą. Wylałam tylko duszę moją przed Panem.  

Nie uważaj swej służebnicy za córkę Beliala, gdyż z nadmiaru zmartwienia i 

boleści duszy mówiłam cały czas. Heli odpowiedział: Idź w pokoju, a Bóg 

Izraela niech spełni prośbę, jaką do Niego zaniosłaś.  Odpowiedziała: Obyś 

darzył życzliwością twoją służebnicę! I poszła sobie ta kobieta: jadła i nie miała 

już twarzy tak [smutnej] jak przedtem. Wstali o zaraniu i oddawszy pokłon 

Panu, wrócili i udali się do domu swego w Rama. Elkana zbliżył się do swojej 

żony, Anny, a Pan wspomniał na nią.  Anna poczęła i po upływie dni urodziła 

syna i nazwała go imieniem Samuel, ponieważ [powiedziała]: Uprosiłam go u 

Pana..   
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 „Nie rób sceny!” – szepczemy, gdy w miejscu publicznym towarzysząca nam 

osoba zaczyna zachowywać się w sposób emocjonalny, zwracając na siebie 

powszechną uwagę. Mniej więcej w ten sposób odezwał się kapłan Heli do Anny, 

sądząc, że jest pijana. W rzeczywistości Anna modliła się po cichu, ale z taką 

żarliwością, że wyglądało to jak „robienie sceny”, podczas gdy tak naprawdę 

„wylewała duszę” przed Bogiem.  



Obraz „wylewania” jest pełen znaczenia. Spróbujmy wyobrazić sobie Annę z 

kubkiem mieszczącym jej najgłębsze pragnienia i troski. Za każdym razem, gdy jej 

rywalka, Peninna, szydziła z jej bezdzietności, do kubka trafiała kolejna bolesna 

porcja, aż cały wypełnił się goryczą. Wreszcie w akcie desperacji Anna odwraca przed 

Panem kubek dnem do góry i jego zawartość zaczyna się wylewać.  

Tego rodzaju modlitwa różni się znacznie od pięknie sformułowanych tekstów 

modlitewnych zawartych w Biblii czy oficjalnych modlitw Kościoła.  

Jednak w Biblii modlitwa nie zawsze ukazywana jest jako spokojna czy 

kontemplacyjna. „Rozrzewnia się dusza we mnie” (Ps 42,5) – wyznawał Dawid.  

W Ewangeliach wiele osób „robiło sceny” próbując dostać się do Jezusa – 

rozbierając dach, wspinając się na drzewo, płacząc u Jego stóp, a nawet głośno 

krzycząc (Mk 2,4; Łk 19,4; Łk 7,38; Mt 9,27).  

Wszystkie wymienione tu przykłady mają w sobie coś bardzo szczerego. Kiedy ktoś 

cierpi tak jak Anna, wypróbował wszystkie naturalne środki i nie pozostały mu już 

żadne możliwości działania, nie ma ochoty na udawanie czy pozerstwo, trudno mu też 

zdobyć się na cierpliwe oczekiwanie.  

Możemy sobie wyobrazić Annę wołającą: „Boże, czy Ty w ogóle troszczysz się o 

mnie!?”. Być może sami także kierowaliśmy do Boga podobne słowa.  

Nie bój się „robić scen” na modlitwie – ani dziś, ani kiedykolwiek indziej.  

Mów uczciwie Bogu o tym, co leży ci na sercu – zarówno o cierpieniu, jak i o 

nadziejach i pragnieniach. Idąc za przykładem Anny wypowiedz przed Nim to 

wszystko, co cię boli, o czym marzysz, czego się boisz. Wylej przed Nim swoje serce, 

a zrobisz Mu miejsce do wlania w nie tego, co On pragnie ci dać.  

To tak, jakby Bóg powiedział do ciebie: „Nareszcie! Teraz Ja mogę wylać serce 

przed tobą”.  

 

„Panie, Ty wiesz, co jest w moim sercu. Wylewam to wszystko przed Tobą.”  

