
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

24 stycznia 2022 
 

2 Sm 5,1-7.10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (1) Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły 

mu: Oto myśmy kości twoje i ciało. (2) Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, 

tyś odbywał wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój 

lud - Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem. (3) Cała starszyzna Izraela 

przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w 

Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem. (4) W chwili objęcia 

rządów Dawid miał lat trzydzieści, a rządził lat czterdzieści. (5) Judą rządził w 

Hebronie lat siedem i sześć miesięcy, w Jerozolimie zaś całym Izraelem i Judą 

rządził lat trzydzieści trzy. (6) Razem ze swoimi ludźmi król wyruszył do Jerozolimy 

przeciw Jebusytom, zamieszkującym tę krainę. Rzekli oni do Dawida: Nie wejdziesz 

tutaj, lecz odepchną cię ślepi i kulawi. Oznaczało to: Dawid tu nie wejdzie. (7)Dawid 

jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest Miasto Dawidowe.  

Dawid stawał się coraz potężniejszy, bo  

Pan, Bóg Zastępów, był z nim.  

   

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu widzimy Dawida, który zostaje namaszczony na 

króla przez wszystkich starszych Izraela.  

Historia Dawida wypełnia czterdzieści rozdziałów Pierwszej i Drugiej Księgi 

Samuela, a jego sukcesy przeplatają się z klęskami.  

Jednak przez całą opowieść jak refren powtarza się zdanie, które możemy 

zastosować także do siebie: „Pan był z nim”.  

Nie trzeba długo szukać dowodów na to, że Pan rzeczywiście był z Dawidem. Już 

jako chłopak został namaszczony przez proroka Samuela i pokonał budzącego grozę 

Goliata za pomocą kamienia i procy (1 Sm 16,13; 17,1-50).  



Zdołał wymknąć się chcącemu go zabić Saulowi, a potem kilkakrotnie okazał mu 

miłosierdzie (1 Sm 16-31). Pokonał wrogów Izraela i w triumfalnym pochodzie 

sprowadził Arkę Przymierza do Jerozolimy (2 Sm 6).  

Były jednak okresy w życiu Dawida, w których nie był posłuszny Panu i odchodził 

od Niego. Uwiódł żonę swego wodza Uriasza, a potem, dla ukrycia swego grzechu, 

podstępnie wydał go na śmierć. Nie zdołał ustrzec własnych dzieci przed konfliktami i 

nienawiścią (2 Sm 13).  

W ostatnich latach życia, wbrew woli Pana, dokonał spisu ludności, aby ocenić siłę 

Judy i Izraela pod koniec swego panowania (2 Sm 24).  

Rozważając tak różne koleje losu Dawida, jak mamy rozumieć stwierdzenie, że Bóg 

był z nim?  

Otóż miłość Boga do Dawida nie zwiększała się ani nie zmniejszała w 

zależności od jego uczynków.  

Pan znał go na wylot. Dawid miał chwile wielkości, ale też momenty, kiedy 

okazywał się słaby. Ale nawet gdy popadał w ciężkie grzechy, wciąż gdzieś głęboko 

tliło się w nim pragnienie podobania się Panu. Nawet gdy był nieposłuszny Bogu, jego 

serce było na tyle otwarte, by usłyszeć wezwanie do nawrócenia i uznać swój błąd.  

➢ Płynie stąd lekcja dla nas.  

Bóg błogosławi nam podobnie jak Dawidowi, a Jego miłość nie jest uzależniona od 

naszego sprawowania. Nawet gdy popadamy w grzech, Bóg wciąż jest z nami, gotów 

w każdej chwili przyjąć nas z powrotem.  

Oby więc nasze serca były takie, jak serce Dawida – gotowe usłyszeć Boże 

wezwanie do nawrócenia i odpowiedzieć na nie z ufnością, że Pan jest z nami mimo 

wszystko.  

 

„Panie, dziękuję Ci za Twoją niezachwianą miłość do Dawida. Pomóż mi tak 

jak on odpowiadać na Twoje wezwanie do nawrócenia.” 

