
 

Św. Marka Ewangelisty 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

25 kwietnia 2022 
 

1 P 5,5b-14  (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, 
Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.  

 Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w 

stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu 

zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew 

ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! 

Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie.  

 A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w 

Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i 

ugruntuje.  Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. 

 

 Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

To, że Piotr zwracając się do „starszych”, stojących na czele wspólnot 

chrześcijańskich, tak bardzo podkreślał znaczenie pokory, nie było niczym 

zaskakującym. Wspólnoty te rekrutowały się z osób o bardzo różnym statusie 

społecznym, majątkowym, a także wyznających wcześniej odmienne religie.                     

W takiej grupie jedność można było budować jedynie wówczas, gdy wszyscy 

pokornie troszczyli się o innych i służyli sobie nawzajem.  

Piotr był również świadom, że służba współbraciom będzie dla pierwszych 

chrześcijan okazją do naśladowania pokory Zbawiciela. Zapewne czerpał ze swoich 

własnych, głębokich i przejmujących wspomnień – jak Jezus błogosławił dzieci; jak 

po męczącym dniu szedł do chorej teściowej Piotra; jak pochylał się, by zmyć brud z 

nóg Piotra podczas pamiętnej, ostatniej wspólnej wieczerzy.  



Ale pokorna służba Jezusa nie ograniczała się tylko do ludzi, których spotykał 

podczas działalności publicznej. Jej szczytowym aktem była śmierć na krzyżu 

(Flp 2,8).  Bóg tak bardzo nas umiłował, że uniżył samego siebie i stał się jednym z 

nas, aby zdobyć naszą miłość. Takie było przesłanie Ewangelii głoszone przez Piotra 

– i dlatego tak bardzo zależało mu, żeby członkowie pierwotnego Kościoła 

„przyoblekli się” w pokorę, niezależnie od swojego statusu we wspólnocie.  

 

Często praktykowanie pokory odbywa się w cichy i dyskretny sposób, na przykład 

poprzez zachowanie milczenia, szczególnie wtedy, gdy mielibyśmy ochotę wdać się w 

kłótnię, albo ustąpienie drugiej osobie, chociaż wolelibyśmy zrobić coś po swojemu.  Tak 

czyniąc, głosimy Ewangelię! Stajemy się ewangelistami jak św. Marek – żywym 

świadectwem mocy krzyża i zbawczego przesłania Jezusa Chrystusa.  

„Jezu, pomóż mi głosić Ewangelię poprzez akty miłości i służby wobec moich bliźnich.” 

Ps 89,2-3.6-7.16-17   Mk 16,15-20: 

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. Po rozmowie z nimi  

Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.                               

Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził 

naukę znakami, które jej towarzyszyły. 

 

Obchodzimy dziś święto św. Marka, tego 

samego, którego Piotr nazywa: „mój 

syn” (1 P 5,13), i tego samego, który 

głosił pokorę Chrystusa w spisanej przez 

siebie  

Ale czy wiesz, że i ty możesz głosić 

Ewangelię? Czynisz to poprzez akty 

pokory, gdy stawiasz potrzeby innych 

ponad swoje własne i starasz się im 

służyć. Dla wielu z nas praktykowanie 

pokory może stać się najpiękniejszym, 

najbardziej ofiarnym sposobem niesienia 

krzyża z Jezusem. Ewangelii. 



 

Św. Wojciecha, patrona Polski 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

26 kwietnia 2022 
 

J 12, 24-26 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:  

Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, 

zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon 

obfity.  

Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym 

świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na 

Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go 

mój Ojciec.  Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw 

Mnie od tej godziny. Nie,  

właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Wiemy, że Jezus mówiąc te słowa, odnosił je przede wszystkim do siebie, do 

własnej, szybko zbliżającej się śmierci, która miała wydać obfity plon w postaci 

zbawienia ludzkości.  

Łatwo można zastosować je także do pierwszych męczenników chrześcijańskich, 

których heroiczna postawa nierzadko doprowadzała do nawrócenia prześladowców, co 

Tertulian, teolog łaciński z przełomu I i II wieku, podsumował słowami:  

„Krew męczenników jest zasiewem chrześcijan”.  

