
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

17 stycznia 2022 
 

Mk 2,18-22 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: 

Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie 

poszczą?  Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan 

młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego majką u siebie.              

Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą 

pościć.  Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania.                            

W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze /część/ ze starego ubrania i robi się 

gorsze przedarcie.  Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków.                      

W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz 

młode wino /należy wlewać/ do nowych bukłaków. 

   

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Mówiąc w dzisiejszej Ewangelii o nowym winie i nowych bukłakach, Jezus daje 

nam do zrozumienia, że odnowi naszą relację z Bogiem przez Nowe Przymierze.  

Objawia się jako Pan Młody, który wnosi w nasze życie miłość Boga w 

niepowtarzalny, dynamiczny sposób (Mk 2,19). I chce, abyś był gotów ją przyjąć.  

Panie Jezu, Ty dajesz mi nowe wino. To nowe wino jest Twoją Boską 

miłością wlaną w moje serce.  

 Kochasz mnie i stworzyłeś mnie dla siebie.  

 Twoja miłość jest cierpliwa i łaskawa.  

 Twoja miłość weseli się prawdą.  

 Twoja miłość nigdy się nie poddaje i wszystko przetrzyma. Zawsze 

gotowa jest wyjść naprzeciw potrzebującemu.  

 Wypełniając mnie, w naturalny sposób przelewa się na innych.  



Panie Jezu, Ty dajesz mi nowe wino. To nowe wino jest Twoim Boskim 

życiem we mnie. Jest obecnością Boga w głębi mojej istoty.  

 Ty pokazujesz mi, jaki jesteś – święty, czysty, sprawiedliwy i 

konsekwentny.  

 Pokazujesz mi, jak bardzo cię potrzebuję, i pociągasz mnie ku sobie.  Im 

więcej Twego życia przyjmuję, tym bardziej się do Ciebie upodabniam.  

 I dzięki temu mogę nieść Cię tym, których spotykam.  

Panie Jezu, Ty dajesz mi nowe wino. To nowe wino jest Twoją Boską 

mocą, która działa we mnie i przeze mnie.  

 Twoja moc jest nieograniczona – nic nie jest dla Ciebie zbyt wielkie.  

 Nie tylko uzdrawiasz mnie i wyzwalasz, ale uzdalniasz do patrzenia na 

wszystko z Twojej perspektywy.  

 Modlę się z nadzieją i ufnością, ponieważ wiem, że Ty możesz uczynić 

wszystko.  

Panie Jezu, Ty dajesz mi nowe wino. Pomóż mi stać się nowym 

bukłakiem zdolnym je w sobie utrzymać.  

 Chcę być elastyczny i rozciągliwy, aby Twoja miłość i moc mogły we 

mnie pracować.  

 Wyrzekam się wszystkiego, co zamyka mnie na Ciebie i przeszkadza mi 

żyć nowym życiem.  

 Pokaż mi, czego ode mnie oczekujesz.  

 Czy mam komuś przebaczyć?  

 Czy mam oddać Ci moje lęki i urazy?  

Panie, pragnę opróżnić moje wnętrze, abyś Ty mógł napełnić mnie nowym winem.  

 

„Jezu, jak wspaniałe są Twoje dary.  

Napełniając mnie nowym winem, pomóż mi stać się                               

naczyniem zdolnym je utrzymać.” 

 

Ps 50,8-9.16-17.21.23 

 

 

 

 



1 Sm 15,16-23 

 

Samuel odpowiedział Saulowi: Dosyć! Powiem ci, co rzekł do mnie Pan tej nocy. 

Odrzekł: Mów! I mówił Samuel: Czy to nie prawda, że choć byłeś mały we własnych 

oczach, to jednak ty właśnie stałeś się głową pokoleń izraelskich?  

Pan bowiem namaścił cię na króla izraelskiego.  Pan wysłał cię w drogę i nakazał: 

Obłożysz klątwą tych występnych Amalekitów, będziesz z nimi walczył, aż ich 

zniszczysz. Czemu więc nie posłuchałeś głosu Pana?  

