
 

 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

2 maja 2022 
 

Dz 6,8-15   (Biblia Tysiąclecia) 

 

 Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród 

ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej /synagogą/ Libertynów i 

Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, 

wystąpili do rozprawy ze Szczepanem.  Nie mogli jednak sprostać mądrości i 

Duchowi, z którego /natchnienia/ przemawiał. Podstawili więc ludzi, którzy 

zeznali: Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i 

Bogu.  W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie. 

Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Tam postawili 

fałszywych świadków, którzy zeznali: Ten człowiek nie przestaje mówić 

przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko Prawu. Bo słyszeliśmy, jak 

mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które 

nam Mojżesz przekazał. A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, 

przyglądali się mu uważnie i  

zobaczyli twarz jego podobną do oblicza anioła. 

 

 Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Szczepan nie miał złudzeń. Zdawał sobie sprawę, że jego oskarżycielom 

przyświeca tylko jeden cel – znaleźć pretekst, który usprawiedliwiłby wydanie go na 

ukamienowanie. Wyrok już zapadł. Jeszcze tego samego dnia czekała go śmierć. 

Jak stawił jej czoło? W Ewangelii czytamy, że z twarzą „podobną do oblicza 

anioła”! Można by się spodziewać, że Szczepana ogarnie strach i wpadnie w panikę. 



Tak się jednak nie stało. Czy podobnie jak Jezus przeżywał swoje własne 

„Getsemani”? Biblia nie odnotowuje niczego takiego. Być może przez ostatnie 

godziny szukał sposobów wyjścia z trudnego położenia, ale nic na ten temat nie 

wiemy.  

Dzieje Apostolskie mówią nam jedynie, że przed Sanhedrynem wygłosił długą 

mowę przywołując starotestamentalne zapowiedzi posłannictwa Jezusa i broniąc 

słuszności swoich poglądów, co zresztą jeszcze bardziej rozwścieczyło oprawców. 

 Dlaczego Szczepan w tych ostatnich chwilach promieniał pokojem?  

Ponieważ śmierć nie miała nad nim władzy, lecz była dla niego bramą do życia 

wiecznego. W wizji oglądał już Jezusa zmartwychwstałego, który oczekiwał go po 

drugiej stronie życia (Dz 7,55-56). 

Szczepan otwiera długą listę męczenników, którzy przyjęli śmierć z odwagą, 

godnością, a nawet poczuciem humoru.  

 Jest wśród nich św. Wawrzyniec (225-258), który pieczony żywcem 

powiedział: „Odwróćcie mnie na drugą stronę, z tej jestem już wystarczająco 

przypieczony”.  

 Jest św. Tomasz Moore (1478-1535), który przed ścięciem poprawił swoją 

brodę i rzekł do kata: „Szkoda, żeby została obcięta, ona nie popełniła zdrady”.  

 Jest św. Andrzej Kim Taegon (1821-1846), który oznajmił: „Właśnie 

rozpoczyna się moje życie wieczne!”. 

Szczepan i jego następcy pokazują nam, że Jezus naprawdę pokonał śmierć, i od 

tej pory nad tymi, którzy wierzą, nie ma ona już władzy! Jak powiedział św. Paweł, 

nic, nawet śmierć, „nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w 

Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8,39). 

Oczywiście lęk przed czymś tak tajemniczym jak śmierć jest zupełnie zrozumiały. 

Jednak ten lęk nie musi nami rządzić. Nie musi dyktować naszych wyborów ani kłaść 

się ciężarem na sercu. Śmierć jest zaledwie bramą prowadzącą nas do Pana, od 

którego usłyszymy:  

„Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam 

królestwo” (Łk 12,32). 

 

„Chwała Tobie, Jezu, Zwycięzco grzechu i śmierci!” 

 

Ps 119,23-24.26-27.29-30 

 



J 6,22-29 

Nazajutrz lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną 

łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze 

swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże 

tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły 

od Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam 

Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam 

szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: 

Rabbi, kiedy tu przybyłeś?  