 

Ps 89,20-22.25-26    

 

 

 

 

 



 Mk 3,22-30 

 

 (22) Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma 

Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. (23) Wtedy przywołał ich 

do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? (24) Jeśli 

jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. (25) I 

jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. (26) Jeśli 

więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać 

lecz koniec z nim. (27) Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu 

zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi. (28) Zaprawdę, 

powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, 

będą im odpuszczone. (29) Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi 

Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu 

wiecznego. (30) Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nawrócenie św. Pawła 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

25 stycznia 2022 
 

Dz 22,3-16 (Biblia Tysiąclecia) 

 

Ja jestem Żydem - mówił - urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się 

jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w 

Prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj 

służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i 

wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno 

arcykapłan, jak cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i udałem 

się do Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli, i przyprowadzenia 

do Jerozolimy dla wymierzenia kary.   

W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa 

otoczyła mnie wielka jasność z nieba.  

Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: Szawle, 

Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? (8) Kto jesteś, Panie? 

odpowiedziałem. Rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty 

prześladujesz.  

Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie 

słyszeli. Powiedziałem więc: Co mam czynić, Panie? A Pan powiedział do mnie: 

Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić. Ponieważ 

zaniewidziałem od blasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony 

za rękę przez moich towarzyszy. Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający 

wiernie Prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre 

świadectwo,  przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział: Szawle, bracie, 

przejrzyj! W tejże chwili spojrzałem na niego,  on zaś powiedział: Bóg naszych 

ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego i 

Jego własny głos usłyszał.  Bo wobec wszystkich ludzi będziesz 

świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. Dlaczego teraz zwlekasz? 

Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego imienia! 
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



 

Dlaczego Paweł zaznaczył dokładnie, w jakiej porze dnia spotkał Jezusa na drodze 

do Damaszku? Był to drobny szczegół, Apostoł uwzględnił go jednak w świadectwie, 

jakie złożył wobec przywódców żydowskich w Jerozolimie.  

Pewnym wyjaśnieniem mogą tu być słowa Ananiasza wypowiedziane do Pawła po 

tym, jak ten odzyskał wzrok: „Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, 

co widziałeś i słyszałeś” (Dz 22,15).  

Paweł świadczył o Jezusie zmartwychwstałym, a w jego relacji o przemieniającym 

spotkaniu z Panem, każdy detal mógł okazać się ważny.  

Tak jest w przypadku każdego naocznego świadka. Jeśli na przykład jesteśmy 

świadkami przestępstwa, przypomnienie sobie wszystkich szczegółów może 

przyczynić się do odtworzenia pełnej prawdy o wydarzeniu.  

Zresztą nie tylko Paweł, ale także autorzy Ewangelii zamieszczali na pozór 

nieistotne szczegóły w swoich relacjach o czynach Jezusa – pisząc gdzie, kiedy i jak to 

się działo. Takie konkretne detale nadają wiarygodność opowiadanym historiom i 

sprawiają, że stają się one żywe. Mają też swoje ukryte znaczenia.  

Gdy uświadomimy sobie, że ani jedno wydarzenie, ani najmniejsze słowo 

zamieszczone w Piśmie Świętym nie jest bez znaczenia, każde z nich stanie się dla nas 

zaproszeniem do odczytania tego głębszego sensu, który rozważającemu słowo Boże 

może ujawnić Duch Święty.  

Tak też dzieje się w naszym życiu. 

Stawanie się świadkiem zaczyna się od uświadomienia sobie działania Boga we 

własnym życiu i oddania Mu za to chwały. Może na przykład przyjaciel czy 

przyjaciółka zadzwonili do ciebie dokładnie wtedy, gdy potrzebowałeś zrzucić z siebie 

ciężar trapiący cię przez cały dzień. Jest to niby drobny szczegół, ale pokazuje, że Bóg 

się o ciebie troszczy. Może nieoczekiwanie przyszedł ci na myśl fragment pieśni 

śpiewanej ostatnio w kościele i wzbudził w tobie poczucie wdzięczności za Bożą 

miłość. Była to tylko zwyczajna pieśń, ale pomogła ci zrozumieć, jak bardzo Bóg cię 

miłuje.  

