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1 Kor 1,10-13.17-18   (Biblia Tysiąclecia) 

 

 A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego 

ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi 

Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: 

Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja 

Chrystusa.  Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was 

ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?  

Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie 

w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. 

 

 Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Nasze czasy wydają się mniej okrutne niż czasy św. Andrzeja Boboli, 

umęczonego w okolicy Pińska przez prawosławnych Kozaków w XVII wieku za to, 

że był gorliwym księdzem jezuitą.  

Jednak niemal każdy z nas styka się z podziałami na naszym własnym kościelnym 

podwórku. 

 Ja należę do Odnowy Charyzmatycznej, a ja jestem tradycjonalistą. 

 Ja lubię tego biskupa, a ja tamtego.  

 Ja cenię chorał gregoriański, a ja chrześcijański rock.  



Lista różnic ciągnie się w nieskończoność, a jeśli nie będziemy czuwać nad sobą, 

te obiektywne stwierdzenia faktu mogą szybko przerodzić się w uprzedzenia, a nawet 

w nieukrywaną wrogość, która jeśli nie zabija, to z pewnością niszczy. 

„Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli 

w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej 

myśli” (1 Kor 1,10) – woła dziś do nas św. Paweł.  

W gruncie rzeczy tęsknimy za tym wszyscy – ale gdzieś w głębi serca kryje się w 

nas przekonanie, że aby to nastąpiło, to ci „inni” powinni zmienić poglądy, uznać 

nasze racje i dostosować się do nas. 

Także sam Paweł wielokrotnie spierał się z innymi. Czytamy o tym w 15 rozdziale 

Dziejów Apostolskich. 

Aby rozstrzygnąć pewne teologiczne spory, Paweł udał się do Apostołów i 

starszych w Jerozolimie. Popadł też w osobisty spór z Barnabą, co doprowadziło do 

rozstania się dotychczasowych przyjaciół i towarzyszy misyjnych wędrówek.  

Gdzie są ludzie, tam są różnice zdań. Jednomyślność, o którą chodziło Pawłowi,                

z pewnością nie była bezmyślnością i brakiem własnych poglądów. Wynikała raczej 

z przekonania, że wszyscy zostaliśmy odkupieni i powołani przez Chrystusa, który 

ma moc doprowadzić nas do zbawienia. 

W ruchu ekumenicznym powtarza się często słowa przypisywane                                    

św. Augustynowi:  

„W rzeczach koniecznych jedność, 

w wątpliwych wolność, 

we wszystkim miłość”. 

Jedność nie oznacza identyczności, ale zobowiązuje każdego z nas do pokory, 

szacunku wobec innych, a przede wszystkim do budowania nie na ludziach, lecz na 

Chrystusie. Bo jeśli każdy z nas przybliży się do Niego, to równocześnie 

przybliżymy się do siebie nawzajem. 

 

„Panie, tylko w Tobie możliwa jest prawdziwa jedność. Naucz mnie 

pokory i wiary w to, że Ty chcesz doprowadzić wszystkich do zbawienia.” 

 

Albo Ap 12,10-12a   Ps 34,2-9 

 

 

 



J 17,20-26:  

 

  

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć 

we Mnie;  aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a 

Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty 

Mnie posłał.  

I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak 

My jedno stanowimy.  Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, 

aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie 

umiłowałeś.  Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie 

Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed 

założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie 

poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal 

będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

17 maja 2022 
 

J 14,27-31a  (Biblia Tysiąclecia) 

 

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie 

tak jak daje świat, Ja wam daję. 

Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka.  Słyszeliście, że wam 

powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, 

rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.  

 A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się 

to stanie.  Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego 

świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie.  Ale niech świat się dowie, że Ja 

miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Agencje reklamowe zarabiają fortunę na ogłoszeniach, które zapewniają,  że dany 

produkt zapewni nam „relaks”, „odprężenie” czy „chwilę oddechu”. 

