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Rz 8,31b-39   (Biblia Tysiąclecia) 

 

 Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?  

On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich 

wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?  Któż może 

wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który 

usprawiedliwia?  Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, 

który poniósł [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy 

Boga i przyczynia się za nami?  

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?  

Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo 

czy miecz?  Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały 

dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź.  Ale we wszystkim 

tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas 

umiłował.  

 I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, 

ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce,  ani co wysokie, ani co 

głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości 

Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

 

 Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



 

Znane powszechnie powiedzenie irlandzkiego filozofa Edmunda Burke głosi, że 

„do triumfu zła wystarczy bierność ludzi dobrych”. Pozostaje jednak pytanie,  

 dlaczego właściwie przyzwoici skądinąd ludzie zgadzają 

się na zło? 

Wydaje się, że jednym z głównych powodów jest po prostu lęk. Wiemy, że 

otwarte opowiedzenie się po stronie prawdy i dobra w wielu sytuacjach może nas 

słono kosztować. Boimy się, że inni nas wyśmieją, będą szykanować, użyją 

przeciwko nam swojej władzy, zatrują życie nam, a co gorsza także naszym bliskim. 

Boimy się, że nikt nas nie poprze i zostaniemy sami. 

Jak przezwyciężyć ten lęk? W pierwszym czytaniu słyszymy, że we wszystkich 

utrapieniach, które na nas spadają, możemy odnieść „pełne zwycięstwo dzięki 

Temu, który nas umiłował” (Rz 8,37). 

 To, że miłość daje odwagę, wiemy choćby na przykładzie matki, która jest w 

stanie przekraczać samą siebie z miłości do swojego dziecka, czy osoby zakochanej, 

która zdobywa się na wręcz brawurowe akty, by wywrzeć wrażenie na obiekcie 

swojej miłości. Podobną, a nawet większą odwagę – której źródłem jest już nie nasze 

naturalne usposobienie, ale moc Ducha Świętego – może nam dać głęboka relacja z 

Bogiem. 

Widzimy to na przykładzie Jezusa, który nie cofnął się nawet w obliczu krzyża, a 

także na przykładzie Jego świętych.  

Dziś świadkiem tej mocy Ducha Świętego jest dla nas                      

św. Stanisław ze Szczepanowa, który – jak pisze w swojej kronice                        

bł. Wincenty Kadłubek – broniąc poddanych przed okrucieństwem popadł w konflikt 

z królem i został przez niego zamordowany podczas odprawiania Mszy świętej.  

Przykłady świętych pokazują działanie mocy Bożej, która pozwala słabym 

ludziom przezwyciężyć lęk. Jak poddać się działaniu tej mocy? 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu słuchamy pożegnalnych słów św. Pawła 

opuszczającego Efez. Miał on świadomość, jak wiele niebezpieczeństw zagraża 

tamtejszej młodej wspólnocie, którą prowadził przez trzy lata. Dlatego przed 

odjazdem po raz ostatni napominał ją, zachęcał do czuwania, a następnie polecił ją 

Bogu, „upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi” (Dz 20,36).  

Bo ostatecznie wszystko – poznanie Boga, pewność Jego miłości i odwaga, która 

stąd płynie – opiera się na modlitwie.  

Kto naprawdę się modli, nie pozostaje bierny. 



 

„Panie Jezu, daj mi odwagę stawania przed Tobą na modlitwie i 

gotowość wypełniania Twojego słowa.” 

Ps 100,2-5 
 

Dz 20,17-18a.28-32.36: 

 

 

 Z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła. A gdy do niego 

przybyli, przemówił do nich: Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad 

którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem 

Boga, który On nabył własną krwią.  Wiem, że po moim odejściu wejdą między 

was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada.  Także spośród was samych 

powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą 

uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie 

przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i 

słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi 

świętymi.  Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze 

wszystkimi.  

 

 

J 10,11-16: 

 

 

 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za 

owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, 

widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i 

rozprasza;  /najemnik ucieka/ dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na 

owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie 

znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca.  

Życie moje oddaję za owce.  Mam także inne owce, które nie są z tej 

owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna 

owczarnia, jeden pasterz. 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

10 maja 2022 
 

J 10,22-30 (Biblia Tysiąclecia) 

 

  Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia świątyni. Było to w 

zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona.  Otoczyli Go Żydzi 

i mówili do Niego: Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś 

Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Rzekł do nich Jezus: Powiedziałem wam, a 

nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o 

Mnie.  Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec.  