Jak jednak te słowa mają się do nas, którym za wyznawanie wiary nie grozi śmierć 

ani prześladowanie? Na czym ma polegać to „obumieranie”, bez którego nasze życie 

nie wyda plonu?  



Wskazówką dla nas może być zdanie z dokumentów soborowych, często cytowane 

przez św. Jana Pawła II:  

„Człowiek, będący jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla 

niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez 

bezinteresowny dar z siebie samego” (Gaudium et spes, 24).  

Innymi słowy, szczęście, spełnienie, satysfakcję osiągamy nie poprzez stawianie w 

centrum siebie i swoich potrzeb, ale poprzez przekraczanie swoich ograniczeń, 

poprzez nieuchylanie się od wyzwań, jakie niesie życie, poprzez składanie siebie w 

darze innym.  

Widzimy to w banalnych sytuacjach codziennego życia –  

 łatwiej jest zalec przed telewizorem niż zdobyć się na od dawna odkładaną 

rozmowę telefoniczną z mało sympatycznym samotnym krewnym.  

 Łatwiej porozmawiać z przyjacielem niż pouczyć się do ważnego egzaminu.  

 Łatwiej oddać się przyjemnościom niż wypełnić swój obowiązek.  

Zwykle jednak okazuje się, że właśnie to drugie przynosi nam większą satysfakcję i 

korzyść.  

Jednak powyższy cytat mówi nam także, że  

nasz „dar z siebie” ma być „bezinteresowny”. 

A to znaczy, że nie zawsze doczekamy się nagrody. Może nam się wydawać, że 

nasze wysiłki idą na marne, a „plon obfity” jest czystą teorią.  

Tu właśnie ma miejsce „obumieranie”, o którym mówi Ewangelia. I jest ono 

zawsze owocne, ponieważ w oczach Boga miłość i trud nigdy nie są daremne – jak nie 

był daremny trud św. Wojciecha, zabitego podczas wyprawy misyjnej na Prusy, zanim 

zdołał kogokolwiek nawrócić.  

 Jeśli więc na serio potraktujemy dzisiejszą Ewangelię, w każdych 

okolicznościach mamy szansę na sensowne, spełnione życie.  

 

„Panie Jezu, naucz mnie bezinteresownie oddawać siebie w codziennym 

życiu, z wiarą, że mój trud jest miły Tobie i przyniesie owoce.” 

 

Ps 126,1-6     Flp 1,20c-30 

 

 

 



Dz 1,3-8 

 

Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez 

czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.  

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać 

obietnicy Ojca:  

Słyszeliście o niej ode Mnie - /mówił/ - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce 

zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym.  

Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo 

Izraela? Odpowiedział im:  

Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą,  ale 

gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 

świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

27 kwietnia 2022 
 

Dz 5,17-26 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Wówczas arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa 

saduceuszów, pełni zazdrości zatrzymali Apostołów i wtrącili ich do publicznego 

więzienia.  

Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich 

powiedział:  Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego 

życia! Usłyszawszy to weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan i 

jego stronnicy zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, 

aby ich przyprowadzono.  Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu. 

Powrócili więc i oznajmili: Znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i 

strażników stojących przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz 

nikogo.  Kiedy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli 

pojąć, co się z nimi stało. Wtem nadszedł ktoś i oznajmił im: Ci ludzie, których 

wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud.  Wtedy dowódca 

straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się 

ludu, by ich samych nie ukamienował.   

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Kiedy anioł Pański otworzył drzwi więzienia, aby wypuścić z niego Apostołów, 

powiedział im:  

„Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu!” (Dz 5,20).  

To cudowne uwolnienie umożliwiło im dalsze głoszenie słowa, co wraz z 

towarzyszącymi temu znakami i cudami prowadziło ludzi do wiary w Jezusa.  

„Idźcie i głoście w świątyni”. Te słowa odnoszą się nie tylko do Apostołów, ale i 

do każdego z nas.  



Zmartwychwstały Chrystus zaprasza nas, swoich umiłowanych braci                 

i siostry, do wyjścia z naszych „więzień”. 

Być może miejscem, do którego cię posyła, jest twój własny dom, może miejsce 

pracy albo parafia.  