 W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 

Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do 

sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na 

wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył 

Bóg Ojciec.  Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali 

dzieła Boże?  

Jezus odpowiadając rzekł do nich:  

Na tym polega dzieło /zamierzone przez/ Boga, abyście 

uwierzyli w Tego, którego On posłał.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Najświętszej Maryi Panny, 
Królowej Polski 

 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

3 maja 2022 
 

J 19,25-27 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona 

Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej 

ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój.  Następnie 

rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do 

siebie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Kiedy umierał Jan Paweł II, Ania stwierdziła, że nigdy wcześniej nie przeżywała 

takiej jedności z innymi ludźmi.  

„U nas w parku jest pomnik papieża. Wszyscy się tam zbierali, modlili, płakali, 

palili znicze. Nikt na nikogo źle nie patrzył. Chciałam tam być razem ze wszystkimi” – 

opowiadała później. 

Ania miała wtedy szesnaście lat i nie pamiętała wielu innych wydarzeń, które 

budowały naszą jedność.  

 Nie pamiętała milionowego zgromadzenia na Jasnej Górze, kiedy składano 

opracowane przez przebywającego w odosobnieniu bł. Stefana kardynała 

Wyszyńskiego Jasnogórskie Śluby Narodu.  

 Nie pamiętała peregrynacji pustych ram, w których zabrakło „uwięzionej” 

ikony Matki Bożej Częstochowskiej.  

 Nie pamiętała bramy Stoczni Gdańskiej, na której upominający się o swoje 

prawa robotnicy zawiesili portret papieża i obraz Maryi.  



 Nie pamiętała pielgrzymek Jana Pawła II wraz ze słynnym zawołaniem:  

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi” – i moralnego 

zwycięstwa nad komunizmem, które potem nastąpiło.  

Na szczęście miała wokół siebie ludzi, którzy mogli jej opowiedzieć o czasach, w 

których Matka Przenajświętsza wydobywała z nas wszystko to, co najlepsze. 

Dziś Jezusowe: „Oto Matka twoja” rozbrzmiewa w zupełnie innych realiach.             

Na naszych oczach zmienia się oblicze świata i oblicze Kościoła. 

Także w naszej ojczyźnie tłumy opowiadających się za Bogiem wydają się znacznie 

przerzedzać. I właśnie w takiej sytuacji słuchamy dziś Ewangelii o Maryi stojącej pod 

krzyżem wraz z jedynym uczniem, który miał jeszcze odwagę tam stanąć, a następnie 

zabrać Ją do siebie. To wystarczyło, aby narodził się Kościół. 

 Czy ja mam dziś odwagę być tym uczniem?  

 Czy wierzę, że ta zbolała Matka stojąca niewzruszenie wśród szyderstw 

tłumu jest zarazem „Niewiastą obleczoną w słońce” (Ap 12,1), której nie 

dał rady Smok?  

 Czy wierzę, że z Nią nic nie jest stracone, bo Ona wszędzie, gdziekolwiek 

wchodzi, dyskretnie i po cichu wnosi Boże królestwo? 

 

„Panie Jezu, spraw, abyśmy wzorem Maryi stali przy Tobie i budowali 

Twoje królestwo.” 

 

Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab   (Ps) Jdt 13,18bcde.19-20a    

Kol 1,12-16 

Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale 

świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do 

królestwa swego umiłowanego Syna,  w którym mamy odkupienie - odpuszczenie 

grzechów.  

On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec 

każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: 

i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, 

czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego 

zostało stworzone. 

 

 



 

 

Szkoła 
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4 maja 2022 
 

Dz 8,1b-8 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z 

wyjątkiem Apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś 

pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do 

domów porywał mężczyzn i kobiety, i wtrącał do więzienia. 

 Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Filip przybył do 

miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów 

Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły 

z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało 

uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście.   

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Na krótko przed wniebowstąpieniem Jezus polecił uczniom pozostać w Jerozolimie, 

dopóki nie zostaną „przyobleczeni w moc z wysoka” (Łk 24,49).  

