
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 
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31 stycznia 2022 
 

Mk 5, 1-20 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, 

zaraz wybiegł Mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha 

nieczystego. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt 

związać. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy; ale łańcuchy kruszył, a pęta 

rozrywał, i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się 

kamieniami w grobach i po górach. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał 

Mu pokłon i zawołał wniebogłosy: Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga 

Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie! Powiedział mu bowiem: 

Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go: Jak ci na imię? 

Odpowiedział Mu: Na imię mi "Legion", bo nas jest wielu. I prosił Go na wszystko, 

żeby ich nie wyganiał z tej okolicy.  A pasła się tam na górze wielka trzoda 

świń. Prosili Go więc: Poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im. 

Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła 

pędem po urwistym zboczu do jeziora. I potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i 

rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się 

stało.  Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak 

siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął. A ci, którzy widzieli, 

opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli Go 

prosić, żeby odszedł z ich granic.  Gdy wsiadł do łodzi, prosił Go opętany, żeby 

mógł zostać przy Nim. Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: Wracaj do 

domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad 

tobą. Poszedł więc i  

zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim 

uczynił, a wszyscy się dziwili. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dzisiaj czytamy opis jednego z najbardziej dramatycznych egzorcyzmów 

dokonanych przez Jezusa w trakcie Jego działalności publicznej.  



W kraju Gerazeńczyków żył człowiek, o którym wiemy jedynie tyle, że był opętany 

przez ducha nieczystego, dręczącego go dniem i nocą tak bardzo, aż stał się 

postrachem dla ludzi. Wciąż krzyczał i zadawał sobie rany, a chociaż tamtejsza 

społeczność próbowała się przed nim chronić zakładając mu pęta i łańcuchy, 

okazywały się one za słabe, by go poskromić. Mężczyzna zrywał więzy, po czym dalej 

dręczył siebie i innych.  

Po krótkiej wymianie zdań z duchami nieczystymi Jezus posyła je w stado świń i 

opętany w spektakularny sposób odzyskuje wolność. Nagle jego wstyd i udręka 

znikają, izolacja i odrzucenie się kończą, a on, będąc już „przy zdrowych zmysłach”, 

zostaje wezwany do dzielenia się swoją przemianą z innymi: „Wracaj do domu, do 

swoich, i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił” (Mk 5,15.19).  

Nie tylko otrzymuje przesłanie, ale sam nim się staje. I opierając się na własnym 

doświadczeniu opowiada ludziom, których spotyka, że Jezus może uwolnić także ich.  

Od czego uwolnił cię Jezus?  

➢ Prawdopodobnie nie od opętania, ale może od nękania czy kłamstw złego 

ducha?  

➢ Może uzdrowił cię na ciele lub na duchu?  

➢ Może przemienił twoje nastawienie do życia albo twoje małżeństwo?  

➢ Może dał ci pokój w miejsce lęku?  

➢ Może przebaczenie grzechów?  

Jeśli tak, jesteś idealnym kandydatem do dzielenia się Dobrą Nowiną z innymi!  

Nawet jeśli nie wiesz dokładnie, co powiedzieć, już samo życie według zasad wiary 

i dzielenie się tym, co Jezus uczynił w twoim życiu, może dać komuś nadzieję, że On 

działa także w dzisiejszym świecie. A jeśli potrzebujesz uzdrowienia, przemiany czy 

pokoju, dlaczego nie miałbyś poprosić kapłana czy świeckich wierzących, aby 

pomodlili się za ciebie i z tobą?  

Jezus pragnie prowadzić cię ku większej wolności. 

Ludzie w dzisiejszej Ewangelii byli zdumieni, gdy uwolniony człowiek opowiedział 

im, co Jezus dla niego uczynił. Ty także nie ukrywaj tego, co uczynił ci Jezus, aby 

także i dziś ludzie zdumiewali się Jego mocą i nabierali nadziei!  

 

„Jezu, dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie uczyniłeś, i za to, że mogę być 

świadkiem Twojego działania.” 