 

(Ps) 1 Sm 2, 1bcde.4-8d     

 

 

 

 

 



Mk 1,21-28 

 

Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i 

nauczał.  Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, 

który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.  

Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on 

wołać:  Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, 

kto jesteś: Święty Boży.  Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z 

niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z 

niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś 

nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne.  

I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

12 stycznia 2022 
 

1 Sm 3,1-10; 19-20 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Helego. W owym czasie rzadko 

odzywał się Pan, a widzenia nie były częste. Pewnego dnia Heli spał w zwykłym 

miejscu. Oczy jego zaczęły już słabnąć i nie mógł widzieć.                 

A światło Boże jeszcze nie zagasło.  

Samuel zaś spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka 

Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: Oto 

jestem. Potem pobiegł do Helego mówiąc mu: Oto jestem: przecież mię 

wołałeś. Heli odrzekł: Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem 

spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: Samuelu! Wstał Samuel i poszedł do Helego 

mówiąc: Oto jestem: przecież mię wołałeś. Odrzekł mu: Nie wołałem cię, synu. 

Wróć i połóż się spać. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie 

nie było mu jeszcze objawione.  I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe 

wołanie: Samuelu! Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: Oto jestem: 

przecież mię wołałeś. Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc 

Heli do Samuela: Idź spać! Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, 

bo sługa Twój słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na swoim 

miejscu. Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: Samuelu, 

Samuelu! Samuel odpowiedział: Mów, bo sługa Twój słucha. 

Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na 

ziemię. Wszyscy Izraelici od Dan aż do Beer-Szeby poznali, że Samuel stał się 

rzeczywiście prorokiem Pańskim. I w dalszym ciągu Pan objawiał się w Szilo, 

albowiem ukazywał się Samuelowi w Szilo. Heli był bardzo stary, tymczasem 

jego synowie trwali w złym postępowaniu wobec Pana..  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



Gdyby nakręcono film na temat powołania Samuela, prawdopodobnie kamera 

ukazałaby z góry ziemię Izraela, a następnie powiększony obraz sanktuarium w Szilo, 

gdzie w swojej izbie śpi kapłan Heli. W tle glos lektora informuje, że w tym czasie 

widzenia duchowe nie były częste, a sam kapłan Heli zaczął tracić wzrok (1 Sm 3,2).  

Główny bohater, chłopiec imieniem Samuel, śpi w innym pomieszczeniu, w pobliżu 

Arki Przymierza. Scena koncentrowałaby się na dwóch śpiących ludziach. Jeden z 

nich, Samuel, przebywa w bliskiej obecności Boga, nieświadomy, że wkrótce zostanie 

powołany na kolejnego proroka w Izraelu. Heli, chwilowo oddalony od Boga, zna 

jednak Jego drogi, ponieważ poświęcił całe życie studiowaniu Jego słowa i służbie w 

sanktuarium.  

Dzięki temu, że Bóg połączył ich ze sobą, Heli może pomóc Samuelowi w 

rozpoznaniu Bożego powołania i udzieleniu na nie odpowiedzi. Powołanie Samuela 

przypomina, że kiedy próbujemy odczytać swoje powołanie, nie jesteśmy w tym sami.  

Bóg daje nam braci i siostry w Chrystusie, którzy posługując się swymi 

różnorodnymi darami, pomagają nam je rozeznać i zrealizować. Nikt w rozeznawaniu 

woli Bożej nie jest zdany sam na siebie. Bóg połączył nas we wspólnotę wierzących                

i niektórzy zostali wezwani, by prowadzić innych czy też towarzyszyć im na drodze 

wiary. Pan działa przez te osoby – naszych przyjaciół, kierowników duchowych                       

i spowiedników – aby wyostrzyć nasz duchowy wzrok, uzdalniając nas przez to do 

poznania i wypełnienia Jego woli na każdym etapie życia.  

Jeśli więc starasz się zrozumieć, co mówi do ciebie Bóg, możesz otrzymać 

jasne światło dzięki modlitwie i pomocy innego wierzącego. 