Rzuciłeś się na łup, popełniłeś więc to, co złe w oczach Pana. (20) Saul 

odpowiedział Samuelowi: Posłuchałem głosu Pana: szedłem drogą, którą mię posłał 

Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów obłożyłem 

klątwą.  Lud zaś zabrał ze zdobyczy mniejsze i większe bydło, aby je w Gilgal 

ofiarować Panu, Bogu twemu, jako pierwociny rzeczy obłożonych klątwą. Samuel 

odrzekł: Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa 

głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość - od tłuszczu 

baranów. Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość 

bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił cię On jako króla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

18 stycznia 2022 
 

1 Sm 16,1-13 (Biblia Tysiąclecia) 

 Rzekł Pan do Samuela: Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem 

go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i 

idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem 

sobie króla.  Samuel odrzekł: Jakże pójdę? Usłyszy o tym Saul i zabije mnie. Pan 

odpowiedział: Weźmiesz ze sobą jałowicę i będziesz mówił: Przybywam złożyć 

ofiarę Panu.  Zaprosisz więc Jessego na ucztę ofiarną, a Ja wtedy powiem ci, co 

masz robić: wtedy namaścisz tego, którego ci wskażę.  

Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, i udał się do Betlejem. Naprzeciw niego 

wyszła przelękniona starszyzna miasta. [Jeden z nich] zapytał: Czy twe przybycie 

oznacza pokój? Odpowiedział: Pokój. Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyśćcie się 

i chodźcie złożyć ze mną ofiarę! Oczyścił też Jessego i jego synów i zaprosił ich 

na ofiarę. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: Z pewnością przed Panem 

jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela: Nie zważaj ani na jego 

wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek 

widzi <jak widzi Bóg>, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu,                   

Pan natomiast patrzy na serce. 

Następnie Jesse przywołał Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten 

rzekł: Ten też nie został wybrany przez Pana.  Potem Jesse przedstawił Szammę. 

Samuel jednak oświadczył: Ten też nie został wybrany przez Pana. I Jesse 

przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: 

Nie ich wybrał Pan. Samuel więc zapytał Jessego: Czy to już wszyscy 

młodzieńcy? Odrzekł: Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel 

powiedział do Jessego: Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy 

uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, 

miał piękne oczy i pociągający wygląd. - Pan rzekł: Wstań i namaść go, to 

ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy 

od tego dnia duch Pański opanował Dawida. Samuel zaś 

udał się z powrotem do Rama. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



W dzisiejszym pierwszym czytaniu rozpoczyna się historia Dawida, wielkiego 

króla, który zjednoczył dwanaście plemion Izraela w jeden naród.  

W ciągu kolejnych kilku tygodni zobaczymy, jak świetnie poradził sobie z tym 

zadaniem. Nie tylko uporał się z niezgodą i porachunkami pomiędzy plemionami, ale 

także odparł zagrożenia zewnętrzne ze strony Filistynów.  

Czemu Dawid zawdzięczał ten sukces? Należy przyznać, że był niezwykle 

utalentowanym człowiekiem, zręcznym dyplomatą i charyzmatycznym przywódcą. 

Ale jego dary naturalne bledną w porównaniu z nadprzyrodzonym darem, o którym 

mowa w dzisiejszym czytaniu.  

Oto Dawid został namaszczony do zadania, które Bóg przed nim postawił. Kiedy 

Samuel wylał na niego oliwę ze swego rogu, Duch Boży napełnił go udzielając mu 

specjalnej łaski do prowadzenia i jednoczenia ludu.  

Dziś rozpoczyna się doroczny Tydzień Modlitw o Jedność. To czas, w którym 

szczególnie przypominamy sobie słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy:  

„Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie” (J 17,21).  

 Czy istnieje bardziej trafne czytanie na ten dzień niż to o królu, który 

został namaszczony, aby zjednoczyć lud Boży?  

Patrząc na świat widzimy Kościoły chrześcijańskie podzielone na obozy – katolicy, 

prawosławni, protestanci. W ramach tych ogólnych kategorii istnieje jeszcze wiele 

innych podziałów, zarówno politycznych, jak i religijnych. Część z nich trwa już od 

niemal tysiąca lat, inne od kilkuset, a podtrzymujące je uprzedzenia wydają nam się 

zbyt głęboko zakorzenione, aby można je było kiedykolwiek przezwyciężyć.  

Czy nie byłoby wspaniale, gdybyśmy i my mieli namaszczonego lidera, który by 

nas zjednoczył? Otóż mamy takiego lidera – Jezusa, namaszczonego Mesjasza. Jak 

powiedział niegdyś kardynał Raniero Cantalamessa:  

„Jeśli my, chrześcijanie, zwrócimy się w kierunku Jezusa i wspólnie będziemy szli 

ku Niemu, wówczas zaczniemy przybliżać się do siebie, aż wreszcie stanie się to, o co 

się modlił – będziemy jedno z Nim i z Ojcem”.  

Jeśli będziemy patrzeć na Jezusa, a nie na to, co nas dzieli, jeśli będziemy prosić 

Ducha Świętego, aby zwrócił nasze serca ku sobie nawzajem – znajdziemy łaskę do 

wspólnego życia w miłości i jedności.  