2 Sm 15,13-14.30; 16,5-13a Ps 3,2- 
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Mk 5, 21-43 (Biblia Tysiąclecia) 

 

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki 

tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem.  Wtedy przyszedł jeden z 

przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił 

usilnie: Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i 

żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego 

napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele 

przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, 

lecz miała się jeszcze gorzej.  Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu, 

między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć 

Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w 

ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości.  A Jezus natychmiast uświadomił sobie, 

że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto się dotknął mojego 

płaszcza? Odpowiedzieli Mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a 

pytasz: Kto się Mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to 

uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią 

stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę.  On zaś rzekł do niej: 

Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej 

dolegliwości!  Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i 

donieśli: Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela? Lecz Jezus 

słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: Nie bój się, wierz tylko! I nie 

pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata 

Jakubowego.  Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, 

płaczu i głośnego zawodzenia, wszedł i rzekł do nich: Czemu robicie zgiełk i 

płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął 

wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i 

wszedł tam, gdzie dziecko leżało.  Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: 

Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię ci, wstań! Dziewczynka natychmiast 

wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze 

zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, 

aby jej dano jeść. 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Jeśli kiedykolwiek czułeś się osamotniony, opuszczony czy niedoceniony, to masz 

coś wspólnego z bohaterką dzisiejszej Ewangelii. Ze względu na stały upływ krwi 

kobieta ta zgodnie z Prawem Mojżeszowym znajdowała się w stanie nieczystości 

rytualnej (Kpł 15,25-27). Marek mówi nam, że trwało to już od dwunastu lat!  

Wyobraźmy sobie, jakim ciężarem musiało to być dla tej nieszczęsnej kobiety i 

całej jej rodziny. Wystarczyło jednak, że dotknęła płaszcza Jezusa, i natychmiast 

została uzdrowiona. Ta, która tak długo była samotna, mogła wreszcie w pełni 

połączyć się ze swoją rodziną. Również inni mieszkańcy wioski już nie musieli 

trzymać się od niej z daleka. Wreszcie mogła wraz ze wszystkimi oddawać cześć Bogu 

w synagodze. Uzdrowiona miała prawo znowu zająć swoje miejsce we wspólnocie.  

Czy wiesz, co jeszcze przydarzyło się tego dnia tej kobiecie? Jezus nazwał ją 

„córką”. Kiedy zorientował się, że została uzdrowiona przez dotknięcie Jego płaszcza, 

nie zganił jej za to, że złamała zakaz zbliżania się do innych i że swoim dotykiem 

mogła uczynić Go nieczystym. Nie odsunął się od niej, ale nazywając ją „córką” 

jeszcze bardziej ją ku sobie przyciągnął. Tego dnia Jezus przyjął ją do swojej rodziny. 

Odebrał jej poczucie samotności i odrzucenia, zastępując je miłością i akceptacją.  

Córko. Synu. Umiłowana. Umiłowany. 

Kiedy słyszysz, że Bóg zwraca się do ciebie w ten sposób, twoje życie się zmienia. 

Odtąd już wiesz, że nie jesteś sam.  

Wiesz, że twój Ojciec niebieski widzi cię, kocha i pragnie przychodzić ci z pomocą. 

A to sprawia, że jeszcze bardziej pragniesz być blisko Niego i jeszcze usilniej 

powierzasz się w Jego ręce oddając Mu wszystkie swe troski i prosząc o uzdrowienie.  

Od momentu, w którym kobieta z dzisiejszej Ewangelii dotknęła Jezusa, stała się 

nieoficjalną patronką osamotnionych. Teraz każdy z nas, kto czuje się porzucony czy 

samotny, może odnaleźć się w jej historii, która jest żywym przesłaniem: „Zwróć się 

do Jezusa, a On nazwie cię swoim dzieckiem! Nie jesteś sam! Należysz do Niego!”.  

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że nazywasz mnie swoim dzieckiem.” 

 

2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.31--19,3    Ps 86,1-6 

 

 

 



 

Ofiarowanie Pańskie 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

2 lutego 2022 
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 Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem 

nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy 

oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi 

Pan Zastępów.  

Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? 

Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby 

miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich 

jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy 

będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat starożytnych. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Słowa proroka Malachiasza doskonale oddają ducha dzisiejszego święta 

Ofiarowania Pańskiego – oto Jezus przychodzi „nagle” do swojej świątyni. W ciszy, 

bez fanfar, w ramionach swojej Matki, ale mimo to nagle – w nieoczekiwany sposób.  

Symeon czekał na to, by Go zobaczyć, przez całe lata, chociaż nie wiedział 

dokładnie, na co właściwie czeka. Kiedy Duch Święty poprowadził go do świątyni na 

spotkanie z ubogim, pokornym Dzieciątkiem, był pewnie nieco zaskoczony. Więc to 

ma być Mesjasz, za którym tęsknił tak długo?  