Im częściej zauważamy rękę Boga w codziennych okolicznościach, tym bardziej 

naturalne staje się dla nas dzielenie się tym osobistym świadectwem z innymi ludźmi.  

Aby być świadkiem, niekoniecznie musisz przeżyć tak dramatyczną historię 

nawrócenia jak św. Paweł. Wystarczy, że zaczniesz zauważać w swoim życiu detale i 

próbować je odczytywać!  

 

„Panie, uczyń mnie wobec innych świadkiem Twojej dobroci.” 



(lub) Dz 9,1-22    Ps 117,1-2    

 Mk 16,15-18 

 

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 

stworzeniu!  

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 

potępiony.  Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe 

duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; (węże brać będą do rąk, i 

jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci 

odzyskają zdrowie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Św. Tymoteusza i Tytusa 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 
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26 stycznia 2022 
 

2 Tm 1,1-8 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, /posłany/ dla /głoszenia/ 

życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, (2) do Tymoteusza, swego 

umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa 

Jezusa, naszego Pana! (3) Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z 

czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o tobie w moich 

modlitwach. W nocy i we dnie pragnę cię zobaczyć - (4) pomny na twoje łzy - by 

napełniła mnie radość (5) na wspomnienie bezobłudnej wiary, jaka jest w tobie; 

ona to zamieszkała pierwej w twojej babce Lois i w twej matce Eunice, a pewien 

jestem, że /mieszka/ i w tobie. (6) Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, 

abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie 

przez włożenie moich rąk. (7) Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale 

mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. (8) Nie wstydź się zatem świadectwa 

Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i 

przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga!  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Czasami przebudowa starego domu jest o wiele trudniejsza niż wybudowanie 

nowego od zera. Stary dom mógł już nieco osiąść i w fundamentach pojawiły się 

pęknięcia. Może przecieka dach, a framugi okien są nieszczelne. Po kilkudziesięciu 

latach eksploatacji wiele elementów wymaga poważnego remontu. Wykrycie 

wszystkich problemów, przystosowanie domu do nowych potrzeb oraz opracowanie 

projektu, który je uwzględni, zachowując zarazem piękno i charakter oryginalnej 

budowli, wymaga nie lada kompetencji.  

W podobnej sytuacji znalazł się „wielki budowniczy”, św. Paweł, autor 

przytoczonych powyżej słów zachęty do Tymoteusza.  



W miarę upływu czasu, gdy Kościół zaczął już „osiadać” w kolejnych miastach, 

zaczęły również narastać napięcia i we wspólnotach pojawiły się pierwsze rysy. 

Apostoł Narodów naturalnie nie mógł zwrócić się do każdego osobiście, toteż zaczął 

przygotowywać młodszych wierzących do prowadzenia i „remontowania” 

poszczególnych wspólnot.  

Do grona jego najbardziej zaufanych współpracowników należeli święci 

Tymoteusz i Tytus.  

Posłał więc Tymoteusza do Efezu, a Tytusa na Kretę z zadaniem umocnienia 

tamtejszych Kościołów. Możemy domyślać się, jak trudne to było zadanie, choćby ze 

względu na ich młody wiek, wiemy jednak z historii, że obaj wykazali się zarówno 

dyplomacją, jak i miłością.  

Uczcijmy dziś Tymoteusza i Tytusa modląc się za tych wszystkich, którzy pełnią 

posługę w Kościele. Módlmy się, aby za natchnieniem Ducha Świętego odnaleźli 

równowagę pomiędzy budowaniem na tym, co dobre, a odnawianiem tego 

wszystkiego, co już się zużyło. Nie zawsze jest to łatwe, a ich ciężka praca często nie 

zostaje doceniona.  

Tacy ludzie odgrywają jednak ogromną rolę w pogłębianiu naszej wiary.  