Pozostali więc i przebywali razem, aż zostali napełnieni Duchem Świętym 

dokładnie tak, jak obiecał im Jezus. Od tego dnia Duch Święty działał poprzez nich z 

mocą, doprowadzając niezliczonych ludzi do wiary w Jezusa. Uczniowie pozostawali 

w Jerozolimie, głosząc Dobrą Nowinę i posługując nowym wierzącym. 

Wszystko jednak zmieniło się wraz z prześladowaniem, które wybuchło po 

męczeńskiej śmierci Szczepana. 

Chcąc uniknąć jego losu, wielu z pierwszych naśladowców Jezusa rozproszyło się 

po innych miastach i wioskach. Jednak nawet po tym, co stało się w Jerozolimie, nie 

ukrywali swojej wiary i dalej głosili Chrystusowe zmartwychwstanie.  

W rezultacie Ewangelia zaczęła rozprzestrzeniać się najpierw po całej Palestynie, a 

następnie coraz dalej. 



My także stoimy wobec wielu zagrożeń dla naszej wiary.  

Chociaż nie grożą nam bezpośrednio prześladowania, to nierzadko znajdujemy się 

w środowiskach, gdzie rozmowy o wierze w Chrystusa mogą nie spotkać się z dobrym 

przyjęciem. Nie chcąc prowokować wrogich reakcji, nie możemy jednak zamykać ust 

ani dać się zmusić do ukrywania swojej wiary.  

Nieraz pytamy siebie: Jak wiele mogę powiedzieć w danej sytuacji? 

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Czasami można się pomylić i powiedzieć 

za dużo, a czasami – za mało. 

Pamiętaj jednak, że pierwsi uczniowie stawiali sobie również to samo pytanie i że 

wspiera cię ten sam Duch Święty, który ich wspierał. On podpowie ci, co masz mówić, 

gdy pojawi się okazja do dzielenia się wiarą. Pomoże ci też rozeznać, czy w danym 

momencie w ogóle powinieneś się odzywać! 

A co najważniejsze, udzieli ci łaski wewnętrznego pokoju, niezależnie od rozwoju 

sytuacji. Pamiętaj, że największy wpływ na innych będzie miało świadectwo twojej 

miłości, twojej radości i ufności w Panu. 

Pierwsi chrześcijanie byli zwykłymi ludźmi podobnymi do nas. Wszystkie ich 

sukcesy pochodziły z tego samego źródła, do którego i ty masz dostęp – były owocem 

działania Ducha Świętego.  

Proś Go więc codziennie, aby napełniał cię swoją mocą. Proś Go o łaskę, odwagę i 

pokorę, abyś mógł nieść Chrystusa ludziom, których masz wokół siebie. 

 

„Duchu Święty, daj mi poznać, jak mam dzielić się Ewangelią tam, gdzie się 

znajduję.” 

 

Ps 66,1-7    J 6,35-40 

 Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie 

łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: 

Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie 

przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba 

zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.                  

 Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, 

ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby 

każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne.  

A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 
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5 maja 2022 
 

Ps 66,8-9.16-17.19-20  (Biblia Tysiąclecia) 

 

        Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu i rozgłaszajcie Jego chwałę, (9) bo On 

obdarzył życiem naszą duszę, a nodze naszej nie dał się potknąć. Albowiem Tyś, 

Boże, nas doświadczył; badałeś nas ogniem, jak się bada srebro. Pozwoliłeś nam wejść 

w pułapkę, włożyłeś na nasz grzbiet ciężar;  kazałeś ludziom deptać nam po głowach, 

przeszliśmy przez ogień i wodę: ale wyprowadziłeś nas na wolność. Wejdę w Twój 

dom z całopaleniem i wypełnię to, co ślubowałem Tobie, co wymówiły moje wargi, co 

moje usta przyrzekły w ucisku. Złożę Ci w ofierze całopalnej tłuste owce, razem z 

wonią [z ofiar] baranów: ofiaruję Ci krowy i kozły.  Wszyscy, co się Boga boicie, 

chodźcie i słuchajcie, chcę opowiedzieć, co uczynił On mojej duszy! Do Niego 

wołałem moimi ustami i chwaliłem Go moim językiem. Gdybym w mym sercu 

zamierzał nieprawość, Pan by mnie nie wysłuchał. Lecz Bóg wysłuchał: dosłyszał głos 

mojej modlitwy.   