 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” 

 Czy wiesz, o jakim święcie żydowskim mowa w dzisiejszej Ewangelii?  

Jest to „uroczystość Poświęcenia Świątyni” (J 10,22), czyli Chanuka (hebr. 

„poświęcenie”), będąca pamiątką ponownego poświęcenia świątyni jerozolimskiej po 

zbezczeszczeniu jej przez Antiocha IV oraz przywrócenia sprawowania w niej kultu, 

czego dokonał Juda Machabeusz w 165 roku przed Chrystusem. 

To święto znane jest również pod nazwą Święta Świateł dla upamiętnienia faktu, że 

niewielka ilość oliwy w cudowny sposób podtrzymywała płomień lampki świątynnej 

przez osiem dni.  

W pierwszy wieczór Chanuki zapala się jedną świecę, która płonie w ciemności 

nocy. Następnie przez kolejne siedem wieczorów zapala się o jedną świecę więcej, 

sprawiając, że noc rozświetlona jest coraz mocniejszym światłem. 

Wzmianka Jana o święcie Chanuki wpisuje się w jeden z głównych tematów jego 

zapisu Ewangelii – ciemność i światło.  



Jezus, światłość świata, staje w świątyni podczas święta i ogłasza, że jest 

Mesjaszem (J 10,24-25). Jednak pomimo Jego pełnych Bożej mocy czynów, wielu nie 

potrafi dostrzec w nich znaków wskazujących, kim On jest. Ci ludzie wciąż pozostają 

w ciemności. 

 Co może przebić się przez tę ciemność?  

Głos Jezusa. „Moje owce słuchają mego głosu – woła. – Idą one za Mną”               

(J 10,27).  

Głos Jezusa może otworzyć komuś oczy na Jego dzieła, które wskazują, kim On 

jest. A wtedy wszystko zaczyna się zmieniać. 

 Sprawdziło się to w przypadku uczniów Jezusa, którzy usłyszeli Jego 

wezwanie i pozostawili wszystko, aby pójść za Nim.  

 Sprawdziło się w przypadku pierwszych chrześcijan, którzy wsłuchując się 

w głos Ducha Świętego ponieśli światło Chrystusa odległym narodom.  

 Urzeczywistnia się też w nas, którzy uczymy się słuchać cichego, subtelnego 

wołania Jezusa i na nie odpowiadać. 

Każdy może usłyszeć głos Pana, ale Jego rozpoznawanie wymaga praktyki. Dobrze 

jest uspokoić swoje myśli i poprosić Jezusa, by do nas mówił. Nie zarzucać Go 

słowami, lecz starać się Go słuchać trwając w ciszy. On może przemówić do ciebie 

przez dzisiejsze czytania.  

Spróbuj je czytać powoli, zwracając uwagę na to, co cię porusza, może niepokoi 

albo dziwił. Może pojawi się w twojej głowie zaskakująca myśl, jakieś natchnienie czy 

rozwiązanie trudnej sprawy. Pan może przemówić także przez zaufanego przyjaciela 

lub słowa pieśni kościelnej. Możliwości jest wiele. 

 Skąd będziesz wiedział, że to Jego głos? 

Słowa Jezusa zawsze wnoszą światło i pokój.  

Pomagają ci poznać Go bliżej, mocniej uświadomić sobie Jego miłość i lepiej 

okazywać ją tym, których masz wokół siebie. Wsłuchujmy się więc w głos Pana, a On 

poprowadzi nas z ciemności do światła. 

 

„Panie, pomóż mi dziś usłyszeć Twój głos.” 

 

Ps 87,1-7 

 

 

 



Dz 11,19-26: 

 

Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, 

dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko 

Żydom.  Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do 

Antiochii przemawiali też do Greków i opowiadali Dobrą Nowinę o Panu 

Jezusie. A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła 

się do Pana.  

Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii 

Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał 

wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu;  był bowiem człowiekiem 

dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę 

[wiernych] dla Pana. Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła.  A kiedy [go] 

znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, 

nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów 

chrześcijanami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
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Środa :                           

11 maja 2022 
 

J 12,44-50  (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Jezus zaś tak wołał: Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, 

który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał.  

Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie 

pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja 

go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat 

zbawić.  Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego:  

słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu 

ostatecznym. 

 Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi 

nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić.  A wiem, że  

przykazanie Jego jest życiem wiecznym.  

To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czy kiedykolwiek poczułeś się osądzony przez słowo?  