Zastanówmy się też, jakiego remontu wymagają nasze własne domy, a dokładnie – 

nasze domowe Kościoły.  

Prośmy Ducha Świętego, aby pomógł nam odnaleźć i naprawić wszelkie 

pęknięcia w fundamentach naszej wiary. Prośmy Go też o mądrość, abyśmy potrafili 

umocnić to, co słabe, a ucieszyć się tym, co mocne.  

 

„Dziękuję Ci, Panie, za przykład Tymoteusza i Tytusa. Naucz mnie budować 

Twój Kościół na ziemi zgodnie z moim powołaniem.” 

 

(lub) Tt 1,1-5 Ps 96,1-3.7-8.10  

Mk 16,15-18 

 I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 

stworzeniu! (16) Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, 

będzie potępiony. (17) Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię 

moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; (18) węże brać będą 

do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść 

będą, i ci odzyskają zdrowie.  
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Mk 4,21-25 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 Mówił im dalej: Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod 

korcem lub pod łóżkiem?  

Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku?  Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie 

miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. (24) I mówił im: 

Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam 

i jeszcze wam dołożą.  Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, 

co ma.  

 

Choć z początku może wydać się to dziwne, Bóg Ojciec w pewien sposób wydał 

Jezusa w nasze ręce.  

Przypomnijmy sobie niektóre teksty Ewangelii. Jako dziecko Jezus był zależny od 

Maryi i Józefa. Zasypiając w łodzi podczas sztormu, ufnie powierzył się żeglarskim 

umiejętnościom uczniów. A w najbardziej dramatycznym momencie pozwolił wydać się 

„w ręce ludzi” (Mk 9,31), a konkretnie w ręce przeciwników, którzy doprowadzili do 

Jego ukrzyżowania.  

Dziś Jezus „wydaje” w nasze ręce światło swojej obecności.  

Jest ono „lampą”, której nie należy stawiać „pod korcem”.  

 Jezus chce, abyśmy przyjęli tę lampę z wdzięcznością i pozwolili jej 

oświecać wszystkich, których mamy wokół siebie.  

 Chce, abyśmy nie tylko sami ogrzewali się w cieple jej płomieni, ale 

zapraszali innych do wejścia w krąg ciepła i światła.  

„Ale jak ja mogę nieść światło Chrystusa światu?” – zapytasz. „Jestem zwyczajnym 

człowiekiem – i do tego grzesznym. Czy nie lepiej pozostawić to tym, którzy bardziej się 

do tego nadają?”  



Są to uczciwe pytania, które jednak zdradzają pewne niezrozumienie tego, co mówi 

dziś do nas Jezus.  

On prosi jedynie o to, byśmy nie ukrywali Jego światła. Innymi słowy, prosi nas o 

życie wiarą na co dzień, ponieważ wówczas przez nasze czyny i słowa będzie 

przeświecać miłość Boga. Wystarczy prosty akt wielkoduszności i pokory, życzliwe 

słowo przebaczenia czy otuchy, a już Jego światło zaczyna świecić! Jeśli zdobędziemy 

się choćby na tyle, ludzie to zauważą i w naturalny sposób pojawią się w naszym życiu 

okazje do dzielenia się wiarą.  

Stanie się tak dlatego, że Duch Święty, który jest ogniem Bożej miłości, będzie działał 

przez nas. Świećmy więc światłem Chrystusa z ufnością, że Duch Święty zajmie się 

resztą. To prawda, że nie wszyscy przyjmą to światło, ale jest to rzeczą normalną. Nie 

znamy Bożych planów w stosunku do nich. To nie my decydujemy, kto jest gotów na 

przyjęcie Jezusa, a kto nie. Po prostu  

żyjmy wiarą i cieszmy się, że                                                                        

Bóg nas wybrał, abyśmy byli światłem świata. 

 

„Panie, pomóż mi dziś nieść innym Twoje światło.” 