Jest często wolą Boga, byśmy korzystali z pomocy innych, a przez to umacniali 

naszą ufność w Jego prowadzenie. Jest to też dla Niego sposobność, aby budować 

głębsze więzi między nami. Oczywiście czasami nawet z pomocą innych wolę Bożą 

będziemy rozeznawać metodą prób i błędów.  

Samuel i Heli dopiero za trzecim razem rozpoznali głos Boga! Jednak z pomocą 

innego wierzącego ty także będziesz w stanie usłyszeć głos Pana i powiedzieć Mu: 

„Mów, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3,10).  

 

„Panie, proszę o zaufanych przyjaciół, którzy pomogą mi wierniej iść za 

Tobą.” 

 

Ps 40,2.5.7-10     

 

 



Mk 1,29-39 

 

Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i 

Andrzeja.  Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej.      

On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A ona 

im usługiwała. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego 

wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu 

dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał 

złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.   

Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na 

miejsce pustynne, i tam się modlił. 

 Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: 

Wszyscy Cię szukają.  Lecz On rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich 

miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem.  I chodził po całej 

Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

13 stycznia 2022 
 

Mk 1, 40-45 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  

Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na 

kolana, prosił Go: 

Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął 

go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i 

został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił,  mówiąc 

mu: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe 

oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on 

po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie 

mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych.                 

A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.    

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Według prawa żydowskiego trędowaty nie miał prawa zbliżać się do nikogo bez 

ostrzeżenia, że nadchodzi. Jednak mężczyzna z dzisiejszej Ewangelii nie tylko podszedł 

do Jezusa, ale padł przed Nim na kolana.  

Dlaczego zdecydował się podjąć takie ryzyko?  

Ponieważ wierzył, że Jezus może go uzdrowić. Widząc pokorę i wiarę tego 

człowieka, Jezus uzdrowił go nie tylko fizycznie, ale również emocjonalnie i duchowo.  

Wyobraź sobie, jak Pan patrzy w oczy klęczącego przed Nim chorego człowieka. 

Miłość i współczucie w Jego spojrzeniu, dotyk Jego ręki i słowo: „Chcę!” oznaczały, że 

Jezus widzi nie tylko zniekształcone ciało tego człowieka, ale także jego serce, całą jego 

osobę (Mk 1,41).  

Jezus kocha go całego, widzi w nim kogoś więcej niż tylko człowieka dotkniętego 

trądem – widzi umiłowane dziecko Boże, które cierpi.  



Choć nie chorujemy na trąd, to wszyscy potrzebujemy uzdrawiającego dotyku Jezusa. 

Może cierpimy fizycznie z powodu choroby, a może borykamy się z problemem 

duchowym lub emocjonalnym, takim jak lęk, niepokój, grzeszny nawyk, poczucie winy 

czy trauma z przeszłości.  

Tęsknimy za tym, co otrzymał trędowaty mężczyzna – za uzdrowieniem, akceptacją, 

doświadczeniem bezwarunkowej miłości i miłosierdzia Boga.  

Dobra Nowina polega na tym, że kiedy przychodzimy do Jezusa z pokorą i 

wiarą, On przyjmuje nas z taką samą czułością, jak mężczyznę z dzisiejszej 

Ewangelii.  

Jezus zawsze ma dla ciebie wiele współczucia i chce, abyś osobiście doświadczył Jego 

miłości.  

 Wypowiedz przed Nim cały swój ból – ten fizyczny, emocjonalny czy duchowy.  

 Zadawaj Mu pytania, odsłaniaj przed Nim swoje myśli i uczucia.  

 Uklęknij przed Nim z pokorną wiarą i proś, aby cię uzdrowił.  

 Wytrwale przedstawiaj Mu swoje potrzeby i wytrwale błagaj z wiarą.  

Kłopoty być może nie znikną natychmiast, ale Jezus dotknie swą miłością tych 

wszystkich obszarów twojego serca, które są zranione. Jego miłość jest podstawowym 

lekarstwem, którego wszyscy potrzebujemy i pragniemy. Ta miłość przyniesie ci 

uzdrowienie, być może w taki sposób, jakiego dziś nawet nie jesteś w stanie sobie 

wyobrazić.  