„Przyjdź, Panie Jezu, i daj nam Ducha jedności!” 

 



Ps 89,20-22.27-28  

Mk 2,23-28 

 

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli 

po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: Patrz, czemu oni robią w 

szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: Czy nigdy nie czytaliście, co 

uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego 

towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł 

chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim 

towarzyszom. I dodał: To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie 

człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

19 stycznia 2022 
 

Mk 3,1-6 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę.  

 A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do 

człowieka, który miał uschłą rękę: Stań tu na środku!  A do nich powiedział: Co 

wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić? 

Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, 

zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: Wyciągnij 

rękę! Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze 

zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w 

jaki sposób Go zgładzić.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dzisiaj czytamy w Ewangelii o tym, jak Jezus uzdrawia człowieka z uschłą ręką, a 

Jego przeciwnicy – faryzeusze i zwolennicy Heroda – oskarżają Go o łamanie szabatu.  

Zamiast wielbić Boga i cieszyć się wraz z uzdrowionym mężczyzną, natychmiast 

zaczynają się naradzać „w jaki sposób Go zgładzić” (Mk 3,6). To bardzo dziwna 

reakcja na cud uzdrowienia!  

Ta historia o uzdrawiającej mocy Boga i oporze ludzi może nas bardzo wiele 

nauczyć.  

Spróbujmy najpierw w człowieku z uschłą ręką zobaczyć siebie.  

Marek nie mówi nam, czy ten mężczyzna cierpiał na skutek jakiegoś urazu czy 

może taki już się urodził. Z pewnością jego możliwości troszczenia się o siebie i 

utrzymania rodziny były mocno ograniczone. Być może obwiniał Boga o swój stan.  

Podobnie i w nas istnieją rejony, które są jakby „uschłe”, bezwładne i utrudniają 

nam normalne funkcjonowanie. Jezus chce nas uzdrawiać i odnawiać, abyśmy mogli 

żyć tak, jak Bóg to zaplanował.  



Następnie zwróćmy uwagę na faryzeuszy i zwolenników Heroda.  

Można powiedzieć, że ich stan był jeszcze gorszy od stanu mężczyzny, ponieważ w 

pewnym sensie mieli „uschłe” serca. Stał przed nimi długo wyczekiwany Mesjasz, a 

oni byli w stanie zobaczyć w Nim jedynie kogoś, kto złamał przepisy. Skupieni na 

własnej wizji szabatu stali się obojętni na cierpienie niepełnosprawnego człowieka. Co 

gorsza, byli także zamknięci na słowa Jezusa, który próbował zmiękczyć ich serca.  

Niczyje serce nie usycha w ciągu jednej nocy. I my, jak tamci faryzeusze, czasami 

stawiamy opór Bożym planom i grozi nam, że w końcu zamkniemy się na Boga. 

Kiedy zaniedbujemy kontakt z Panem, słuchając jedynie swoich własnych pragnień i 

otwierając się na mentalność tego świata, nasze serca stopniowo twardnieją i stygną. 

Możemy nawet wypełniać uczciwie wszystkie swoje obowiązki, a mimo to „schnąć” 

wewnętrznie.  

W naszych stwardniałych sercach jest coraz mniej miejsca na współczucie dla 

cierpiących i może dojść nawet do tego, że będziemy stawiać opór Bogu, który chce 

uzdrowić ich – a także nas. Niezależnie od tego, czy mamy uschłą rękę czy uschłe 

serce, jest dla nas Dobra Nowina.  

 Bóg chce przynieść nam miłość i uzdrowienie.  

Jezus ma władzę nad każdą dziedziną naszego życia.  

On może przywrócić nam wolność i pokój serca.  

 

„Przemień moje serce, o Boże!” 

 

Ps 144,1-2.9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Sm 17.32-33.37.40-51 

 

Rzekł Dawid do Saula: Niech pan mój się nie trapi! Twój sługa pójdzie stoczyć 

walkę z tym Filistynem.  Saul odpowiedział Dawidowi: To niemożliwe, byś stawił 

czoło temu Filistynowi i walczył z nim. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on 

wojownikiem od młodości.  

Powiedział jeszcze Dawid: Pan, który wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi, 

wybawi mnie również z ręki tego Filistyna. Rzekł więc Saul do Dawida: Idź, 

niech Pan będzie z tobą! 