 

2 Sm 7,18-19.24-29      Ps 132,1-5.11-14 
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2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid 

wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni ziemię Ammonitów i 

oblegali Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. (2) Pewnego wieczora Dawid, 

podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z 

tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna. (3) Dawid zasięgnął wiadomości o 

tej kobiecie. Powiedziano mu: To jest Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza 

Chetyty. (4) Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili.  

Kobieta ta poczęła, posłała więc, by dać znać Dawidowi: Jestem brzemienna. (6) Wtedy 

Dawid wyprawił posłańca do Joaba: Przyślij do mnie Uriasza Chetytę. Joab posłał więc 

Uriasza do Dawida. (7) Kiedy Uriasz do niego przyszedł, Dawid wypytywał się o 

powodzenie Joaba, ludu i walki. (8) Następnie rzekł Dawid Uriaszowi: Wstąp do swojego 

domu i umyj sobie nogi! Uriasz opuścił pałac królewski, a za nim niesiono dar ze stołu 

króla. (9) Uriasz położył się jednak u bramy pałacu królewskiego wraz ze wszystkimi 

sługami swojego pana, a nie poszedł do własnego domu. (10) Przekazano wiadomość 

Dawidowi: Uriasz nie wstąpił do swego domu.  

Dawid zaprosił go, aby jadł i pił w jego obecności, aż go upoił. Wieczorem poszedł Uriasz, 

położył się na swym posłaniu między sługami swojego pana, a do domu swojego nie 

wstąpił. (14) Następnego ranka napisał Dawid list do Joaba i posłał go za pośrednictwem 

Uriasza. (15) W liście napisał: Postawcie Uriasza tam, gdzie walka będzie najbardziej 

zażarta, potem odstąpicie go, aby został ugodzony i zginął. (16) Joab obejrzawszy miasto, 

postawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że walczyli tam najsilniejsi 

wojownicy. (17) Ludzie z miasta wypadli i natarli na Joaba. Byli zabici wśród ludu i sług 

Dawida; zginął też Uriasz Chetyta . 

 

 



Dzisiejsze czytanie opowiada nam historię Dawida i Batszeby, która prawdopodobnie 

jest ci już znana. Oto król Dawid obserwuje z ukrycia Batszebę w kąpieli i zaczyna jej 

pożądać. Każe przyprowadzić ją do siebie. W efekcie kobieta zachodzi w ciążę.  

Aby ukryć swoją winę, Dawid doprowadza do śmierci jej męża, swego wiernego 

wodza Uriasza, a Batszebę wprowadza do pałacu jako jedną ze swoich żon. Ale jak do 

tego doszło?  

Ciekawą informację podaje nam pierwszy werset dzisiejszego czytania. Było to na 

początku roku, gdy królowie na czele swoich armii wyruszali na wojnę. Wszyscy 

królowie. Każdego roku. A gdzie był Dawid?  

W pałacu, odpoczywając i przechadzając się po tarasie (2 Sm 11,2). Zamiast dowodzić 

armią, zrobił sobie wakacje. I właśnie wtedy – pogrążony w lenistwie – spostrzegł piękną 

Batszebę. Oczywiście wakacje nie są niczym złym. Jednak równia pochyła w życiu 

Dawida zaczęła się dlatego, że nie robił tego, co powinien. Niewierność własnym 

obowiązkom doprowadziła go do kolejnej niewierności.  

Tak nieubłaganie tworzy się historia osobistego grzechu. To samo może stać się z 

nami. Bóg w swojej łaskawości powołuje nas, w ten sposób nadając naszemu życiu 

konkretną strukturę i rytm, co pomaga nam wzrastać w świętości. Składają się na to pory 

modlitwy i uczestniczenie we Mszy świętej, obowiązki rodzinne i zawodowe.  

Dopóki trzymamy się ram wyznaczonych przez te „bariery”, jesteśmy przez nie 

chronieni.  

Dawid być może znudził się już corocznymi wymarszami na wojnę z sąsiednimi 

państwami, pomimo że wymagało tego bezpieczeństwo ludu, nad którym Bóg go 

postawił.  