W twoim życiu dzieje się tak samo, jak w życiu Symeona i całego Izraela 

– przyjście Jezusa ma zawsze w sobie coś oczekiwanego i coś zaskakującego.  

Czekasz długo, jak Symeon, i wreszcie pojawia się nieoczekiwane, a zarazem 

radosne spełnienie.  



❖ Może na przykład cierpisz z powodu niezgody wśród bliskich i nagle, nie 

wiadomo skąd, przychodzi ci pomysł, jak doprowadzić do pojednania.  

❖ Może już prawie rezygnujesz z walki z uporczywą pokusą, kiedy 

niespodziewanie odkrywasz w sobie łaskę przeciwstawienia się jej.  

❖ Może brak ci gorliwości w pójściu za Jezusem, aż tu nagle, podczas Mszy 

świętej czy na modlitwie, Duch Święty sprawia, że Jego słowo staje się dla 

ciebie żywe i dotyka z mocą twego serca. 

 Są to jakby dwie strony tej samej monety.  

Tęsknimy za Jezusem; wyglądamy Jego przyjścia do „świątyni” naszego 

życia i sytuacji, które są dla nas trudne. 

A potem On przychodzi, ale zupełnie nie tak, jak się tego spodziewaliśmy lub jak to 

sobie wyobrażaliśmy. Tęsknota za Panem i czekanie na Niego może kojarzyć ci się z 

Adwentem.  

Ale Adwent już minął, a święto Ofiarowania Pańskiego jest dla nas 

przypomnieniem, że szukanie Pana i czekanie na Jego przyjście nie może ograniczać 

się do jednego okresu liturgicznego. On może przyjść nagle do świątyni twego życia, 

może przyjść w każdej chwili, także dzisiaj!  

Bądź więc Mu wierny. Bądź przygotowany.  

I bądź otwarty na niespodzianki, gdy On odpowie na twoją modlitwę lub objawi ci 

się w zupełnie nowy, nieoczekiwany sposób.  

 

„Panie, tęsknię za Tobą. Przyjdź dziś do mojego życia.” 

 

albo Hbr 2,14-18     Ps 24,7-10     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Łk 2,22-40 

 

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli 

Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie 

Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.   

Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie              

z przepisem Prawa Pańskiego.  

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy              

i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu 

Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za 

natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko 

Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa,  on wziął Je w objęcia, 

błogosławił Boga i mówił:  

Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego 

słowa.  Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec 

wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.   

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.  

Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego:  

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na 

znak, któremu sprzeciwiać się będą.  A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw 

wyszły zamysły serc wielu.  

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo 

podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała 

wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, 

służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, 

sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.  

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego 

miasta - Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska 

Boża spoczywała na Nim. 
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1 Krl 2,1-4.10-12 (Biblia Tysiąclecia) 

 

   Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, 

mówiąc: Ja wyruszam w drogę [przeznaczoną ludziom na] całej ziemi. Ty zaś bądź 

mocny i okaż się mężem! Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego, 

aby iść za Jego wskazaniami, przestrzegać Jego praw, poleceń i nakazów, jak 

napisano w Prawie Mojżesza, aby ci się powiodło wszystko, co zamierzysz, i 

wszystko, czym się zajmiesz, ażeby też Pan spełnił swą obietnicę, którą mi dał, 

mówiąc: Jeśli twoi synowie będą strzec swej drogi, postępując wobec Mnie szczerze z 

całego serca i z całej duszy, to wtedy nie będzie ci odjęty potomek na tronie Izraela.  

    Potem Dawid spoczął ze swymi przodkami i został pochowany w Mieście 

Dawidowym.  A czas panowania Dawida nad Izraelem wynosił czterdzieści lat. W 

Hebronie panował siedem lat, a w Jerozolimie panował trzydzieści trzy lata.  Zasiadł 

więc Salomon na tronie Dawida, swego ojca, a jego władza królewska została 

utwierdzona.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Wiemy, że życie króla Dawida było dalekie od ideału. I to nie tylko z powodu 

pożądania Batszeby, żony Uriasza, i podstępnego zabicia jej męża dla ukrycia swego 

grzechu. Dawid również w wielu innych sytuacjach nie szedł za wskazaniami Pana.  

Jak więc sam mając na sumieniu tyle grzechów, mógł zalecać swemu synowi 

Salomonowi przestrzeganie praw Bożych? Czy nie było to czystą hipokryzją? Otóż nie!  