 

„Panie, klękam dziś przed Tobą z wiarą i proszę – przyjdź i uzdrów mnie!”  

 

Ps 44,10-11.14-15.24-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Sm 4,1b-11     

 

<W tym czasie Filistyni zgromadzili się, by walczyć przeciw Izraelitom>. Izraelici 

wyruszyli do walki z Filistynami. Rozbili oni obóz koło Eben-Haezer, natomiast Filistyni 

rozbili obóz w Afek. Filistyni przygotowali szyki bojowe przeciw Izraelitom i rozgorzała 

walka. Izraelici zostali pokonani przez Filistynów, tak że poległo na pobojowisku, na 

równinie, około czterech tysięcy ludzi. Po powrocie ludzi do obozu starsi Izraela stawiali 

sobie pytanie: Dlaczego Pan dotknął nas klęską z ręki Filistynów? Sprowadźmy sobie 

tutaj Arkę Przymierza Pańskiego z Szilo, ażeby znajdując się wśród nas wyzwoliła nas z 

ręki naszych wrogów. Lud posłał więc do Szilo i przywieziono stamtąd Arkę Przymierza 

Pana Zastępów, który zasiada na cherubach. Przy Arce Przymierza Bożego byli tam dwaj 

synowie Helego: Chofni i Pinchas. Gdy Arka Przymierza Pańskiego dotarła do obozu, 

wszyscy Izraelici podnieśli głos w radosnym uniesieniu, że aż ziemia drżała.                    

Kiedy Filistyni usłyszeli głos okrzyków, mówili: Co znaczy ów głos tak gromkich 

okrzyków w obozie izraelskim? Gdy dowiedzieli się, że Arka Pańska przybyła do 

obozu,  Filistyni przelękli się. Mówili: <Ich> Bóg przybył do obozu. Wołali: Biada nam! 

Nigdy dawniej czegoś podobnego nie było. Biada nam! Kto nas wybawi z mocy tych 

potężnych bogów? Przecież to ci sami bogowie, którzy zesłali na Egipt wszelakie plagi 

<na pustyni>. Trzymajcie się dzielnie i bądźcie mężni, o Filistyni, żebyście się nie stali 

niewolnikami Hebrajczyków, podobnie jak oni byli niewolnikami waszymi. Bądźcie 

więc mężni i walczcie!  Filistyni stoczyli bitwę i zwyciężyli Izraelitów, tak że uciekł 

każdy do swego namiotu. Klęska to była bardzo wielka. Zginęło bowiem trzydzieści 

tysięcy piechoty izraelskiej. Arka Boża została zabrana, a dwaj synowie Helego, Chofni i 

Pinchas, polegli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

14 stycznia 2022                     
 

Mk 2,1-12 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w 
domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił 
im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech.                       
Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, 
gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał 
paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu,  

odpuszczają ci się twoje grzechy. 

A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach 
swoich: Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz 
jednego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: 
Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć do 
paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje 
łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę 
odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź 
do domu! On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich.  

Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: Jeszcze nigdy nie 
widzieliśmy czegoś podobnego.   

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Musiała to być niezwykle poruszająca scena! 

Sparaliżowany mężczyzna leżał przed Jezusem w otoczeniu ludzi, którzy znali go całe 

życie i nigdy nie przypuszczali, że jego stan mógłby się zmienić. Teraz jednak Jezus 

wypowiada kilka słów nad jego bezwładnym ciałem i człowiek ten zaczyna się poruszać! 

Podnosi rękę, przesuwa nogę. Następnie podnosi się ze swego legowiska i zaczyna iść ku 

swoim bliskim. Wszyscy płaczą z radości!  

 Czy może być coś bardziej zdumiewającego? Otóż tak.  

Jeszcze bardziej zdumiewające jest to, co Jezus powiedział wcześniej:  

„Odpuszczone są twoje grzechy” (Mk 2,5). 