Błogosławiony Bóg, co nie odepchnął mej prośby i nie odjął mi 

swojej łaskawości. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Można niemal usłyszeć, jak słowa dzisiejszego psalmu padają z ust etiopskiego 

dworzanina po spotkaniu z Filipem (Dz 8,25-38).  

Dworzanin odwiedził właśnie świątynię jerozolimską i wracając do domu czytał 

proroctwo Izajasza. Zastanawiając się nad tym, co właściwie znaczą odczytywane słowa, 

zauważył nagle człowieka biegnącego przy jego wozie. A był to Filip, jeden z uczniów 

Jezusa.  

„Czy rozumiesz, co czytasz?” – zawołał Filip. Dworzanin zaprosił go do swego wozu 

i… odtąd zmieniło się jego życie. Dworzanin był najwyraźniej człowiekiem religijnym. 



Choć nie należał do narodu wybranego, uczestniczył w kulcie w świątyni i czytał 

pobożnie święte Pisma. Pragnął jednak czegoś więcej. Nie zdawał sobie sprawy, że Bóg 

już wprowadzał w życie swój plan, że wysłuchał jego prośbę i okazał mu łaskawość, że 

uczynił dla niego to, za co uwielbił Boga psalmista. 

W idealnym momencie posłał do niego Filipa, aby wyjaśnił mu Pisma. Zapewnił wodę 

potrzebną do chrztu. Napełnił go poczuciem radości i wolności wewnętrznej. 

Bóg widział poruszenia serca dworzanina, jeszcze zanim zaczął on się modlić.  

Odnosi się to również do nas.  

Bóg dostrzega tęsknotę każdego człowieka, który Go szuka – 

jeszcze zanim on sam zrozumie, za czym właściwie tęskni! 

Ojciec niebieski zawsze gotów jest obdarzać światłem i życiem nas oraz wszystkich, 

którzy Go szukają.  

 Chce dać nam się poznać.  

 Gorąco pragnie, aby Jego miłość, pokój i moc znalazły sobie miejsce w 

naszych sercach.  

 Prowadzi nas do konkretnego fragmentu Pisma Świętego lub stawia nam 

na drodze kogoś takiego jak Filip, aby objawić nam swoją wierność.  

 Udziela nam pomocy w czasie prób i wysłuchuje naszych modlitw. 

Ten sam Pan, który widział dworzanina i najgłębsze pragnienia jego serca, widzi i zna 

również ciebie. Już teraz wciela w życie swój plan. Słyszy twoją modlitwę, jaką zanosisz 

za siebie i za swoich bliskich. Oby ta świadomość przyniosła ci pociechę i nadzieję! 

 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że nie odrzucasz naszych modlitw i w swojej 

łaskawości zawczasu przygotowujesz nam odpowiedź.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dz 8,26-40:  

 (26) Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: 

jest ona pusta - powiedział anioł Pański do Filipa. (27) A on poszedł. Właśnie wtedy 

przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej 

etiopskiej, Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, (28) i wracał, czytając w 

swoim wozie proroka Izajasza. (29) Podejdź i przyłącz się do tego wozu - powiedział 

Duch do Filipa. (30) Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: 

Czy rozumiesz, co czytasz? - zapytał. (31) A tamten odpowiedział: Jakżeż mogę 

/rozumieć/, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy 

nim. (32) A czytał ten urywek Pisma: Prowadzą Go jak owcę na rzeź, i jak baranek, 

który milczy, gdy go strzygą, tak On nie otwiera ust swoich. (33) W Jego uniżeniu 

odmówiono Mu słuszności. Któż zdoła opisać ród Jego? Bo Jego życie zabiorą z 

ziemi. (34) Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym? - zapytał 

Filipa dworzanin. (35) A Filip wychodząc z tego /tekstu/ Pisma opowiedział mu 

Dobrą Nowinę o Jezusie. (36) W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: Oto woda 