Niezależnie, gdzie jesteś, Pan chce, abyś przeżywał swoje życie chrześcijańskie 

pełniąc niepowtarzalną misję, którą On ci powierzył.  

 Czym są te więzienia?  

Nie są to więzienia w dosłownym sensie, jak to, w jakim znajdowali się 

Apostołowie, chociaż i tam można odpowiedzieć na Boże wezwanie. Są to raczej 

więzienia lęku, zniechęcenia, poczucia niegodności, braku pewności siebie czy na 

odwrót, zadufania w sobie. Może jesteśmy w nich zamknięci, nawet sobie tego nie 

uświadamiając.  

Jednak Bóg nie chce, byśmy żyli skrępowani łańcuchami. On pragnie nas uwalniać, 

abyśmy szli tam, gdzie nas posyła.  

 W jaki sposób Bóg nas uwalnia? 

 Dobra nowina jest taka, że On już to uczynił przez śmierć i zmartwychwstanie 

Jezusa! Taka jest rzeczywistość, nawet jeśli trudno nam w to uwierzyć.  

Jak pisał św. Paweł: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1).  

A to znaczy, że drzwi więzienia są otwarte i naprawdę możemy przejść przez próg, 

i wyjść na zewnątrz.  

 Zapytaj dziś Boga, czy są jakieś więzienne drzwi, przez które powinieneś wyjść.  

 Uwierz, że Duch Święty pragnie prowadzić cię ku wolności, którą Chrystus już 

dla ciebie zdobył, a następnie podejmij jakieś działanie, choćby drobne, aby 

zacząć z tego więzienia wychodzić.  

Jezus darowuje ci wolność, abyś mógł wypełniać Jego misję na tym świecie. 

Możesz to czynić krok po kroku, jak czynili Apostołowie.  

Idź i głoś. 
 

„Panie, pozwól mi zobaczyć «więzienia», które powstrzymują mnie przed 

pełnieniem Twojej woli.” 

 

Ps 34,2-9 

 

 



J 3,16-21 

  

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, 

kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.  

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale 

po to, by świat został przez Niego zbawiony.   

Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, 

bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.  

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali 

ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.  

Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się 

do światła, aby nie potępiono jego uczynków.  

Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego 

uczynki są dokonane w Bogu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

28 kwietnia 2022 
 

Dz 5, 27-33 (Biblia Tysiąclecia) 

 

       Przyprowadziwszy ich stawili przed Sanhedrynem, a arcykapłan 

zapytał: Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście 

Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka?  

 Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i 

Apostołowie.  Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy 

na drzewie. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać 

Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów.  

Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg 

udzielił tym, którzy Mu są posłuszni. 

Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

„Wyprzedaż chwastów. Wyrywaj, ile chcesz!”  

Czy zapłaciłbyś komuś za to, żeby móc powyrywać chwasty w jego ogrodzie? Chyba 

raczej oczekiwałbyś, żeby to on ci zapłacił!  

Pielenie to ciężka praca, ale konieczna, jeśli chcemy zebrać obfity plon. Dlatego każdy 

zapalony ogrodnik wydaje walkę chwastom. Wiedząc, że ta praca przynosi owoce – i to 

nawet w sensie dosłownym – nie żałuje swojego wysiłku.  

Jeśli chcesz zobaczyć, jaki owoc wydaje dobrze utrzymany ogród duchowy, 

zajrzyj do dzisiejszego pierwszego czytania.  

 



Apostołowie uprawiają ogród Pana – pierwszy Kościół – od dnia 

Pięćdziesiątnicy. Zasiewają ziarna Ewangelii po całej Jerozolimie.  

Nie jest to łatwe zadanie. Już samo dzisiejsze czytanie wskazuje, jakie próby muszą 

znosić. Nawet ich życie jest zagrożone!  

 Dzięki czemu więc byli tak radośni i spokojni?  

Od samego początku Apostołowie mieli zwyczaj wyrywania chwastów ze swoich serc 

– chwastów zadufania w sobie, egoizmu i pychy, arogancji, próżności i chęci odwetu.  