Chociaż uzdrowienia fizyczne są potężnym przejawem  mocy Jezusa, to nawet one 

bledną w porównaniu z Jego władzą odpuszczania grzechów.  

Grzech może na wieki oddzielić człowieka od Boga. To grzech wygnał ludzi z raju i 

sprawił, że dotykają nas choroby i śmierć. Grzech jest najgorszą ze śmiertelnych chorób i 

nie ma nic wspanialszego niż zostać od niego uwolnionym.  

Kiedy Jezus pyta, czy łatwiej jest odpuścić komuś grzechy, czy go uzdrowić, 

odpowiedź jest jasna. Dobrze wiemy, że odkupienie, ocalenie nas od skutków grzechów, 

nie przyszło Jezusowi łatwo. Był wyszydzany, biczowany, umierał na krzyżu powolną, 

bolesną śmiercią.  

Co jeszcze bardziej wstrząsające, dobrowolnie, posłuszny woli Ojca, wziął na siebie 

cały grzech świata: Bóg „dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, 

abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą” (2 Kor 5,21).  

Każde uzdrowienie fizyczne, którego moglibyśmy doznać, jest zaledwie jednym 

aspektem znacznie większego cudu, jakiego Jezus dokonał przez swój krzyż.  

Kiedy następnym razem pójdziesz do spowiedzi, pomyśl o tym, co uczynił 

Jezus, aby wyjednać ci przebaczenie. Kontempluj to wielkie zbawienie, które On zdobył 

dla ciebie kosztem własnego życia. Niech ten sakrament otworzy przed tobą bramy 

miłosierdzia, odnowy i uzdrowienia. Wiedz, że kiedy kapłan udziela ci rozgrzeszenia, 

przemawia przez niego sam Jezus. Zakosztuj Jego miłości do ciebie i bądź 

pewien, że On nie będzie już wypominał ci twoich grzechów.  

Dla Jezusa przebaczyć znaczy zapomnieć!  

Podziękuj Panu za to, że możesz teraz kochać i służyć w wolności. A następnie idź i 

dziel się Jego miłością z braćmi i siostrami!  

 

„Panie, pomóż mi docenić tę ofiarę, przez którą wyjednałeś mi zbawienie.                  

Obym dziś jeszcze głębiej doświadczył Twojego przebaczenia!” 

 

Ps 89,16-19 

 

 

 

 

 

 



1 Sm 8,4-7.10-22a 

  

Zebrała się więc cała starszyzna izraelska i udała się do Samuela do Rama.  Odezwali 

się do niego: Oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami: 

ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów.               

Nie podobało się Samuelowi to, że mówili: Daj nam króla, aby nami rządził. Modlił się 

więc Samuel do Pana. A Pan rzekł do Samuela: Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co 

mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz Mnie odrzucają jako króla nad sobą.  

Mówił: Oto jest prawo króla mającego nad wami panować: Synów waszych będzie on 

brał do swego rydwanu i swych koni, aby biegali przed jego rydwanem.  I uczyni ich 

tysiącznikami, pięćdziesiątnikami, robotnikami na roli swojej i żniwiarzami. 

Przygotowywać też będą broń wojenną i zaprzęgi do rydwanów. Córki wasze zabierze do 

przyrządzania wonności oraz na kucharki i piekarki. Zabierze również najlepsze wasze 

ziemie uprawne, winnice i sady oliwkowe, a podaruje je swoim sługom.  Zasiewy wasze i 

winnice obciąży dziesięciną i odda ją swoim dworzanom i sługom. Weźmie wam 

również waszych niewolników, niewolnice, waszych najlepszych młodzieńców i osły 

wasze i zatrudni pracą dla siebie. Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś będziecie 

jego sługami. Będziecie sami narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale Pan was 

wtedy nie wysłucha. Odrzucił lud radę Samuela i wołał: Nie, lecz król będzie nad 

nami, abyśmy byli jak wszystkie narody, aby nas sądził nasz król, aby nam przewodził i 

prowadził nasze wojny! Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i powtórzył je uszom 

Pana. A Pan rzekł do Samuela: Wysłuchaj ich żądania i ustanów im króla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

15 stycznia 2022                     
 

Mk 2, 13-17 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Potem wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go 
nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w 
komorze celnej, i  

rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. 

Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników 
siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za 
Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z 
grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: Czemu On je i pije z 
celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to i rzekł do nich:  

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.                                    

Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jednym z głównych tematów Ewangelii wg św. Marka jest bycie uczniem Jezusa. 

Widzimy to już w pierwszym rozdziale, kiedy Jezus powołuje Szymona, Andrzeja, 

Jakuba i Jana (Mk 1,16-20).  

Z kolei w rozdziale drugim Jezus powołuje celnika Lewiego (znanego także jako 

Mateusz). W każdym z tych przypadków reakcja mężczyzn jest podobna – wezwani, 

natychmiast wstają i idą za Jezusem. Jednak, jak dalej czytamy w Ewangelii Marka, 

nie wszyscy przyjmują powołanie Jezusa.  

Porównajmy natychmiastową odpowiedź Mateusza z reakcją bogatego młodzieńca 

(Mk 10,17-22). Człowiek ten szczerze pyta Jezusa: „Nauczycielu dobry, co mam 

czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10,17).  

Jezus wylicza przykazania, a młodzieniec odpowiada, że przestrzegał ich 

wszystkich od młodości. Kiedy jednak Jezus wzywa go, by sprzedał wszystko, co ma, 

i poszedł za Nim, młodzieniec traci zapał i odchodzi smutny (Mk 10,22).  



Tak więc  

 z jednej strony mamy Mateusza, celnika, który zapewne żył w sposób 

przeciwny prawu Bożemu i daleko mu było do doskonałości, ale mimo to 

natychmiast odpowiada na wezwanie Jezusa.  

 z drugiej strony mamy młodzieńca, który przez całe życie skrupulatnie 

przestrzegał przykazań, lecz wezwany przez Jezusa wycofuje się i odchodzi, 

ponieważ żal mu utracić bogactwo.  

 Jakie wnioski możemy stąd wysnuć dla siebie?  

Po pierwsze, nawet jeśli już od lat wiernie idziemy za Panem, On 

nieustannie wzywa nas do jeszcze głębszej relacji ze sobą. Podobnie jak 

zaprosił bogatego młodzieńca do następnego etapu wiary, tak od nas oczekuje 

kolejnych kroków na drodze ucznia. W żadnym punkcie życia nie możemy uznać: „W 

porządku, doszedłem do celu i mogę poprzestać na tym etapie relacji z Bogiem, na 

którym jestem obecnie”.  

Po drugie, Bóg wzywa nas przez cały czas i dlatego oczekuje naszej 

czujności. Bądźmy więc czujni – wsłuchani w głos Ducha Świętego oraz gotowi 

pójść za Jego głosem, by czynić to, o co Bóg prosi – ponieważ życie ucznia zaczyna 

się od Bożego wezwania, ale się na nim nie kończy. I za to chwała Panu!  

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że wciąż wzywasz mnie do kolejnych kroków na Twojej 

drodze. Pomóż mi usłyszeć Twoje wezwania i na nie odpowiadać.” 

 

Ps 21,2-7    

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Sm 9,1-4.17-19; 10,1 

 

Był pewien dzielny wojownik z rodu Beniamina - a na imię mu było Kisz, syn 

Abiela, syna Serora, syna Bekorata, syna Afijacha, syna Beniamina.  Miał on syna 

imieniem Saul, wysokiego i dorodnego, a nie było od niego piękniejszego człowieka 

wśród synów izraelskich. Wzrostem o głowę przewyższał cały lud.  Gdy zaginęły 

oślice Kisza, ojca Saula, rzekł Kisz do swego syna, Saula: Weź z sobą jednego z 

chłopców i udaj się na poszukiwanie oślic. Przeszli więc przez górę Efraima, przeszli 

przez ziemię Szalisza, lecz ich nie znaleźli. Powędrowali przez krainę Szaalim: [tam] 

ich nie było. Poszli do ziemi Jemini i również nie znaleźli.   