Wszyscy wiemy, co to znaczy zostać osądzonym przez drugiego człowieka, i nie 

jest to przyjemne. Doznanie dezaprobaty albo niechęci i odrzucenia ze strony innych 

sprawia, że czujemy się mało warci, upokorzeni i niekochani.  

Ale co Jezus ma na myśli mówiąc, że Jego słowo może kogoś osądzić?  

 

Zastanówmy się nad tym. 



 

Po pierwsze, Jezus jasno stwierdza, że sam nikogo nie potępia. Zapewnia wprost: 

„Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić”                  

(J 12,47). Jak mówi nam przypowieść o zagubionej owcy, jest On dobrym Pasterzem, 

który pozostawia wszystkie inne owce, aby odnaleźć tę, która zaginęła (Mt 18,12-14). 

A kiedy już ją odnajdzie, bierze ją na ramiona i niesie do domu. 

Wyobraź sobie teraz, że to ty jesteś tą owcą. Jednak widząc przychodzącego ci na 

ratunek Pasterza, uciekasz w przeciwnym kierunku. Jezus cię nie potępia – to ty 

potępiasz sam siebie. Decydujesz się dalej być zagubioną owcą. Im bardziej się 

oddalasz, w tym większych tarapatach się znajdujesz  z własnej woli. 

Tak dzieje się, kiedy wybieramy swoje własne drogi, a nie drogi Jezusa.  

To nie Jezus nas karze, ale konsekwencje naszych własnych decyzji i uczynków. 

Przykładem może być małe dziecko, które dotyka gorącego żelazka, mimo iż matka 

próbuje je powstrzymać. Matka wypowiada słowa ostrzeżenia – słowa opisujące 

„osąd”, czyli skutek jaki spotka dziecko, kiedy dotknie żelazka. 

Coś podobnego ma na myśli Jezus mówiąc, że osądzają nas Jego słowa. To nie On 

nas karze, On tylko pokazuje nam naturalne konsekwencje grzechu. Nie odpycha nas 

od siebie, ale mówi, co się stanie, jeśli nie zmienimy kursu i nie powrócimy do Niego 

ze skruchą. 

A jeśli ostrzegawcze słowa Jezusa budzą w nas lęk, pamiętajmy, że On nigdy nie 

wypowiada ich w gniewie, ani też nie chce nas odrzucić. Są to przede wszystkim 

słowa miłosierdzia, przez które chce przywołać nas do siebie. 

A Jego miłosierdzie jest tak bezmierne, że zawsze możemy do Niego powrócić, 

choćbyśmy nawet odeszli bardzo daleko. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za Twoje miłosierdzie, które przewyższa każdy 

grzech w moim sercu.” 

 

Ps 67,2-6.8 

 

 

 

 

 

 



 

Dz 12,24--13,5a: 

 

  

A słowo Pańskie rozszerzało się i rosło.  Barnaba i Szaweł, wypełniwszy 

swoje zadania, powrócili z Jerozolimy zabierając z sobą Jana, zwanego Markiem.                       

W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i 

Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się 

razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł.  

Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: Wyznaczcie 

mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem.  Wtedy po poście i 

modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk, wyprawili ich.  A oni wysłani przez 

Ducha Świętego zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Gdy przybyli do 

Salaminy, głosili słowo Boże w synagogach żydowskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
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12 maja 2022 
 

J 13,16-20  (Biblia Tysiąclecia) 

 

         Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani 

wysłannik od tego, który go posłał.   

Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. 

Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz /potrzeba/, aby się 

wypełniło Pismo: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę.               

 Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że Ja 

jestem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, 

Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Czy umyłbyś komuś nogi wiedząc, że ta osoba ma właśnie zamiar cię zdradzić?  

Raczej nie. Ale to właśnie zrobił Jezus. Klęcząc przed Judaszem miał może jeszcze 

nadzieję, że ten gest dobroci nakłoni go do zmiany decyzji. 

Myślał może: Wiem, co zamierzasz zrobić, ale mimo to chcę ci pokazać, jak 

bardzo cię kocham i chcę ci błogosławić. 

Myjąc nogi zdrajcy Jezus postawił nam wysoko poprzeczkę pokazując, jak mamy 

postępować wobec tych, którzy nas krzywdzą. I chociaż Judasz ostatecznie nie zmienił 

decyzji, Jezus dał nam przykład pokornej miłości i służby wobec nieprzyjaciół. Przez ten 

czyn wyraził to, co następnie św. Paweł ujął w słowach:  

„Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie”                

(Rz 12,14). 