Pracowali nad wykorzenieniem wszystkiego, co mogło im przeszkadzać w dawaniu 

radosnego świadectwa o Chrystusie – nawet pośród gróźb i prześladowań. Jezus pragnie, 

abyśmy wszyscy pielili swoje własne ogrody.  

Oczywiście każdemu z nas zdarza się tracić czujność. Nigdy nie wiesz, kiedy wyrośnie 

kolejny chwast, kiedy wykiełkuje nasienie pokusy. I nie dowiesz się tego, jeśli nie 

będziesz zwracał uwagi na myśli i pragnienia swego serca.  

Kiedy praca nad uprawianiem twego wewnętrznego ogrodu wyda ci się ciężka, 

przypomnij sobie, że Jezus obiecuje ci obfity i dorodny plon.  

Obiecuje miłość, radość, pokój, łagodność i cierpliwość, które są owocami 

działania Ducha Świętego w tobie (Ga 5,22- 23).  

Skup się więc na tym, jaką osobą Jezus chce cię uczynić, a codzienny trud wyda ci się 

wart zachodu!  

 

„Panie, skieruj mój wzrok ku obfitości plonów, obiecanych tym, którzy są Ci wierni.”  

 

Ps 34,2.9.17-20    J 3,31-36 

 

Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do 

ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad 

wszystkim.  Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie 

przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest 

prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej 

obfitości udziela /mu/ Ducha.  Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce.  

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; 

kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. 

 

 



 

Św. Katarzyny Sieneńskiej               
patronki Europy 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

29 kwietnia 2022                     
 

Mt 11, 25-30 (Biblia Tysiąclecia) 

     

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i 

ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 

prostaczkom.  Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi 

Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, 

komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni 

jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i  

uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem,                            

a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 

Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Pewnego dnia Kasia, przygnieciona codziennymi problemami, postanowiła zadzwonić 

do przyjaciółki. Oczekiwała wsparcia i zrozumienia. Przyjaciółka wysłuchała cierpliwie 

jej litanii żalów, po czym oświadczyła stanowczo: „Kasiu, ustalmy jedno. Ty nie masz 

problemów. To ja mam problemy”. „Najpierw zrobiło mi się przykro – opowiada Kasia. 

– Ale potem pomyślałam, że coś w tym jest. Kiedy przestaję skupiać się na sobie, a 

otwieram na innych, to i moje własne problemy stają się łatwiejsze do zniesienia. Odtąd 

przypominam sobie czasem te słowa i są one dla mnie niezwykle wyzwalające.”  



Kasia nie wiedziała, że podobne słowa usłyszała od samego Jezusa jej patronka,                

św. Katarzyna Sieneńska. Jak pisze pierwszy biograf św. Katarzyny, Rajmund z 

Kapui:  

„Opowiadała Katarzyna (…), że w początkach objawień, kiedy sam Pan Jezus 

Chrystus jej się ukazał, tak do niej powiedział: «Czy wiesz, córko, kim ty jesteś i kim Ja 

jestem? Kiedy te dwie rzeczy poznasz, będziesz szczęśliwa. Otóż ty jesteś ta, która nie 

jest. Ja zaś jestem Tym, który jest. Jeżeli taką świadomość będziesz nosić w duszy, nigdy 

nie będzie mógł cię zwieść nieprzyjaciel, unikniesz wszelkich jego sideł, nigdy nie dasz 

zgody na coś, co jest przeciwne moim przykazaniom, bez trudności posiądziesz wszelką 

łaskę, wszelką prawdę, wszelką jasność»”.  

Prawda o naszej małości wobec Boga, głęboka świadomość, że to nie my jesteśmy 

zbawicielami świata, paradoksalnie przynosi nam ukojenie i wolność ducha.  

Przestajemy rozdmuchiwać własne problemy czy roztrząsać w nieskończoność 

teoretyczne sytuacje, uznając się za ekspertów od wszystkiego.  

Zaczynamy ufać i w spokoju serca robić to, co do nas należy.  

Jest to mądrość „prostaczków” tego świata, którzy niezależnie od wykształcenia i 

statusu odkryli, jak nieskończenie przerasta ich Bóg i jak wielka jest Jego miłość.  