Niezależnie od tego, czy reklama dotyczy relaksującej kąpieli w pianie, 

beztroskiego wypoczynku w atrakcyjnej miejscowości turystycznej czy też krótkiej 

przerwy na oddech w pobliskim barze szybkiej obsługi, tak naprawdę reklamodawca 

zapewnia, że sprzedaje nam spokój wewnętrzny.  

Chociaż odświeżająca kąpiel, urlop w przyjemnym miejscu czy podany w porę 

posiłek nie jest bez znaczenia, uzyskany w ten sposób spokój jest jednak bardzo 

ulotny. 

Nawet pokój w znaczeniu braku wojny bywa tylko tymczasowy. Zawsze gdzieś w 

oddali czai się kolejny konflikt, który nagle może stać się rzeczywistością, jak się o 

tym niedawno wszyscy przekonaliśmy. 

Ofiarując nam pokój Jezus od razu zaznacza, że nie chodzi Mu o chwilowe 

poczucie spokoju, jakie możemy znaleźć na świecie.  



Proponuje nam coś o wiele głębszego i trwalszego. Jego pokój nie zależy od zmiany 

miejsca czy momentów odprężenia, ale płynie z ufnej postawy dziecka wobec Boga 

Ojca. 

Dziecka, które wie, że jest umiłowane, odkupione i napełnione Jego Duchem. Ten 

pokój jest dostępny w każdej chwili, niezależnie od okoliczności. 

Dlatego właśnie zwrócenie się do Jezusa jest najmądrzejszą decyzją, jaką 

możemy podjąć, gdy osaczają nas troski, a niepokój nie pozwala nam 

zasnąć.  

Zamiast sięgać po telewizyjnego pilota, telefon, czekoladę czy inne stosowane 

przez nas metody rozładowania napięcia, od razu przychodźmy do Niego.  

On nas wysłucha i nam pomoże. Nawet gdy przytłaczają nas bardzo poważne 

problemy, idźmy do Pana, a On dźwignie ten ciężar wraz z nami. 

A jeśli po modlitwie nie będziemy odczuwać pokoju? Wtedy jest miejsce na akt 

wiary. Uświadom sobie, że jesteś dzieckiem Bożym. Przypomnij sobie, jaki jest twój 

Ojciec niebieski i uwierz, że On nie da ci kamienia, gdy prosisz o chleb (Mt 7,9).  

Twoje problemy nie rozwiążą się przez to automatycznie, ale lęk i niepokój nie 

będą miały już takiej siły niszczenia. 

Nie zadowalaj się tymczasowym spokojem! Jezus przyszedł, aby zapewnić ci 

trwały pokój, bezpieczne schronienie niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujesz.  

 Jakie problemy zakłócają dziś twój wewnętrzny spokój? 

Powierz je Jezusowi. Zaufaj, że będzie z tobą zawsze, jak to obiecał. Proś Go o ten 

pokój, który trwa na wieki. 

 

„Panie, pomóż mi zaufać, że jesteś ze mną, jak obiecałeś. Pragnę Twego 

pokoju!” 

 

Ps 145,10-13.21 

 

 

 

 

 

 



Dz 14,19-28:  

 

Tymczasem nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, 

ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak 

otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się 

razem z Barnabą do Derbe.  

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. I dość długi czas spędzili wśród uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

18 maja 2022 
 

Dz 15,1-6   (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu 

według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. 

 Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, 

postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie tego 

sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych.  

Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość 

braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan. Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali 

przyjęci przez Kościół, Apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy 

Bóg przez nich dokonał. Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów 

oświadczyli: Trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania Prawa 

Mojżeszowego.  

 Zebrali się więc Apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Nie była to jakaś drobna kontrowersja. Chrześcijaństwo narodziło się w łonie 

judaizmu. Jezus był Mesjaszem zapowiadanym przez żydowskich proroków, 

oczekiwanym przez pokolenia Żydów. Jego Apostołowie byli Żydami. Teraz jednak 

Dobrą Nowinę o Jezusie zaczęli przyjmować także poganie.  