 Wziął w ręce swój kij, wybrał sobie pięć gładkich kamieni ze strumienia, włożył je 

do torby pasterskiej, którą miał zamiast kieszeni, i z procą w ręce skierował się ku 

Filistynowi. Filistyn przybliżał się coraz bardziej do Dawida, a giermek jego szedł 

przed nim. Gdy Filistyn popatrzył i przyjrzał się Dawidowi, wzgardził nim dlatego, że 

był młodzieńcem, i to rudym, o pięknym wyglądzie. I rzekł Filistyn do Dawida: Czyż 

jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? Złorzeczył Filistyn Dawidowi 

[przyzywając na pomoc] swoich bogów.  Filistyn zawołał do Dawida: Zbliż się tylko 

do mnie, a ciało twoje oddam ptakom powietrznym i dzikim zwierzętom. Dawid 

odrzekł Filistynowi: Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja 

zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym 

urągałeś. Dziś właśnie odda cię Pan w moją rękę, pokonam cię i utnę ci głowę.                      

Dziś oddam trupy wojsk filistyńskich na żer ptactwu powietrznemu i dzikim 

zwierzętom: niech się przekona cały świat, że Bóg jest w Izraelu. Niech wiedzą 

wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą Pan ocala. Ponieważ jest to wojna Pana, 

On więc odda was w nasze ręce.  I oto, gdy wstał Filistyn, szedł i zbliżał się coraz 

bardziej ku Dawidowi, Dawid również pobiegł szybko na pole walki naprzeciw 

Filistyna. Potem sięgnął Dawid do torby pasterskiej i wyjąwszy z niej kamień, 

wypuścił go z procy, trafiając Filistyna w czoło, tak że kamień utkwił w czole i 

Filistyn upadł twarzą na ziemię.  Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistynem 

procą i kamieniem; trafił Filistyna i zabił go, nie mając w ręku miecza. Dawid 

podbiegł i stanął nad Filistynem, chwycił jego miecz, i dobywszy z pochwy, dobił go; 

odrąbał mu głowę. Gdy spostrzegli Filistyni, że ich wojownik zginął, rzucili się do 

ucieczki. 
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1 Sm 18,6-9; 19,1-7  (Biblia Tysiąclecia) 

 Gdy przybyli oni i wracał Dawid po zabiciu Filistyna, kobiety ze wszystkich miast 

wyszły ze śpiewem i tańcami naprzeciw króla Saula, przy wtórze bębnów, okrzyków i 

cymbałów. (7) I zaśpiewały kobiety wśród grania i tańców: Pobił Saul tysiące, a 

Dawid dziesiątki tysięcy. (8) A Saul bardzo się rozgniewał, bo nie podobały mu się te 

słowa. Mówił: Dawidowi przyznały dziesiątki tysięcy, a mnie tylko tysiące. Brak mu 

tylko królowania. (9) I od tego dnia patrzył Saul na Dawida zazdrosnym okiem.  

(1) Saul namawiał syna swego Jonatana i wszystkie sługi swoje, by zabili Dawida. 

Jonatan jednak bardzo upodobał sobie Dawida. (2) Uprzedził więc Jonatan Dawida, 

mówiąc: Ojciec mój, Saul, pragnie cię zabić. Od rana miej się na baczności; udaj się 

do jakiejś kryjówki i pozostań w ukryciu. (3) Tymczasem ja pójdę, by stanąć przy 

mym ojcu na polu, gdzie ty się będziesz znajdował. Ja sam porozmawiam o tobie z 

ojcem. Zobaczę, co będzie, i o tym cię zawiadomię.  

Jonatan mówił życzliwie o Dawidzie ze swym ojcem Saulem; 

powiedział mu: Niechaj nie zgrzeszy król przeciw swojemu słudze Dawidowi! Nie 

zawinił on przeciw tobie, a czyny jego dla ciebie bardzo pożyteczne. (5) On przecież 

swoje życie narażał, on zabił Filistyna, dzięki niemu Pan dał całemu Izraelowi wielkie 

zwycięstwo. Patrzyłeś na to i cieszyłeś się. Dlaczego więc masz zamiar zgrzeszyć 

przeciw niewinnej krwi, bez przyczyny zabijając Dawida? (6) Posłuchał Saul Jonatana 

i złożył przysięgę: Na życie Pana, nie będzie zabity! (7) Zawołał Jonatan Dawida i 

powtórzył mu całą rozmowę. Potem zaprowadził Dawida do Saula i [Dawid] został u 

niego jak poprzednio. 

 

Dawid miał w Jonatanie prawdziwego przyjaciela!  

Król Saul, ojciec Jonatana, był tak zagniewany i urażony, że chciał zabić Dawida.  

Dlaczego?   