Znajdź dziś czas, by stanąć przed Jezusem ze wszystkimi swoimi problemami i złożyć 

je u Jego stóp. On przyzywa nas do siebie i obiecuje pokrzepić, abyśmy mogli wraz z 

Nim nieść swoje jarzmo i w prostocie serca służyć innym.  

 

„Panie Jezu, daj mi tę prostotę ducha, która wyzwala, daje ukojenie i pozwala 

w pokoju serca pełnić Twoją wolę.” 

 

1 J 1,5-2,2     Ps 103,1-4.8-9.13-14.17-18 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

30 kwietnia 2022                     
 

J 6, 16-21 (Biblia Tysiąclecia) 
 

O zmierzchu uczniowie Jego zeszli nad jezioro  i wsiadłszy do łodzi 
przeprawili się przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus 
jeszcze do nich nie przyszedł;  jezioro burzyło się od silnego wiatru. 

 Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa 
kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się.                        

On zaś rzekł do nich: To Ja jestem, nie bójcie się!  

 Chcieli Go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, 
do którego zdążali. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

To U pewnego studenta zdiagnozowano groźną chorobę, z którą miał się zmagać 

już do końca życia. Naturalnie jego matka była tym bardzo zmartwiona, wręcz 

przerażona. Modliła się o jego uzdrowienie – przez lekarzy lub w sposób cudowny – 

ale nawet w trakcie modlitwy wątpiła, czy Bóg może i zechce go uzdrowić.  

Przypomniała sobie jednak, że jako młoda dziewczyna sama została całkowicie 

uzdrowiona z poważnej, chronicznej choroby, gdy zwróciła się do Pana w modlitwie. 

Uświadomiła sobie, że pod wpływem lęku przestała widzieć to wszystko, czego Bóg 

już dokonał w jej życiu. I że ten sam lęk kazał jej wątpić w to, czy Bóg zechce coś 

uczynić dla jej syna.  

Także uczniowie, podobnie jak ta kobieta, byli zaślepieni lękiem. Dopiero co byli 

świadkami wspaniałego cudu dokonanego przez Jezusa, który nakarmił wielki tłum 

mając do dyspozycji kilka chlebów i rybek (J 6,1-14).  

 Teraz jednak znajdowali się na morzu, całe mile od brzegu, w łodzi miotanej 

gwałtownymi, sztormowymi falami. Kiedy naraz ujrzeli Jezusa idącego ku nim po 

wodzie, przerazili się jeszcze bardziej.  

 Czy to aby nie zjawa?  



Nietrudno nam zrozumieć przestrach uczniów, ale też może nas dziwić zarazem, bo 

przecież tak niedawno widzieli cudowne rozmnożenie chleba i ryb.  

 Czy zapomnieli, że Jezus ma moc nad naturą, że potrafi rozmnożyć 

chleb, uzdrawiać chorych, uciszać morze, chodzić po wodzie?  

 Gdzie więc była ich wiara?  

Jednak Jezus nie skarcił ich za niedowiarstwo, ale dodał im odwagi mówiąc:  

„To Ja jestem, nie bójcie się” (J 6,20).  

Bóg także nas nie beszta, gdy ulegamy lękom. Nie chce jednak, aby nasze lęki 

odbierały nam wiarę w to, że On ma moc działać na różne nieoczekiwane, a nawet 

cudowne sposoby.  

Kiedy więc następnym razem ogarnie cię lęk, przyjdź do Pana z wiarą i módl się: 

Panie, widziałem, jak dokonywałeś cudów. Wierzę i ufam, że Ty zajmiesz się tą 

trudną sytuacją, którą Ci teraz powierzam. Ufam, że zadziałasz swoją mocą w sposób, 

jaki uznasz za słuszny.  

„Panie Jezu, pomóż mi, abym pod wpływem lęku nie tracił z oczu 

Twojego działania.” 

Ps 33,1-2.4-5.18-19  Dz 6,1-7 

 

Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko 

Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich 

wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły 

- powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. Upatrzcie zatem, bracia, 

siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. 

Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze 

słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża 

pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i 

Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli 

na nich ręce.  A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba 

uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

24 kwietnia 2022                           
 

J 21, 1-19 (Biblia Tysiąclecia) 
  

Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim.  

A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, 

Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego 

uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: 

Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili.                  