- powiedział dworzanin - cóż przeszkadza, abym został 

ochrzczony? (37) Odpowiedział Filip: Można, jeśli wierzysz z całego serca. Odparł 

mu: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. (38) I kazał zatrzymać wóz, i 

obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody. I ochrzcił go. (39) A kiedy wyszli z wody, 

Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już nigdy go nie widział. Jechał zaś z 

radością swoją drogą. (40) A Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię od miasta 

do miasta, aż dotarł do Cezarei. 

J 6,44-51 

 

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; 

Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy 

będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do 

Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, 

widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto /we Mnie/ wierzy, ma 

życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i 

pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze.  Ja jestem 

chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na 

wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. 

 

 

 

 



 

Św. Apostołów  Filipa i Jakuba 
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

6 maja 2022                     
 

J 14,6-14  (Biblia Tysiąclecia) 

     

Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.  

Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, 

znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście.  Rzekł do Niego 

Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak 

długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?  

Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam 

Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które 

wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam 

dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś 

nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.  Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych 

dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja 

idę do Ojca.  A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był 

otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to 

spełnię.. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Chociaż Filip szedł za Jezusem już od jakiegoś czasu, musiał się jeszcze wiele nauczyć 

o Panu i Jego drogach. Na przykład, widząc wielki tłum głodnych ludzi, próbował 



obliczyć, ile kosztowałoby nakarmienie ich wszystkich, ale nie przyszło mu do głowy, że 

Jezus mógłby dokonać tego w sposób cudowny (J 6,5-7).  

Z kolei dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Filipa, który nie rozumie, że Jezus jest 

jedno z Ojcem niebieskim. Jednak pomimo braku pełnego zrozumienia Filip wierzył w 

Jezusa, wciąż za Nim szedł i był gotów wciąż uczyć się od Niego. I to wystarczyło, aby 

Bóg mógł się nim posługiwać. 

Jak powiedział Jezus:  

„Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja 

dokonuję, a nawet większe od tych uczyni”.  

Filip został powołany przez Boga, odpowiedział Mu z wiarą i Bóg mógł odtąd 

budować na tej wierze. 

Także i my zostaliśmy powołani przez Pana i odpowiedzieliśmy z wiarą na Jego 

wezwanie – a On wciąż w nas działa. Nie wymaga od nas, abyśmy wszystko rozumieli i 

na wszystkim się znali, a jedynie, byśmy w Niego wierzyli i Mu ufali.  

Taki jest punkt wyjścia dla nas, podobnie jak był nim dla Apostołów Filipa i Jakuba, 

których święto dziś obchodzimy.  

W każdej chwili możemy postawić kolejny krok w wierze i dokonywać dzieł, do 

których Bóg nas powołuje. Im częściej będziemy to czynić, tym bardziej będzie 

pogłębiać się nasze zrozumienie.  

Próbuj więc ćwiczyć się w wierze.  

Zaproponuj wspólną modlitwę choremu. Podejmij posługę, do której czujesz się 

wezwany przez Boga, nawet jeśli nie jesteś pewien, czy osiągniesz sukces. Podziel się 

swoim przeżywaniem wiary z kimś, kto jest daleko od Pana. 

Po wydarzeniach Wielkanocy i Zesłania Ducha Świętego Filip i Jakub zrozumieli, co 

Bóg uczynił w Jezusie. Wyruszyli, aby głosić Ewangelię i ostatecznie obaj ponieśli 

śmierć męczeńską za wiarę.  

Także i my, podobnie jak ci dwaj Apostołowie, wierzymy w Jezusa i On będzie na 

tym budował. A w miarę, jak będziemy rozumieć coraz więcej, Pan będzie otwierał przed 

nami kolejne możliwości budowania Jego królestwa w dzisiejszym świecie. 