 Pojawiła się więc kwestia, czy poganie muszą przyjmować znak 

obrzezania, tak ważny dla Żydów? 

Zdania były podzielone. Problem nabrzmiał do tego stopnia, że Paweł i Barnaba 

wyruszyli z Antiochii do Jerozolimy, pokonując prawie 500 km, aby znaleźć 

rozstrzygnięcie sporu. 

Każda strona miała ważkie argumenty. 



Zamiast jednak dopuścić do tego, by Kościół podzielił się na dwie frakcje, 

Apostołowie i starsi zasiedli do rozmów. Wspólnie omawiali sprawę, roztrząsając 

wszystkie argumenty. 

Wspólnie modlili się do Pana i prosili o światło Ducha Świętego. A czyniąc to 

wszystko w zgodzie, pozostawili nam wzór do naśladowania. 

Rozwiązywanie kontrowersji, które grożą konfliktem lub rozłamem, wymaga 

cierpliwości. Wymaga też zachowania spokoju i ufności, że Bóg pokieruje naszymi 

rozmowami. A także opanowania własnych emocji, które pozwoli na wysłuchanie 

argumentów strony przeciwnej bez przerywania i uznawania ich z góry za 

bezsensowne. 

Wszystkie te uwagi wydają się oczywiste, ale jeśli kiedykolwiek próbowałeś 

rozmawiać z kimś mającym odmienne od ciebie poglądy w ważnej kwestii, to wiesz, 

jak trudno jest je przyjąć. Jest to jednak możliwe.  

Uzdalnia nas do tego Duch Święty, ten sam, który pomógł Apostołom rozstrzygnąć 

spór opisany w dzisiejszym czytaniu. 

Nam też może udzielić swej mądrości i zrozumienia, zwłaszcza w tych sprawach, 

które grożą rozłamem. Duch Święty wzbudza w nas swoje owoce: cierpliwość, aby 

dać sobie czas na przemyślenie kontrowersyjnych spraw; pokój, aby spokojnie 

rozważyć argumenty strony przeciwnej; opanowanie, aby powstrzymać emocje i 

powściągnąć swój język podczas dyskusji. 

Proś Ducha Świętego, aby te owoce dojrzewały w tobie. Rób rachunek 

sumienia w takich dziedzinach, jak cierpliwość, pokój czy opanowanie. 

Gdy konflikt zaczyna narastać, zatrzymaj się na chwilę i  

proś Ducha o łaskę wydania odpowiedniego owocu. Staraj się usłyszeć Jego 

głos w wypowiedzi drugiej osoby i spojrzeć na nią tak, jak Bóg na nią patrzy. 

Wystrzegaj się krytycznych myśli, uraz, skupienia na sobie. Bądź powolny w 

osądzaniu tych, którzy myślą inaczej, a szybki w przebaczaniu. A przede wszystkim 

dąż do jedności, jak czynili to Paweł i Barnaba, nawet jeśli wymaga to podjęcia długiej 

i uciążliwej podróży. 

 

„Duchu Święty, pielęgnuj we mnie swoje owoce, abym dążył do 

jedności z braćmi.” 

 

Ps 122,1-2.4-5 

 



J 15,1-8: 

 

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który 

uprawia.  Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, 

która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście 

czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja 

/będę trwał/ w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie 

- o ile nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie 

będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami.  

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 

ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.  

Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie.               

I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.  

Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o 

cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.  

Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się 

moimi uczniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

19 maja 2022 
 

J 15,9-11  (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. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Prawdopodobnie słyszałeś kiedyś łacińskie powiedzenie: quid pro quo. 

Znaczy to dosłownie: „coś za coś”. 

Zwrot ten używany jest często w transakcjach biznesowych – ktoś zgadza się pójść ci 

na rękę w zamian za jakąś przysługę z twojej strony.  

Niestety zdarza nam się kierować tą zasadą także w życiu prywatnym przy dawaniu i 

otrzymywaniu prezentów. Szczerze mówiąc, taka postawa zakorzeniła się w wielu z nas 

tak głęboko, że uwidacznia się nawet w naszej relacji z Jezusem. 