Może i my z podobnym znużeniem patrzymy na rutynę swojego życia. Zastanawiamy 

się, czy to wszystko w ogóle ma jakiś sens? Ale wierność nas chroni.  

Bóg poprzez ten codzienny rytm uświęca nas i chroni od pokus.  

➢ Czy jesteś wierny temu, do czego Bóg się powołał, czy też nudzisz się i 

schodzisz na boczne drogi?  

Nawet w najbardziej banalnych i rutynowych obowiązkach można znaleźć radość, 

ponieważ jest tam Bóg. Spróbuj więc tak podchodzić do swoich zajęć, aby podobało się 

to Panu. On pobłogosławi Twoją wierność i umocni cię swoją łaską, abyś jeszcze 

mocniej do Niego przylgnął. 

 

„Panie pomóż mi wiernie iść za Tobą na co dzień.” 

 

 



Ps 51,3-7.10-11     Mk 4,26-34 

 

Mówił dalej: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś 

nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie 

kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, 

potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie.  A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz 

zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo.  

Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je 

przedstawimy?  

Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze 

ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; 

wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu.  

 W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli /ją/ rozumieć. A bez 

przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

29 stycznia 2022                     
 

Mk 4,35-41 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: Przeprawmy się na drugą 
stronę. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne 
łodzie płynęły z Nim.  

Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się 
napełniała.  On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do 

Niego: Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?  

On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się! Wicher się 
uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi 

jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do 
drugiego: Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne? 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

➢ Czy nie wydaje ci się dość niesprawiedliwe, że Jezus wyrzucał uczniom brak 

wiary podczas burzy?  

➢ Czy wiara polega na tym, żeby nie przejmować się niebezpieczną pogodą?  

➢ Czy rzeczywiście powinniśmy nic nie robić w obliczu „burz” naszego życia 

– takich jak poważna choroba, brak środków utrzymania czy sprawiające 

problemy wychowawcze dziecko?  

Oczywiście, że nie!  

Jezus nie chce, abyśmy byli obojętni wobec kłopotów, które nas spotykają. Wręcz 

przeciwnie. Uczniowie prawdopodobnie zrzucili żagle, wybierali wodę z łodzi i robili 

wszystko, co mogli, aby zapobiec jej zatopieniu.  

Jezus chce, abyśmy aktywnie szukali rozwiązania swoich problemów. Rozumie też 

naszą frustrację, gdy przeszkody stają się trudne do pokonania. Gdy woda zaczęła 

zalewać łódź, a ich wysiłki wydawały się daremne, uczniowie wpadli w panikę, 

obudzili Jezusa i zaczęli Mu wyrzucać, że nic Go nie obchodzi ta sytuacja. 



 Sądząc po reakcji Jezusa, uczniowie prawdopodobnie przestali walczyć i 

oczekiwali, że Nauczyciel w cudowny sposób wybawi ich z opresji. Stracili wiarę w 

to, że mając Go w łodzi zdołają poradzić sobie z burzą.  

W trudnych sytuacjach Jezus oczekuje od nas zachowania równowagi pomiędzy 

intensywnym działaniem a intensywną modlitwą. Powinniśmy dołożyć wszelkich 

starań, aby uporać się z trudnościami, jednocześnie modląc się o siłę do wytrwania i 

pomoc Bożą. On chce, abyśmy byli dość pokorni, by przyznać, że Go potrzebujemy, 

ale też wystarczająco ufni, by wytrwale z Nim współpracować.  

Jezus mógł zapobiec burzy, ale tego nie zrobił. Mógł uciszyć fale przy pierwszych 

oznakach burzy, ale pozwolił jej się wzmóc. Jest to dobry przykład na to, że On nie 

zawsze chroni nas od przeciwności życiowych. Czasami dopuszcza je dla naszego 

większego dobra. Dzięki nim stajemy się mądrzejsi, bardziej wyrozumiali wobec 

innych, bardziej świadomi miłości i obecności Boga.  