Salomon najprawdopodobniej doskonale znał występki swego ojca. Jednak upadki 

Dawida były dla niego lekcją, równie ważną jak jego sukcesy.  

Dzisiejsze czytanie także i nam niesie ważną naukę.  

 



➢ Niezależnie od naszych dawnych błędów, czy nawet obecnych zmagań, 

jesteśmy wiarygodnymi świadkami Pana, zdolnymi prowadzić do Niego 

innych.  

Kiedy odnosisz sukcesy i wszystko idzie ci jak z płatka, możesz oddawać chwałę Panu 

za to, że daje ci łaskę pójścia za Nim i przestrzegania Jego przykazań. A kiedy ponosisz 

porażki i jesteś na dnie, możesz mówić o tym, co stało się w twoim życiu wskutek zejścia 

z Bożych dróg. Co jeszcze ważniejsze, możesz podzielić się tym, jak doświadczyłeś 

miłosierdzia Pana, kiedy wyznałeś Mu z żalem swoje grzechy.  

Takie historie pokazują, że Pan jest wierny, nawet gdy my odmawiamy Mu wierności, 

i że nigdy nas nie opuści, nawet gdy my od Niego odchodzimy.  

 

➢ W jaki sposób Bóg objawiał ci swoje miłosierdzie w twoich sukcesach i 

upadkach? 

➢ Jak okazuje ci swoją miłość obecnie w twoim codziennym życiu?  

 

Zastanów się nad tym na modlitwie. 

Niezależnie od tego, czy jesteś obecnie na szczycie czy też na dnie, możesz świadczyć 

o obecności, mocy i dobroci Boga.  

Każdy z nas jest jak Dawid „naczyniem glinianym” (2 Kor 4,7), ale moc Boża często 

objawia się wyraźniej w naszych słabościach niż w naszych mocnych stronach (2 Kor 

12,9).  

Twoje świadectwo może ożywić wiarę w tych, których masz wokół siebie, i 

uświadomić im, że i oni mają wszelkie dane ku temu, by świadczyć o dobroci 

Pana.  

 

„Panie, bądź uwielbiony w moich mocnych stronach i w moich słabościach.” (Ps)  

 

1 Krn 29,10b-12   Mk 6,7-13 

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

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

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

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

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

słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla 

nich.  Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz 

wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.  



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 
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Mk 6,14-29 (Biblia Tysiąclecia) 

 

Także król Herod posłyszał o Nim, gdyż Jego imię nabrało rozgłosu, i mówił: Jan 

Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w Nim. Inni zaś 

mówili: To jest Eliasz; jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych 

proroków.  Herod, słysząc to, twierdził: To Jan, którego ściąć kazałem, 

zmartwychwstał. Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego 

trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za 

żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: Nie wolno ci mieć żony twego brata.                               

A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła.                         

Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w 

obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał.  

   Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę 

swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka 

tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł 

do dziewczęcia: Proś mię, o co chcesz, a dam ci.  Nawet jej przysiągł: Dam ci, o co tylko 

poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: O co mam 

prosić? Ta odpowiedziała: O głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem 

do króla i prosiła: Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo 

się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i biesiadników nie chciał jej odmówić.                   

Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w 

więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej 

matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w 

grobie . 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



Alex Honnold zasłynął z brawurowej wspinaczki – bez lin – na zdradziecką ścianę El 

Capitan w Parku Narodowym Yosemite, w środkowej Kalifornii.  

 

Jeden fałszywy ruch i runąłby kilkaset metrów w dół, na spotkanie śmierci. Jednak 

Honnold potrafił skutecznie kontrolować swój lęk i dzięki temu zdołał osiągnąć 

zamierzony cel.  

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam jeszcze bardziej godny podziwu przykład odwagi. 

Jan Chrzciciel poświęcił całe swoje życie przygotowaniu ludu na przyjście Pana. 

Wypominał ludziom ich grzechy, udzielał reprymendy przywódcom religijnym, nie 

przemilczał też cudzołóstwa Heroda. Tę ostatnią konfrontację przypłacił życiem, pozostał 

jednak niezłomny do końca.  

Patrząc na życie wielkich świętych, takich jak Jan Chrzciciel, zakładamy czasem, że 

nie znali oni lęku. Ale patrząc realnie jest to mało prawdopodobne. Jan wiedział przecież, 

że jego słowa i styl życia będą budzić sprzeciw i mogą zaprowadzić go do więzienia lub 

wywołać jeszcze gorsze konsekwencje. Mimo to jednak nie porzucił swojej misji 

odważnie domagając się prawdy i przestrzegania Bożych nakazów.  