A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, 

że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy macie co na posiłek? 

Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a 

znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.  

Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! Szymon 

Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był 

bowiem prawie nagi - i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc 

za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko - tylko około dwustu 

łokci.  A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną 

rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz 

ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w 

liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie 

rozerwała.  Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się! Żaden z uczniów nie 

odważył się zadać Mu pytania: Kto Ty jesteś? bo wiedzieli, że to jest Pan.                             

A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im - podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak 

Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.  A gdy spożyli 

śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz 

Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. 

Rzekł do niego: Paś baranki moje.  I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: 

Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię 

kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje.  

Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił 

się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie?  



I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię 

kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje.  

 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i 

chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny 

cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz.  To powiedział, aby zaznaczyć, jaką 

śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: Pójdź za Mną! 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czy wiesz, że szybki witraży zawdzięczają 

swoje kolory… zanieczyszczeniom?  

Rzemieślnik dodaje do czystego szkła na przykład sole różnych metali, otrzymując 

w ten sposób mocne, głębokie kolory. Barwne witraże cieszą nasze oczy zawsze, 

kiedy na nie patrzymy, ale ich wspaniałość ukazuje się w całej krasie dopiero wtedy, 

gdy prześwieca przez nie słońce i ożywia kolory swym blaskiem.  

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam niezwykły dialog, jaki nawiązał się pomiędzy 

zmartwychwstałym Jezusem i Piotrem nad brzegiem Jeziora Tyberiadzkiego.  

Apostoł prawdopodobnie nie czuł się zbyt komfortowo podczas tej rozmowy. 

Możemy wyobrazić sobie jego konsternację, gdy Jezus zapytał go:  

„Czy miłujesz Mnie?”, i to aż trzy razy.  

Uwadze Piotra nie mógł ujść związek pomiędzy jego własnym potrójnym 

zaparciem się Mistrza, a tym potrójnym pytaniem Jezusa o jego miłość. Jego słabość i 

upadek zostały obnażone, wystawione na widok. Stało się tak, jakby na Piotra i jego 

„zanieczyszczenia” padł blask reflektorów.  

Mógł jedynie odpowiedzieć:  

„Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,17), chcę być z 

Tobą, pomimo, że wiesz, jak bardzo moja miłość jest zawodna.  

To szczere wyznanie Piotra Jezus przyjmuje bez komentarza, niczego mu nie 

wyrzuca, nie strofuje go, ani nie poucza. Wręcz przeciwnie, przekazuje mu niezwykłe 

zadanie, poleca mu paść swoje baranki.  

Zaparcie się Piotra nie zdyskwalifikowało go ani jako naśladowcy Jezusa, ani jako 

Jego ucznia i sługi. Stało się natomiast lekcją pokory i przygotowało go do pełnienia 

przeznaczonej mu misji.  

Wszystkim nam w drodze za Panem zdarzają się upadki. 



Nasze słabości i grzechy nie pozwalają nam kochać Jezusa i służyć Mu tak, jak 

powinniśmy.  

Możemy jednak, jak Piotr, uczyć się na błędach i z pokorą powracać do Pana, by 

zacząć od nowa przy wsparciu Jego łaski. Nic nie przekreśla naszego powołania, by 

iść za Jezusem i paść Jego owce.  

Podobnie jak zanieczyszczenia w szybkach witraży wydobywają z nich piękno, 

gdy padną na nie promienie słońce, tak nasze słabości wychodząc na światło ukazują 

piękno łaski Pana.  

Nie pozostawajmy więc w ciemności, rozpamiętując własne grzechy. Wyjdźmy na 

światło i pozwólmy Mu się oświecić.  

 

„Panie, Ty wszystko wiesz, oświeć mnie dziś swoim światłem.” 

 

Ps 30,2.4-6.11-13   Ap 5,11-14    

Dz 5,27b-32.40b-41 

 

Przyprowadziwszy ich stawili przed Sanhedrynem, a arcykapłan 

zapytał: Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście 

Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka?                      

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i Apostołowie.  

 Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie.  

Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę                           

i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. 

Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, 

którzy Mu są posłuszni.  

Zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed 

Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia /Jezusa/. 

 