Otrzymaliśmy od Boga wspaniały dar – Jego zbawczą miłość. To wielka radość, że – 

w przeciwieństwie do wielu prezentów, jakie otrzymujemy w tym świecie – nie 

obowiązuje tu zasada quid pro quo.  

Ten dar jest absolutnie darmowy. Bóg nie udziela go nam, aby coś w zamian 

otrzymać, ale po prostu dlatego, że nas kocha. 

Nie znaczy to, że nie mamy odpowiadać na tę miłość, starając się podobać Bogu w 

naszych myślach, słowach i uczynkach. Nie chodzi tu jednak o spłatę długu czy 

wyrównanie rachunku.  



Przypomina to raczej reakcję dziecka, które mówi: „Kocham cię, tatusiu!”, kiedy 

ojciec przytula je do siebie. Dziecko nie jest w stanie odpłacić ojcu za jego miłość, ale 

pragnie ją jakoś odwzajemnić. 

Dobrze jest o tym pamiętać, ponieważ bardzo łatwo jest ulec przekonaniu, że życie 

chrześcijańskie polega przede wszystkim na spełnianiu dobrych uczynków. Sądząc, że 

musimy w jakiś sposób zasłużyć sobie na miłość Boga lub Mu za nią odpłacić, tracimy 

naszą radość.  

W rzeczywistości nigdy nie będziemy w stanie odpłacić Bogu za to, co dla nas 

uczynił.  

Świadomość tego, że nie jesteśmy zobowiązani do rewanżowania się, że otrzymaliśmy 

bezcenny dar bez żadnego quid pro quo, sprawia, że nasza radość staje się pełna. 

Zamiast więc martwić się, ile jesteśmy „winni” Bogu,                                          

starajmy się po prostu żyć w Jego miłości. 

Spójrz na nocne niebo i zadziw się ogromem wszechświata. Weź głęboki oddech i 

pomyśl, jak dobrze jest żyć będąc umiłowanym synem czy umiłowaną córką Boga. 

Usiądź przed krzyżem i kontempluj rany, jakie odniósł dla ciebie Jezus. I przekonaj się, 

czy nie poczujesz iskry radości w swoim sercu. 

Im bardziej pojmujemy wielkość Bożego daru, tym więcej jest w nas radości. 

Wychwalaj więc Pana i dziękuj Mu za to, co dla ciebie uczynił! 

 

„Dziękuję Ci, Panie, za Twoją niepojętą miłość.” 

 

Ps 96,1-3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dz 15,7-21: 

  

Po długiej wymianie zdań przemówił do nich Piotr: Wiecie, bracia, że Bóg już 

dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii 

i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im 

Ducha Świętego tak samo jak nam.  Nie zrobił żadnej różnicy między nami 

a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca.  

Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, 

którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać.  Wierzymy 

przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni. Umilkli 

wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i 

znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan.  

A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: Posłuchajcie mnie, bracia!  Szymon 

opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan. Zgadzają się z tym 

słowa Proroków, bo napisano: Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który 

znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go,  aby pozostali ludzie 

szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje - mówi Pan, 

który to sprawia.  To są [Jego] odwieczne wyroki. Dlatego ja sądzę, że nie należy 

nakładać ciężarów na pogan, nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się 

wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, 

i od krwi. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat 

czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

20 maja 2022                     
 

J 15,12-17  (Biblia Tysiąclecia) 

     

     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” 

Przyjaźń jest jednym z największych darów Boga.  

W pewnym sensie można powiedzieć, że przyjaciele mają jedno serce. Wspierają się i 

troszczą o siebie. Dzielą ze sobą radości i smutki. 

Mogą na siebie liczyć w trudnych sytuacjach. To właśnie poczucie wspólnoty sprawia, 

że tak bardzo cenimy sobie przyjaźń. 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi nam, że uważa nas za swoich przyjaciół.  

To dla nas wielki zaszczyt! 