 



Oczywiście Jezus nie żąda od nas, abyśmy pozwalali innym chodzić sobie po głowie. 

Dał nam też wiele przykładów zdrowego stawiania granic otaczającym go ludziom – 

oddalając się od tłumów, aby spotykać się na osobności ze swoim Ojcem, czy odchodząc 

z Nazaretu, którego mieszkańcy chcieli strącić Go z urwiska (Mt 14,13; Łk 4,29-30).  

My także, podobnie jak Jezus, mamy prawo stawiać takie granice, w tym także 

decydować, czy rozsądne jest dalsze podtrzymywanie danej relacji. 

Ale możemy również próbować patrzeć na siebie i tych, których uważamy za swoich 

nieprzyjaciół, oczyma Boga – jako na umiłowanych przez Niego, choć niedoskonałych.  

Kiedy więc ludzie nas ranią – nawet gdy nie rozumiemy dlaczego – do nas należy 

wybór, czy zareagujemy współczuciem czy chęcią odwetu. Przebaczając tym, którzy nas 

skrzywdzili, i błogosławiąc im, dajemy Bogu możliwość działania w ich i w naszym 

życiu. 

 Kim są twoi „nieprzyjaciele” i w jaki sposób możesz im błogosławić? 

Na początek, jeśli jeszcze im nie przebaczyłeś, módl się o łaskę przebaczenia. Możesz 

też im błogosławić przez to, że postanowisz ich nie osądzać, nie mówić o nich krytycznie 

lub polecać ich codziennie Bogu w modlitwie.  

W ten sposób będziesz „umywał im nogi” – a jednocześnie czynił bardziej 

wrażliwym i czułym swoje serce. 

 

„Panie, pomóż mi miłować moich nieprzyjaciół i im błogosławić.” 

 

Ps 89,2-3.21-22.25.27   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dz 13,13-25:  

 

 Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Perge w Pamfilii, a 

Jan wrócił do Jerozolimy, odłączywszy się od nich. Oni zaś przeszli przez Perge, 

dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli.                    

Po odczytaniu Prawa i Proroków przełożeni synagogi posłali do nich i powiedzieli: 

Przemówcie, bracia, jeżeli macie jakieś słowo zachęty dla ludu. Wstał więc Paweł i 

skinąwszy ręką, przemówił: Słuchajcie, Izraelici i wy, którzy boicie się Boga! Bóg 

tego ludu izraelskiego wybrał ojców naszych i wywyższył lud na obczyźnie w ziemi 

egipskiej i wyprowadził go z niej mocnym ramieniem. Mniej więcej przez 

czterdzieści lat znosił cierpliwie ich obyczaje na pustyni.  I wytępiwszy siedem 

szczepów w ziemi Kanaan oddał im ziemię ich w dziedzictwo, mniej więcej po 

czterystu pięćdziesięciu latach. I potem dał im sędziów aż do proroka 

Samuela.  Później poprosili o króla, i dał im Bóg na lat czterdzieści Saula, syna 

Kisza z pokolenia Beniamina. Gdy zaś jego odrzucił, powołał Dawida na ich króla, o 

którym też dał świadectwo w słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka 

po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, 

stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa.  Przed Jego 

przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec 

swojej działalności Jan mówił:  

" Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, 

któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

13 maja 2022                     
 

J 14,1-6  (Biblia Tysiąclecia) 

     

Niech się nie trwoży serce wasze. 

Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. 

Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.  

   A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was 

do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.  Znacie drogę, dokąd Ja 

idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc 

możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus:  

  Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.  Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak 

tylko przeze Mnie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Na ścianie kuchni w domu córki wisi wyhaftowana krzyżykami makatka w ramce w 

kształcie serca. Na makatce widnieją słowa Jezusa: „Niech się nie trwoży serce wasze”. 

Wyhaftowała ją matka podczas swojej walki z rakiem. Córka wiedziała, że słowa 

wyszyte na płótnie były również wypisane w sercu jej matki. Czy matka przeżywała 

niepokój? Trwogę? Wątpliwości? Na pewno tak. Ale dni i tygodnie spędzane nad tym 

haftem umacniały jej wiarę w Jezusa. Nabierała pewności, że On wciąż jest ten sam, 

niezależnie od tego, co się z nią dzieje.  

Niech więc nie trwoży się twoje serce.  

Niech nie przytłaczają cię troski, niepokoje i wątpliwości. 

Makatka stanowi dziś cenną pamiątkę córki. Chociaż matka przegrała walkę z rakiem 

kilkadziesiąt lat temu, to wykonane igłą i nitką świadectwo jej wiary daje córce nadzieję. 