Kiedy Samuel spostrzegł Saula, odezwał się do niego Pan: Oto ten człowiek, o 

którym ci mówiłem, ten, który ma rządzić moim ludem.  Saul podszedł tymczasem do 

Samuela w bramie i rzekł: Wskaż mi, proszę, gdzie jest dom Widzącego.  Samuel 

odparł Saulowi: To ja jestem Widzący. Chodź ze mną na wyżynę! Dziś jeść będziecie 

ze mną, a jutro pozwolę ci odejść, powiem ci też wszystko, co jest w twym sercu. 

 Samuel wziął wtedy naczyńko z olejem i wylał na jego głowę, ucałował go i rzekł: 

Czyż nie namaścił cię Pan <na wodza swego ludu, Izraela? Ty więc będziesz rządził 

ludem Pana i wybawisz go z ręki jego wrogów dokoła. A oto znak dla ciebie, że> Pan 

cię namaścił na wodza nad swoim dziedzictwem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

16 stycznia 2022                           
 

J 2,1-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka 

Jezusa.  

Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.  

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego:  

Nie mają już wina.  

Jezus Jej odpowiedział:  

Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie 
nadeszła godzina moja?  

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług:  

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.  

 Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich 
oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.  

Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą!  

I napełnili je aż po brzegi.  Potem do nich powiedział:  

Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli.  

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział 
bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał 
pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, 
a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory.                    
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.  

Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dlaczego Maryja tak bardzo nalegała, aby Jezus zaradził brakowi wina na weselu w 

Kanie? Niewykluczone, że była bliską przyjaciółką rodziny pana młodego.  



W takim przypadku z pewnością zależało Jej na tym, by zaoszczędzić im 

kłopotliwej sytuacji.  

W tym bardzo osobistym, rodzinnym kontekście, Jezus dokonuje swego pierwszego 

znaku przemieniając wodę w doskonałej jakości wino.  

Jednak ten cud nie miał na celu jedynie ochrony honoru rodziców pana młodego. 

Jezus objawił swoją chwałę. 

Dał do zrozumienia uczniom, że nie jest zwyczajnym nauczycielem. Przyszedł jako 

obiecany Mesjasz, aby stać się „nowym winem”, które zbawi świat (Iz 25,6; Mt 9,17).  

 Od sprawy osobistej do proroctwa.  

 Od konkretnej sytuacji do uniwersalnej prawdy.  

Taką kolejność działania przyjmuje często Jezus.  

Spójrzmy na dwa inne znaki z Ewangelii św. Jana.  

 Jezus bierze pięć chlebów i dwie ryby i karmi nimi pięć tysięcy ludzi, 

zapowiadając przez to Eucharystię, duchowy pokarm, którym będzie 

karmił nas wszystkich (J 6,5-14).  

 Łazarz umiera, a Jezus go wskrzesza, objawiając przez to, że przyszedł 

raz na zawsze zniszczyć śmierć (J 11,1-45).  

Czy nie tak samo Jezus postępuje z nami?  

Prosimy Go, aby wszedł w konkretną sytuację – jak prosiła Go Maryja na weselu w 

Kanie. A kiedy widzimy Jego działanie – gdy wysłuchuje naszej modlitwy albo 

umacnia nas na duchu – On objawia coś o sobie. Objawia, że nas kocha, że przyszedł 

nas zbawić, że będzie z nami zawsze.  

Czy masz w swoim życiu jakąś sytuację, do której chciałbyś zaprosić Pana? Modląc 

się pamiętaj o tym, że On chce uczynić dla ciebie więcej niż tylko rozwiązać 

konkretny problem, z którym się zmagasz. Chce pokazać ci, kim jest i po co przyszedł 

na świat. Chce objawić ci swoją chwałę.  

 

„Jezu, otwórz mi oczy na Twoją chwałę, która objawia się w moim życiu!” 

 

Iz 62,1-5     Ps 96,1-3.7-10     1 Kor 12,4-11 