Ponieważ kobiety w całym królestwie śpiewały pieśni sławiące Dawida, po tym jak 

zabił Goliata. Śpiewały wprawdzie także na cześć Saula, ale to Dawidowi 

przypisywały większe zasługi w zwycięstwie Izraela nad Filistynami.  

Dawid nie przechwalał się ani w żaden sposób nie prowokował tych oznak 

zachwytu, ale i tak sytuacja mogła stać się dla niego bardzo niebezpieczna, gdyby jego 

przyjaciel Jonatan nie wstawił się za nim i nie przemówił w jego imieniu.  

Ty także masz takiego przyjaciela.  

Ma na imię Jezus i „przyczynia się” za tobą (Rz 8,34).  

On „wciąż żyje, aby się wstawiać” za tobą (Hbr 7,25).  

 Nigdy nie bierze dnia wolnego.  

 Nigdy nie męczy się przemawianiem w twoim imieniu.  

 Nigdy nie opuszcza rąk stwierdzając, że z ciebie już i tak nic nie będzie.  

 Nigdy nie jest zbyt zajęty, by odwoływać się do tej niezawodnej miłości, 

którą darzy cię Bóg Ojciec.  

Zawsze mówi o tobie życzliwie ze swoim Ojcem, tak jak Jonatan mówił życzliwie o 

Dawidzie ze swym ojcem Saulem.  

Pamiętaj, że  

 nawet kiedy ty sam siebie potępiasz, Jezus wstawia się za tobą.  

 Kiedy ty widzisz jedynie listę swoich grzechów i upadków, On prosi Ojca, 

aby wylał na ciebie swoje miłosierdzie.  

 Kiedy w środku nocy nawiedzają cię natarczywe myśli, że robisz za mało, że 

robisz wszystko źle, że nie robisz tego, czego Bóg od ciebie oczekuje, Jezus, 

zasiadając na Bożym tronie, prosi dla ciebie o pokój i łaskę.  

Masz w Nim prawdziwego przyjaciela!  

Zastanów się nad tym. W twoich najgorszych dniach Jezus siedzi po prawicy Boga 

wstawiając się za tobą. „To mój przyjaciel” – mówi – „obmyty w wodach chrztu i 

uświęcony moim doskonałym posłuszeństwem”.  

Jest tam także w twoich najlepszych dniach i cieszy się wraz z Ojcem, wskazując 

Mu twoją wierność, twoje posłuszeństwo, twoją miłość bliźniego. Jednak nigdy nie 

uzależnia swojego wstawiennictwa od tego, jak wypadniesz w danym dniu. On zawsze 

jest miłosierny, zawsze wierny. I zawsze wstawia się za tobą.  

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że zawsze wstawiasz się za mną do Ojca. Panie, ufam 

Tobie!” 

Ps 56,2-3.9-10.12-13      



Mk 3,7-12 

 

Jezus zaś oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie 

mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic 

Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach.             

 Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu 

na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, 

którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć.   

Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: 

Ty jesteś Syn Boży. 

Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

21 stycznia 2022                     

1 Sm 24,3-21  (Biblia Tysiąclecia) 

  Zabrał więc Saul trzy tysiące wyborowych mężczyzn z całego Izraela i wyruszył na 

poszukiwanie Dawida i jego ludzi po wschodniej stronie Skał Dzikich Kóz. (4) I przybył 

Saul do pewnych zagród owczych przy drodze. Była tam jaskinia, do której wszedł, by 

okryć sobie nogi, Dawid zaś znajdował się wraz ze swymi ludźmi w głębi 

jaskini. (5) Ludzie Dawida rzekli do niego: Właśnie to jest dzień, o którym powiedział ci 

Pan: Oto Ja wydaję w twe ręce twojego wroga, abyś z nim uczynił, co ci się wydaje 

słuszne. Dawid powstał i odciął po kryjomu połę płaszcza Saula. (6) Potem jednak 

zadrżało serce Dawida z powodu odcięcia poły należącej do Saula. (7) Odezwał się też do 

swych ludzi: Niech mię broni Pan przed dokonaniem takiego czynu przeciw mojemu panu 

i pomazańcowi Pańskiemu, bym miał podnieść rękę na niego, bo jest pomazańcem 

Pańskim. (8) Tak Dawid skarcił swych ludzi i nie pozwolił im rzucić się na Saula. 