Nadzieję wytrwania wśród codziennych problemów. 



Nadzieję i ufność, że Jezus naprawdę przygotowuje nam miejsce. Niech więc nie 

trwoży się twoje serce. Uchwyć się nadziei jak kotwicy dla twojej duszy. 

Słowa Jezusa odnoszą się do każdego z nas. On chce, abyśmy złożyli ufność w Jego 

wierności, abyśmy uwierzyli w Jego obietnicę mieszkania w niebie. Łatwo jest zobaczyć 

tę wierność – i samemu być wiernym – w czasach powodzenia, o wiele trudniej podczas 

cierpienia i prób.  

Każdy z nas ma własną drogę, a słowa Jezusa mają moc pokrzepić nas na duchu, gdy 

kontemplujemy oczekujące nas miejsce w niebieskiej ojczyźnie. 

Niech więc nie trwoży się twoje serce. 

 W domu Ojca jest mieszkań wiele. 

Każdy z nas jest w drodze do tego miejsca, które Jezus dla niego przygotował – 

przybliżamy się doń codziennie, z każdym aktem miłości do Boga, z każdą decyzją 

służenia Mu. 

Za każdym razem, gdy wyrażasz Panu swoją ufność, za każdym razem, gdy zwracasz 

się do Niego w radościach i smutkach, On niezmiennie ci powtarza: 

„Niech się nie trwoży twoje serce” (J 14,1).  Jego słowa niosą ci pokrzepienie i 

rozpalają płomień twojej nadziei. 

Niech więc nie trwoży się twoje serce. Jezus w każdej chwili jest gotów 

prowadzić cię do Ojca. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że przygotowujesz dla mnie miejsce. Pomóż mi 

dziś odnowić moją ufność w Tobie.” 

 

Ps 2,6-12   Dz 13,26-33:  

 Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została 

przekazana nauka o tym zbawieniu,  bo mieszkańcy Jerozolimy i ich zwierzchnicy nie 

uznali Go, i potępiając Go wypełnili głosy Proroków, odczytywane co szabat. Chociaż 

nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go 

stracił. A gdy wykonali wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w 

grobie. Ale Bóg wskrzesił Go z martwych,  a On ukazywał się przez wiele dni tym, 

którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o Nim przed 

ludem. My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił 

ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie 

drugim: Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś zrodził.  

 



 

św. Macieja Apostoła 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

14 maja 2022                     
 

J 15,9-17  (Biblia Tysiąclecia) 
 

  Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości 
mojej!  Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w 
miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego 
miłości.  

 To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza 

była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.  

 Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam 
przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan 
jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co 
usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i 
przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - 
aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam 
przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Chociaż Maciej został zaliczony do grona Dwunastu, wszystko, co o nim na pewno 

wiemy, zawiera się w kilku wersetach z Dziejów Apostolskich. 

 Wiadomo, że był jednym z uczniów, którzy, według słów Piotra, 

„towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami” 

(Dz 1,21), i że widział zmartwychwstałego Pana. 

 Wiemy też, że Duch Święty wskazał na niego, by zajął puste miejsce po 

Judaszu Iskariocie. 

 



 W jaki sposób Maciej mógł podjąć tak wielkie powołanie?  

Czyniąc nie więcej – i nie mniej – niż to, do czego jest wezwany i uzdolniony każdy 

chrześcijanin – miłując tak, jak miłuje Chrystus. Tylko tyle… i aż tyle! 

 Jak ktokolwiek z nas może zdobyć się na tak totalną i 

bezinteresowną miłość, jaką okazuje nam Jezus? 

Odpowiedź ukryta jest w słowach: „Jak Ja was umiłowałem” (J 15,12). 

Maciej, podobnie jak pozostali Apostołowie, był pewien, że Jezus Chrystus, święty 

i odwieczny Syn Boży, umiłował go bezwarunkowo. 

Był również pewien, że Jezus wybrał go i powołał na swego Apostoła, a los, który 

wskazał na niego, nie był przypadkowy. 

Maciej znalazł w sobie odwagę, by podjąć powołanie do głoszenia Ewangelii, 

ponieważ wiedział, że Jezus miłuje nie tylko jego, ale wszystkich ludzi, w tym także 

tych, którzy jeszcze o Nim nie słyszeli. Pragnął więc głosić Jezusa i Jego 

zmartwychwstanie wszystkim, którzy byli gotowi go słuchać. 