 

„Jezu, wierzę w Ciebie. Poślij mnie do innych z Twoją Dobrą Nowiną!” 

 

1 Kor 15,1-8a    Ps 19,2-5 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

7 maja 2022                     
 

J 6,55.60-69 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym 
napojem.  

  A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: Trudna jest ta 
mowa. Któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego 
na to szemrali, rzekł do nich: To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna 
Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje 
życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są 
duchem i są życiem.  Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus 
bowiem na początku wiedział, którzy to są , co nie wierzą, i kto miał Go 
wydać. Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do 
Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca.  Odtąd wielu uczniów Jego 
odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: Czyż i wy 
chcecie odejść?  Odpowiedział Mu Szymon Piotr:  

Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia 
wiecznego.  A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga. . 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Nastąpił moment decyzji. Zwolennicy Jezusa usłyszeli właśnie, jak ogłosił, że jest 

„chlebem życia”, a kto spożywa ten chleb, „będzie żył na wieki”(J 6,48.51).  

Większość słuchaczy odebrała te słowa jako niepokojące, gorszące i wręcz 

skandaliczne i nawet Jego uczniowie „szemrali” (J 6,61). 

 Być może oczekiwali, że Jezus objawi się jako potężny wódz, który 

poprowadzi ich do zwycięstwa militarnego.  

 Może sądzili, że obieca im życie wieczne nie stawiając żadnych wymagań. 

Czegokolwiek jednak oczekiwali, spotkało ich rozczarowanie, dlatego „wielu 

uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło” (J 6,66). 



Jednak Piotr i pozostałych Jedenastu dokonało innego wyboru. Choć nie rozumieli 

w pełni tego, co właśnie powiedział, uwierzyli słowu i czynom Jezusa i pozostali                   

z Nim. 

Wielu z nas może wskazać podobny moment świadomej decyzji na swojej osobistej 

drodze wiary.  

 Czy pozostaniemy przy Jezusie, nawet jeśli nie doczekamy się odpowiedzi 

na naszą modlitwę?  

 Czy nadal będziemy szli za Nim, nawet jeśli na drodze, którą nas prowadzi, 

pojawi się cierpienie?  

 Czy wytrwamy przy Nim, nawet nie rozumiejąc jakiegoś aspektu naszej 

wiary albo przeżywając wątpliwości? 

Ale nie tylko ważne wydarzenia życiowe domagają się od nas decyzji. 

Bycie uczniem wymaga wybierania Chrystusa wciąż na nowo – 

może nawet po kilka razy w ciągu jednego dnia! 

 Czy zdecydujesz się wybaczyć tę rzuconą przez kogoś bezmyślnie przykrą 

uwagę?  

 Czy zdecydujesz się powściągnąć język, kiedy przyjdzie ci ochota na plotki?  

 Czy zdecydujesz się pomodlić za kogoś, kto działa ci na nerwy?  

Takie i podobne sytuacje są dla każdego z nas okazją do opowiedzenia się za 

Panem. 

Spróbuj dziś następującego eksperymentu. 

Za każdym razem, gdy znajdziesz się na rozdrożu z powodu pokusy lub 

konieczności podjęcia trudnej decyzji, skup się na chwilę i przypomnij sobie słowa 

Piotra: „Panie, do kogóż pójdziemy?” (J 6,68). 

W krótkiej modlitwie powiedz Jezusowi, że chcesz pozostać blisko Niego i 

pragniesz wsparcia Jego Ducha. A potem idź tam, dokąd cię prowadzi, najlepiej jak 

potrafisz. 

 

„Panie, gdzie indziej miałbym  pójść?                                                                       

Wierzę, że Ty jesteś jedyną drogą do życia wiecznego.” 

Ps 116B,12-17 

 



Dz 9,31-42 

 

A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył 

bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego.  

 Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali 

w Liddzie.  Znalazł tam pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był 

sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w łóżku.  Eneaszu - powiedział do niego Piotr -  

Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel swoje łóżko! I natychmiast 

wstał.  