Tymczasem Saul wstał, wyszedł z jaskini i udał się w drogę. (9) Powstał też i Dawid i 

wyszedłszy z jaskini zawołał za Saulem: Panie mój, królu! Saul obejrzał się, a Dawid 

rzucił się twarzą ku ziemi oddając mu pokłon. (10) Dawid odezwał się do Saula: Dlaczego 

dajesz posłuch ludzkim plotkom, głoszącym, że Dawid szuka twej zguby? (11) Dzisiaj na 

własne oczy mogłeś zobaczyć, że Pan wydał cię w jaskini w moje ręce. Namawiano mnie, 

abym cię zabił, a jednak oszczędziłem cię, mówiąc: Nie podniosę ręki na mego pana, bo 

jest pomazańcem Pańskim. (12) Zresztą zobacz, mój ojcze, połę twego płaszcza, którą 

mam w ręku. Przeto że uciąłem połę twego płaszcza, a ciebie nie zabiłem, wiedz i 

przekonaj się, że we mnie nie ma żadnej złości ani zdrady, ani też nie popełniłem przeciw 

tobie przestępstwa. A ty czyhasz na życie moje i chcesz mi je odebrać. (13) Niechaj Pan 

dokona sądu między mną a tobą, niechaj Pan na tobie się pomści za mnie, ale moja ręka 

nie zwróci się przeciw tobie. (14) Według tego, jak głosi starożytne przysłowie: Od złych 

zło pochodzi, ręka moja nie zwróci się przeciw tobie. (15) Za kim to wyruszył król 

izraelski? Za kim ty gonisz? Za zdechłym psem, za jedną pchłą? (16) Pan więc niech 

będzie rozjemcą, niech rozsądzi między mną i tobą, niech wejrzy i poprowadzi moją 

sprawę, niech obroni mnie przed twoją ręką! (17) Kiedy Dawid przestał tak mówić do 

Saula, Saul zawołał: Czy to twój głos, synu mój, Dawidzie? I zaczął Saul głośno płakać.  



Mówił do Dawida: Tyś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż odpłaciłeś mi dobrem, podczas 

gdy ja odpłaciłem ci złem. (19) Dziś dałeś mi dowód, że mi dobro świadczyłeś, 

kiedy bowiem Pan wydał mię w twoje ręce, ty mnie nie zabiłeś. (20) Przecież jeżeli kto 

spotka swego wroga, czy pozwoli na to, by spokojnie dalej szedł drogą? Niech cię Pan 

nagrodzi szczęściem za to, coś mi dziś uczynił. (21) Teraz już wiem, że na pewno będziesz 

królem i że w twojej ręce utrwali się królowanie nad Izraelem. . 

Dawid daje nam wspaniały przykład wielkoduszności i opanowania.  

Zobaczmy, jaka jest jego reakcja na zawiść króla i jego mordercze zapędy. Saul 

niestrudzenie ściga Dawida, chociaż ten nigdy nie był wobec niego nielojalny ani nie 

kwestionował jego prawa do panowania. 

 Kiedy Saul przypadkowo wchodzi do jaskini, gdzie ukrywa się Dawid wraz ze 

swymi ludźmi, każdy uznałby za rzecz naturalną, gdyby młody wódz wywarł pomstę 

na królu za to wszystko, co ten uknuł przeciwko niemu.  

Jednak Dawid nie chce podnieść ręki na Bożego pomazańca i pozwala, by Saul 

odszedł bez szwanku. Wielkoduszność Dawida głęboko poruszyła zazdrosnego króla – 

z głośnym płaczem przyznał się do niesprawiedliwego traktowania młodego wodza, 

uznał, że to on zostanie kiedyś królem Izraela i wymógł na nim obietnicę miłosierdzia 

dla swoich potomków.  

Postępowanie Dawida ukazuje wielkoduszność Boga, który jest cierpliwy i nieskory 

do gniewu, jak ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym. Zamiast natychmiast 

wymierzać sprawiedliwość, daje nam czas, abyśmy mogli zobaczyć konsekwencje 

własnych wyborów i odczuć skruchę za grzechy. On tymczasem wygląda na drogę, z 

tęsknotą wyczekując naszego powrotu i myśląc o tym, w jaki sposób te trudne 

doświadczenia przyczynią się do naszego wzrostu.  

 Postawa Dawida uczy nas, że lepiej jest powstrzymać swój gniew 

niż działać pod jego wpływem.  

Ćwicząc się w opanowaniu otwieramy Bogu przestrzeń do działania w nas i w tych, 

na których jesteśmy zagniewani, a także do ukazania nam sytuacji w nowym świetle.  

Jeśli na przykład budzi się w tobie złość na twoje dorosłe dzieci, które już dłuższy 

czas cię nie odwiedzały, zamiast skupiać się na tym uczuciu, aż opanuje ono wszystkie 

twoje myśli, poproś Ducha Świętego, aby udzielił ci pokoju.  