To pragnienie doprowadziło go do poświęcenia swego życia, na wzór Jezusa, 

głoszeniu słowa i posługiwaniu tym, którzy uwierzyli. 

Wspominając dziś św. Macieja, złóżmy dziękczynienie Bogu za wszystkich 

Apostołów, którzy ze względu na Jezusa umiłowali nas tak bardzo, że poświęcili całe 

swoje życie, aby świadczyć o Nim i głosić nam Jego zmartwychwstanie. 

„Św. Macieju, naucz mnie kochać tak, jak Chrystus mnie umiłował.” 

Ps 113,1-8 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dz 1,15-17.20-26:  

 

Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, 

tak przemówił: Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty 

zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy 

pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu.  

Napisano bowiem w Księdze Psalmów: Niech opustoszeje dom jego i niech nikt 

w nim nie mieszka! A urząd jego niech inny obejmie!  

Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, 

kiedy Pan Jezus przebywał z nami,  począwszy od chrztu Janowego aż do 

dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami 

świadkiem Jego zmartwychwstania.  

 Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i 

Macieja.  I tak się pomodlili: Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych 

dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w 

apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą.  I dali 

im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu apostołów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

15 maja 2022                           
 

Dz 14,21b-27 (Biblia Tysiąclecia) 

  

W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do 

Listry, do Ikonium i do Antiochii,  Umacniając dusze uczniów, zachęcając do 

wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa 

Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im 

starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.  Potem przeszli przez Pizydię i 

przybyli do Pamfilii.  Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do 

Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które 

wykonali.  Kiedy przybyli i zebrali [miejscowy] Kościół,  

opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał 

i jak otworzył poganom podwoje wiary.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Jakie jest twoje pierwsze skojarzenie ze słowem „ewangelizacja”?  

Prawdopodobnie słowo to nie budzi w tobie radosnej gotowości do 

natychmiastowego wyruszenia w daleką drogę, jak uczynili to Paweł i Barnaba.  

Być może też nie zachwyciłaby cię perspektywa „wielu ucisków” (Dz 14,22), 

jakich doświadczyli Apostołowie, idąc od miasta do miasta z przesłaniem Dobrej 

Nowiny.  

Raczej pomyślałbyś sobie: Ależ ja nie dam rady! 

I nie miałbyś racji, ponieważ przy całym heroizmie wobec „ucisków” Pawła i 

Barnaby, ich skuteczność brała się z tego, co  

„Bóg przez nich zdziałał” (Dz 14,27), a nie z ich naturalnych zdolności.  

Sukces w jednym mieście czy porażka w drugim nie zależały od ich umiejętności 

przemawiania publicznego czy wiedzy teologicznej. 



Zdawali sobie sprawę, że jedyne, co mają do powiedzenia, to przesłanie o Jezusie 

oraz ich własne doświadczenie zbawienia. Całą resztę pozostawiali Duchowi 

Świętemu, ponieważ wiedzieli, że jedynie On może przemienić ludzkie serca. 

To samo odnosi się do ciebie. Twoje powołanie, by stać się – jak mówi 

papież Franciszek – uczniem-misjonarzem, to ni mniej, ni więcej powołanie do 

dzielenia się swoją relacją z Panem. 

 Nie musisz nikogo przekonywać ani wyjaśniać całego Pisma Świętego czy 

bronić każdego aspektu nauki Kościoła.  

 W niektórych przypadkach nie musisz nawet nic mówić! Czasami wystarczy 

samo świadectwo twojego życia, aby rozpalić w kimś pragnienie szukania 

Pana. 

Najważniejsze jest nie to, co mówisz, ale co uczyni z tym Bóg.  

 Chodzi nie tyle o siłę twojego przekazu, ile o moc Ducha Świętego, która 

porusza serca. I nie jest to coś, nad czym miałbyś kontrolę.  

 Jedyne, co możesz zrobić, to mówić z serca, a owoce pozostawić Panu. 

Niech więc perspektywa ewangelizacji nie napełnia cię niepokojem. Masz do 

opowiedzenia niepowtarzalną historię. Nie zatrzymuj jej dla siebie! 

 

„Przyjdź, Duchu Święty, i działaj przeze mnie!” 

 

Ps 145,8-13   Ap 21,1-5a 

J 13,31-33a.34-35:  

 

Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w 

Nim Bóg został chwałą otoczony.  Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg 

Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko 

jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz 

wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie.  

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja 

was umiłowałem; 

żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.  Po tym wszyscy poznają, żeście 

uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. 

 