Czyńmy więc to, co należy do nas, a Jezus uczyni to, co należy do Niego. I nigdy 

nie zapominajmy, że On jest razem z nami w łodzi!  

 

„Jezu, pomóż mi traktować burze mojego życia jako szansę zbliżenia się 

do Ciebie.” 

 

2 Sm 12,1-7a.10-17    Ps 51,12-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

30 stycznia 2022                           
 

1 Kor 12,31--13,13 (Biblia Tysiąclecia) 
 Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze 

doskonalszą. 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak 
miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. 

 Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał 
wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości 
bym nie miał, byłbym niczym.  

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, 
lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.  

 Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.  

Miłość nie zazdrości,  

nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;  

nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie 
pamięta złego;  

 nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.  

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma.  

Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.  

Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.  Gdy zaś przyjdzie 
to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.  

 Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.  

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 

[zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i 

zostałem poznany.  Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z 
nich zaś największa jest miłość. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



 „Bóg jeden wie!” – mówimy zadziwieni, podnosząc oczy do nieba. Zranieni, 

wypowiadamy te słowa przez zaciśnięte zęby. W rozpaczy szepcemy je ze łzami w 

oczach.  

Tak wiele spraw w naszym życiu jest dla nas po prostu niezrozumiałych.  

Są rzeczy, które rozumie tylko Bóg.  

My być może zrozumiemy je kiedyś, ale na razie są dla nas niepojęte. My 

poznajemy częściowo, tylko Bóg poznaje w pełni.  

Dzisiejsze czytania przypominają nam, że  

nie jesteśmy w stanie pojąć do końca Bożych dróg.  

➢ Jeremiasz wiedział, że Bóg powołuje go na proroka i rozumiał, jakie słowa 

od Boga ma przekazać Izraelitom swoich czasów (Jr 1,4). Nie wiedział 

jednak, że po upływie stuleci jego proroctwa wypełnią się do końca w 

Osobie Jezusa. My poznajemy częściowo, tylko Bóg poznaje w pełni.  

➢ W Ewangelii Jezus wyrzuca zebranym w synagodze, że odrzucają Go, 

widząc w Nim jedynie „syna Józefa” (Łk 4,22). Słyszeli Jego pełne mocy 

nauczanie, a mimo to nie mogli wznieść się ponad opinię, którą mieli o Nim 

od trzydziestu lat. Oni poznali częściowo, tylko Bóg poznaje w pełni.  

➢ Nawet św. Paweł, którego zrozumienie spraw Bożych przyczyniło się do 

sformułowania tekstów Pisma Świętego, wyznał: „Teraz poznaję po 

części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany” (1 

Kor 13,12). Choć nauczył się już tak wiele o Bogu, zdawał sobie sprawę, że 

to zaledwie maleńka iskierka Jego dobroci i chwały.  

I my, tak jak Paweł, widzimy jeszcze niejasno, niczym w lustrze lub 

przyciemnionym pokoju. Tylko Bóg wie wszystko. Bóg zna w pełni także ciebie, 

lepiej niż ty sam siebie znasz! W swojej mądrości przewiduje także, jak będzie 

wyglądało twoje życie. Wie, co czeka cię w przyszłości i już teraz przygotowuje cię na 

to swoją łaską.  

Życie jest tajemnicą. Niektóre sprawy zrozumiemy dopiero w niebie – i dlatego 

teraz tak ważna jest wiara. Wiara w kochającego Boga, który wie wszystko, i pewnego 

dnia nam to objawi.  

 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że znasz mnie i miłujesz do końca.” 

 

Jr 1,4-5.17-19    Ps 71,1-6.15.17 

 



Łk 4,21-30 

 

 Począł więc mówić do nich:  

Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. 

A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły 

z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa?  

Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz 

samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak 

słyszeliśmy, w Kafarnaum.  

 I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej 

ojczyźnie.  Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, 

kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód 

panował w całym kraju;  a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej 

wdowy w Sarepcie Sydońskiej.  I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka 

Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman.  

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, 

wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było 

zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się. 

 