Następnie, po jakimś czasie, spróbuj porozmawiać z dziećmi i zapytać, czy 

wszystko u nich w porządku. Może mają napiętą sytuację w pracy, a może problemy 

zdrowotne? Może przeżywają trudne chwile?  

Opanowanie gniewu i okazanie wielkoduszności może zaowocować głęboką 

rozmową, na którą w innym przypadku nie byłoby szansy.  



Kiedy więc następnym razem ktoś wyrządzi ci przykrość, weź głęboki oddech i 

poproś o miłosierdzie Boże dla siebie i dla tego, kto cię uraził.  

Pamiętaj, że opanowanie jest cnotą, która daje tobie i innym szansę duchowego 

wzrostu.  

„Ojcze, dziękuję Ci za miłosierdzie, które mi okazujesz. Daj mi serce 

wielkoduszne wobec tych, którzy mnie krzywdzą.” 

Ps 57,2-4.6.11    

Mk 3,13-19 

Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni 

przyszli do Niego.  I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł 

wysyłać ich na głoszenie nauki,  i by mieli władzę wypędzać złe duchy.  

Ustanowił więc Dwunastu:  

1. Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej  

2. Jakuba, syna Zebedeusza, i  

3. Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy 

synowie gromu; dalej  

4. Andrzeja,  

5. Filipa,  

6. Bartłomieja,  

7. Mateusza,  

8. Tomasza,  

9. Jakuba, syna Alfeusza,  

10. Tadeusza,  

11. Szymona Gorliwego  i  

12. Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

22 stycznia 2022                     
 

Mk 3, 20-21 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się 
nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. 

Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

W kwietniu 2021 roku w kinie internetowym RafaelKino.pl miała miejsce polska 

premiera filmu "Wyrok na niewinnych".  

Film jest ekranizacją procesu sądowego Roe kontra Wade w Stanach 

Zjednoczonych, który doprowadził do legalizacji aborcji w tym kraju. Pokazuje kulisy 

procesu oraz manipulowanie opinią publiczną przez ruchy proaborcyjne.  

Jak czytamy w recenzji zamieszczonej w tygodniku Niedziela, jest to „historia 

najgłośniejszego i najbardziej brzemiennego w skutkach dramatu sądowego w 

dziejach. Blisko pół wieku temu wyrok Sądu Najwyższego w USA (…) przesądził o 

tragicznym losie już 62 mln nienarodzonych.  

Głównym bohaterem dramatu jest dr Bernard Nathanson, zagorzały zwolennik 

legalizacji aborcji i aktywny uczestnik sprawy, który kilka lat później stał się obrońcą 

życia i autorem głośnego filmu Niemy krzyk”.  

Dziś upływa kolejna rocznica tego wydanego niemal pięćdziesiąt lat temu wyroku. 

To smutny dzień, w którym wielu z nas może poczuć się trochę jak Jezus w dzisiejszej 

Ewangelii – niezrozumiany, a nawet wyśmiewany.  

Jezusowi z pewnością nie było przyjemnie, gdy dowiedział się, że Jego krewni 

uważają, iż „odszedł od zmysłów” (Mk 3,21). Być może byli zgorszeni tym, że 

obraca się w towarzystwie celników i grzeszników? Może nie rozumieli, że chce im 

pomóc w powrocie do Boga? Może relacje o Jego cudach wydawały im się 

dziwaczne?  



Ale przecież ludzie naprawdę nawracali się i doznawali uzdrowienia!  

Podobnie nasza troska o nienarodzonych oraz współczucie dla kobiet, które 

uciekają się do aborcji, może budzić niezrozumienie.  

 Po co te modlitwy, marsze życia, skoro i tak nic się nie zmienia?  

Jednak w Stanach Zjednoczonych działalność ruchów pro-life przynosi skutki – w 

latach 2009-2018 liczba wykonanych aborcji spadła o 24%. Ludzie doświadczają 

przemiany serca. Kobiety rzadziej decydują się na aborcję, a cierpiące z powodu 

poczucia winy i wstydu po jej dokonaniu, otoczone współczuciem doznają 

uzdrowienia.  

Najmniejsze i najbardziej bezbronne z dzieci Bożych znajdują obrońców                

(Mt 25,40). Droga do pełnego uznania praw nienarodzonych jest długa. Nadzieja na 

pełne miłosierdzia podejście do osób dotkniętych aborcją wydaje się mglista.  

Jednak droga Jezusa na krzyż była jeszcze dłuższa i bardziej pozbawiona nadziei. 

On nie pozwolił przeciwnikom sprowadzić się z tej drogi, ale też nigdy ich nie 

przekreślał. Szedł dalej, pełen miłości do wszystkich i ufności do Ojca niebieskiego.  