Choć nie jesteśmy wezwani do tego, by być prorokami na pustyni, wszyscy mamy w 

życiu chwile wymagające od nas odwagi. Przychodzą sytuacje, w których trzeba wybrać 

uczciwość i prawość, chociaż o wiele łatwiej byłoby ukryć prawdę lub po prostu 

skłamać. Trzeba stanąć w obronie kolegi z pracy, który został nieuczciwie potraktowany. 

Lub z miłością i taktem zwrócić uwagę przyjaciółce, że schodzi na złą drogę. Te 

sytuacje, a także wiele innych, są trudnym wyzwaniem. Ale nawet przyznając się do 

swoich lęków, nie pozwól, by one cię sparaliżowały.  

Kiedy ogarnie cię lęk, weź głęboki oddech, pomódl się krótko, a następnie idź i zrób 

to, co do ciebie należy. Każdy mały krok we właściwym kierunku da ci odwagę do 

zrobienia kolejnego.  



Nawet jeśli odczuwasz lęk, możesz liczyć na to, że Pan da ci siłę do odważnego 

działania. A w końcu to właśnie liczy się najbardziej.  

Bóg potrzebuje prawych i mężnych uczniów w dzisiejszym świecie.  

Obyśmy stawiali czoło naszym lękom ufając Jego łasce i mądrości!  

 

„Panie, daj mi dziś odwagę do stawienia czoła wszystkim sytuacjom, w których 

się znajdę.” 

 

Syr 47,2-11    Ps 18,31.47.50-51 
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1 Krl 3,4-13 (Biblia Tysiąclecia) 
 

   Król udał się do Gibeonu, aby tam złożyć ofiarę, bo tam była wielka 
wyżyna. Salomon złożył na owym ołtarzu tysiąc ofiar całopalnych. W Gibeonie 
Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: Proś o to, co 
mam ci dać. A Salomon odrzekł: Tyś okazywał Twemu słudze Dawidowi, 
memu ojcu, wielką łaskę, bo postępował wobec Ciebie szczerze, sprawiedliwie 
i w prostocie serca. Ponadto zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś 
mu syna, zasiadającego na jego tronie po dziś dzień. Teraz więc, o Panie, 
Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a 
ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia!  Ponadto Twój sługa jest 
pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć 

ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze 
serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od 

zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?  Spodobało się Panu, że 
właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: Ponieważ poprosiłeś 
o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie 
poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność 
rozstrzygania spraw sądowych,  więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce 
mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie 
będzie.  I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak iż <za twoich 
dni> podobnego tobie nie będzie wśród królów. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Chociaż od panowania Salomona upłynęły już całe stulecia, to rozległość i głębia 

Jego mądrości są legendarne po dziś dzień. Wyrażenie „salomonowy wyrok” wciąż 

funkcjonuje jako określenie mądrego i sprawiedliwego wyroku, godzącego obie strony 

sporu. Użyte w oryginale hebrajskie słowo szomea, czyli „rozumienie”, można 

przetłumaczyć także jako „słuchanie” (1 Krl 3,9).  

Salomon prosił więc o „serce słuchające”, które słyszy głos Pana i jest Mu 

posłuszne. 



„Jestem bardzo młody i nie umiem rządzić” (1 Krl 3,7) – przyznał uznając, że 

aby dobrze sprawować władzę, będzie musiał oprzeć się na mądrości i osądzie Boga.  

Być może sądzisz, że Salomon otrzymał wyjątkowy dar, który dla nikogo z nas nie 

jest dostępny. Ale  

Bóg pragnie, by każdy człowiek słyszał Jego głos i chodził Jego 

drogami.  

Księga Przysłów ukazuje Mądrość Bożą uosobioną jako niewiastę gotową przyjść z 

pomocą wszystkim, którzy jej szukają (Prz 1,20-23). Mądrość Boża jest dostępna dla 

wszystkich, którzy jej pragną.  

 Jednym z najlepszych i najpraktyczniejszych sposobów szukania 

mądrości, by pozyskać „serce rozumne do (…) rozróżniania dobra od 

zła” (1 Krl 3,9) jest studiowanie Biblii.  

Szczególnie wiele materiału do rozważania na całe życie możesz znaleźć w 

literaturze mądrościowej, obejmującej takie księgi, jak  

➢ Księga Przysłów,  

➢ Księga Mądrości Syracha,  

➢ Księga Hioba,  

➢ Księga Mądrości czy  

➢ Księga Psalmów.  