Widzieli go wszyscy mieszkańcy Liddy i Saronu i nawrócili się do 

Pana. Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy Gazela. 

Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny.  Wtedy właśnie zachorowała 

i umarła. Obmyto ją i położono w izbie na piętrze.  Lidda leżała blisko Jafy; gdy 

więc uczniowie dowiedzieli się, że jest tam Piotr, wysłali do niego dwóch 

posłańców z prośbą: Przyjdź do nas bez zwłoki.  Piotr poszedł z nimi, a gdy 

przyszedł, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczyły go wszystkie wdowy i 

pokazywały mu ze łzami w oczach chitony i płaszcze, które zrobiła im Gazela za 

swego życia. Po usunięciu wszystkich, Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem 

zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań! A ona otwarła oczy i zobaczywszy 

Piotra, usiadła. Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych i wdowy i 

ujrzeli ją żywą. Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie i wielu uwierzyło w Pana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

8 maja 2022                           
 

J 10,27-30  (Biblia Tysiąclecia) 

  

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i  

Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki 

i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od 

wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.   

Ja i Ojciec jedno jesteśmy.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Obchodzimy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza.  

To bardzo piękny obraz– Jezus jako miłujący Pasterz, który troszczy się o nas, 

swoje owce, i prowadzi nas na dobre, bezpieczne pastwiska. 

Dobrze jest też wiedzieć, że jesteśmy Jego owcami, że zna On każdego z nasi po 

imieniu przywołuje do siebie. A my, Jego owce, rozpoznajemy Jego głosi idziemy 

za Nim (zob. J 10,27). 

 Ale czy pamiętasz o tym, że nasz Pasterz prowadzi nas do konkretnego 

celu?  

Prowadzi nas do nieba! Jest zawsze z nami – w pomyślności i w biedzie, w 

ciemnych, mrocznych dolinach i na wysokich, radosnych górskich halach – wiodąc 

nas do wiecznej ojczyzny. Nie chce, aby zaginęła którakolwiek z Jego owiec. Jako 

dobry Pasterz poprowadzi każdą „do źródeł wód życia” (Ap 7,17). 

Zaufaj więc dobremu Pasterzowi! 

On zawsze ma na względzie twoje dobro, także wtedy, gdy przechodzisz trudne 

chwile, przez które chce cię przeprowadzić.  



Może nawet posłużyć się tymi trudnościami, aby doprowadzić cię tam, gdzie chce 

cię mieć – do spotkania z Nim twarzą w twarz w niebie. 

 Dlatego przyszedł na ziemię.  

 Dlatego cierpiał i umarł.  

 Dlatego też powstał z martwych, abyś ty pewnego dnia mógł powstać 

wraz z Nim i żyć z Nim na wieki. 

Niezależnie od tego, co się z tobą stanie, zawsze możesz liczyć na to, że  

dobry Pasterz będzie przy tobie. 

Jeśli nie będziesz miał już siły iść, poniesie cię na swoich ramionach. 

W drodze będzie karmił cię własnym Ciałem i Krwią w Eucharystii, i poił cię 

życiodajną wodą Ducha Świętego. 

A kiedy zakończą się twoje ziemskie dni, wprowadzi cię do królestwa niebieskiego 

i przedstawi Ojcu mówiąc:  „Oto moja umiłowana owca z mojej trzody. 

Doprowadziłem ją bezpiecznie do domu”. 

 

„Jezu, Ty jesteś moim Pasterzem.                                                                    

Obym nigdy nie spuszczał z Ciebie wzroku.” 

 

Ps 100,2-5   Ap 7,9.14b-17  Dz 13,14.43-52: 

Oni zaś przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień 

sobotni do synagogi i usiedli.  

A po zakończeniu zebrania, wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło 

Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w 

łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa 

Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali 

się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: Należało 

głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się 

za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał 

nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po 

krańce ziemi. Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, 

przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli.  Słowo Pańskie rozszerzało się po 

całym kraju.  Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i 

znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili 

ich ze swoich granic. A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a 

uczniów napełniało wesele i Duch Święty. 