My także postępujmy podobnie.  

 

„Jezu, przyspiesz nadejście dnia, w którym wszystkie nienarodzone 

dzieci będą chronione prawem i przyjmowane z miłością!” 

 

2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27     Ps 80,2-3.5-7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

23 stycznia 2022                           
 

1 Kor 12, 12-30 (Biblia Tysiąclecia) 
  Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie 

członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z 
Chrystusem.  Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby 
stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. 
Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden 

członek, lecz liczne [członki].  Jeśliby noga powiedziała: Ponieważ 
nie jestem ręką, nie należę do ciała - czy wskutek tego 
rzeczywiście nie należy do ciała?  Lub jeśliby ucho powiedziało: 

Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała - czyż nie należałoby do 
ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było 
słuchem, gdzież byłoby powonienie?  Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył [różne] 
członki umieszczając każdy z nich w ciele.  Gdyby całość była jednym członkiem, 
gdzież byłoby ciało?  Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno 
ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie jesteś mi potrzebna, albo głowa 
nogom: Nie potrzebuję was. Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które 
uchodzą za słabsze; a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym 
obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o 
przyzwoitość wstydliwych członków ciała, a te, które nie należą do wstydliwych, 
tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej 
szacunku członki z natury mało godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz 
żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi 
jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu 
członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki.                
 Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.  I tak 
ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie 
nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, 
rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? 
Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar 
czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy 
przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć?. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



Czytając słowa św. Pawła o Ciele Chrystusa myślimy zwykle o Kościele jako 

całości. Wyobrażamy sobie piękną, skomplikowaną strukturę złożoną z wielu 

rozmaitych części. Zarazem jednak mamy poczucie, że sami jesteśmy bardzo mało 

znaczącą częścią – raczej nogą niż ręką, jak ująłby to św. Paweł.  

Istnieje tak wielu ludzi, którzy wydają nam się znacznie bardziej niezbędni dla 

funkcjonowania Ciała Chrystusa niż my.  

 Na przykład mama szóstki dzieci, zasiadająca w radzie parafialnej, która na 

dodatek ma jeszcze syna w seminarium.  

 Albo prężny przedsiębiorca, który ofiarował kilkaset tysięcy złotych na 

remont wieży kościelnej.  

 Albo ta wdowa, która prowadzi grupę biblijną i codziennie uczestniczy we 

Mszy świętej.  

 Czy wreszcie popularny kaznodzieja, który ma milion subskrybentów na 

kanale YouTube.  

Czy naprawdę ty jesteś równie ważny jak oni? Otóż tak!  

Pamiętaj, że „Bóg, tak jak chciał, stworzył różne członki, rozmieszczając każdy 

z nich w ciele” (1 Kor 12,18).  

Każdy z członków ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania 

całego organizmu. Także i ty.  

 Ty również w Bożym planie masz być istotną częścią 

Chrystusowego Ciała.  

Skąd to wiemy? Jezus wezwał cię i uczynił częścią swojego Ciała przez chrzest. On 

wie, dlaczego cię wybrał – i wcale nie chodzi o to, żebyś był dokładnie taki sam jak 

ktokolwiek inny. Kocha cię miłością niepowtarzalną – w taki sposób, w jaki nie kocha 

nikogo innego na świecie.  

Oznacza to, że jesteś równie drogi Jego sercu jak ludzie, których ty postrzegasz jako 

nieosiągalne wzory.  

Spróbuj więc spojrzeć na mistyczne Ciało Chrystusa, Kościół – w tym także na 

siebie – tak, jak Bóg na nie patrzy. Każdy ma do wypełnienia swoje zadanie i gdyby 

wszyscy byli tacy sami, Kościół nie mógłby być tym, czym jest w Bożych zamiarach.  

Bóg stworzył cię dokładnie takim, jakim jesteś, aby Kościół, który jest 

mistycznym Ciałem Chrystusa, mógł stanowić całość.  

 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że ja także jestem ważnym członkiem Twego 

Ciała!” 



Ne 8,2-4a.5-6.8-10 Ps 19,8-10.15    

 Łk 1,1-4; 4,14-21 

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród 

nas,  tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i 

sługami słowa.  Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych 

chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu,  abyś się mógł przekonać o całkowitej 

pewności nauk, których ci udzielono.  

Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po 

całej okolicy.  On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez 

wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował.  

W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby 

czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, 

gdzie było napisane:  

 Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 

abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 

przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi,  abym obwoływał rok łaski 

od Pana. 

 Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w 

Nim utkwione. Począł więc mówić do nich:  

Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. 

 