Znajdziesz tam prawdy, które przetrwały próbę czasu – i które odnoszą się do 

naszego życia tak samo, jak odnosiły się do życia ludzi czytających te księgi przed 

wiekami.  

Niektóre z mądrości zawartych w Biblii są skrajnie różne od wartości lansowanych 

dziś przez reklamy i popularne media. Może nawet zakwestionują twój własny punkt 

widzenia.  

Jednak serce słuchające jest także sercem pokornym, gotowym przyjąć sposób 

myślenia Boga. Im bardziej wczytasz się w mądre teksty Biblii, im głębiej będziesz je 

rozważać, tym bardziej rozumne stanie się twoje serce. O to prosił kiedyś Salomon – i 

tego samego Bóg pragnie dla ciebie!  

„Panie, daj mi serce rozumne, które słucha Twego głosu i jest mu posłuszne.”  

Ps 119,9-14 

 



Mk 6,30-34 

 

Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i 

czego nauczali.  A On rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i 

wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek 

nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno. Lecz widziano 

ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a 

nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad 

nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. 
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Łk 5,1-11 (Biblia Tysiąclecia) 
Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On 

stał nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy 

zaś wyszli z nich i płukali sieci.  Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do 

Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał 

tłumy.  Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci 

na połów! A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie 

ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie 

mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w 

drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak 

że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i 

rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny.  I jego 

bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego 

dokonali;  jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami 

Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona:  

Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił.               

I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dzisiejsze czytania opisują dramatyczne spotkania z Bogiem, 

jakie przeżyli Izajasz, Paweł i Piotr. 

 

 Izajasz w świątyni ujrzał Pana „zasiadającego na wysokim                                 

i wyniosłym tronie” (Iz 6,1).  

 Pawłowi Jezus ukazał się na drodze do Damaszku, dokąd jechał, aby 

aresztować chrześcijan.  

 A Piotr doświadczył świętości Boga w cudownym połowie ryb, 

zarzucając sieci na słowo Jezusa.  



Każdy z nich w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że znajduje się w obecności 

po trzykroć świętego Boga, i wstrząsnęło to nim do głębi. Święta obecność Pana ma w 

sobie coś ogromnie poruszającego.  

My jesteśmy mieszaniną dobra i zła, natomiast Bóg jest nieskończenie dobry, 

wierny i czysty. Wobec tak wielkiej czystości pryskają wszystkie nasze iluzje na temat 

własnej sprawiedliwości.  

➢ Izajasz zawołał: „Biada mi! (...) Wszak jestem mężem o nieczystych 

wargach” (Iz 6,5).  

➢ Paweł uznał, że jest „niegodzien zwać się apostołem” (1 Kor 15,9).  

➢ Piotr prosił: „Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny” (Łk 

5,8).  

Także i my uświadamiając sobie świętość Boga nieuchronnie uświadamiamy sobie 

również naszą własną niegodność.  

Ponieważ takie dramatyczne przeżycia nie zdarzają się nam na co dzień, w 

powszedniej krzątaninie łatwo tracimy z oczu świętą obecność Boga.  

A przecież może ona i powinna wciąż budzić w nas cześć i szacunek. Bóg może 

przebić się przez naszą mgłę w każdej chwili 

❖ na modlitwie, jak w przypadku Izajasza, czy  

❖ przy pracy, jak w przypadku Piotra.  

❖ nawet wtedy, gdy planujemy coś złego, jak to uczynił z Pawłem.  

Jak zareagujemy, kiedy to się stanie? Wdzięcznością za Jego miłosierdzie? Czy też 

przeciwnie, odrzucimy łaskę, z którą przychodzi?  

W każdą niedzielę modlimy się słowami: „Panie, nie jestem godzien”.  

Dziś, stojąc przed po trzykroć świętym Bogiem, który nas miłuje, wypowiedzmy te 

słowa pokornym sercem. Odwróćmy się od naszych grzechów i przyjmijmy Jego 

przebaczenie. Nie pozwólmy, by nasza niegodność powstrzymała nas przed 

zbliżeniem się do Jezusa i pełnieniem Jego woli.  

 

„Panie, dziękuję Ci za Twoje miłosierdzie.” 

 

Iz 6,1-2a.3-8    Ps 138,1-5.7-8     1 Kor 15,1-11 