A ponieważ nasze serca są zjednoczone w przyjaźni, zatem to, co zasmuca Pana, 

powinno zasmucać także nas, a co sprawia Mu radość, powinno i nas cieszyć.  



I tu właśnie jest klucz do stałego pogłębiania relacji z Jezusem – jeśli wyczujemy, co 

leży Mu na sercu, jakie są Jego pragnienia wobec świata – możemy z Nim 

współpracować, przyczyniając się do ich spełnienia.  

A jeśli potrzebne nam są do tego konkretne dary, prośmy Ducha Świętego, aby nam 

ich udzielił. 

Zaledwie parę tygodni dzieli nas od uroczystości Zesłania Ducha Świętego. 

Jest to doskonała okazja, by prosić Go o dary, które pomogą nam budować Jego 

Kościół i spełniać pragnienia serca Jezusa. W miarę zbliżania się święta spróbujmy 

rozważyć na modlitwie różne sytuacje ze swojego życia i zastanowić się, do czego 

wzywa nas w nich Bóg.  

Następnie zapytajmy Go:  

 Jakie dary są mi potrzebne, aby wypełnić Twoją wolę? 
 

 Może na przykład wyczuwasz, że Bóg chce, abyś modlił się o uzdrowienie 

cierpiącej sąsiadki czy kolegi z pracy. Jeśli tak, proś Ducha Świętego o dar 

modlitwy wstawienniczej i uzdrawiania.  

 Może widząc podziały w miejscu pracy czy w sąsiedztwie, zapragniesz prosić o 

dary mądrości i rozeznania, które pomogą ci wnosić jedność.  

 Może poczujesz, że Pan wzywa cię do dawania bardziej zdecydowanego 

świadectwa wiary w rodzinie, i poprosisz o odwagę i gorliwość. 

Na tym właśnie polega przyjaźń z Bogiem – na zjednoczeniu serc w miłości, na 

wspólnym przeżywaniu troski o innych i dzieleniu ciężarów. Gdy będziesz prosić Pana o 

dary potrzebne do lepszego wykonywania swoich zadań, On cię nie rozczaruje.  

Przyjdź więc do Niego z wiarą i otwartym sercem. Jezus, twój Przyjaciel, wysłucha cię 

i odpowie na twoją modlitwę. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że nazywasz mnie swoim przyjacielem. Duchu Święty, 

udziel mi potrzebnych darów, abym mógł pełnić Twoje dzieła w świecie.” 

 

Ps 57,8-10.12 

 

 

 

 



Dz 15,22-31:  

  

Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi 

przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii 

razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: Apostołowie i starsi 

bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w 

Syrii i w Cylicji.  Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego 

upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych 

duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi 

drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa 

poświęcili swe życie.  

 Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to 

samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego 

ciężaru oprócz tego, co konieczne.  Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, 

od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie 

się od tego. Bywajcie zdrowi!  Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy 

lud, oddali list. Gdy go przeczytano, ucieszyli się z jego pocieszającej treści. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

21 maja 2022                     
 

Dz 16,1-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  Przybył także do Derbe i Listry . Był tam pewien uczeń imieniem 
Tymoteusz, syn Żydówki, która przyjęła wiarę, i ojca Greka. Bracia z Listry 
dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. 
Obrzezał go jednak ze względu za Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych 
stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem.  Kiedy 
przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień 
powziętych w Jerozolimie przez Apostołów i starszych. Tak więc utwierdzały 
się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę. Przeszli Frygię i krainę 
galacką, ponieważ  

Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji.  Przybywszy do 

Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im,  przeszli 
więc Myzję i zeszli do Troady. W nocy miał Paweł widzenie: jakiś 
Macedończyk stanął [przed nim] i błagał go: Przepraw się do Macedonii i 
pomóż nam!  Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w 
przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Paweł i jego towarzysze wędrowali od miasta do miasta głosząc Dobrą Nowinę, 

dopóki Duch Święty nie zamknął im drogi. Próbowali więc pójść w innym kierunku, 

ale tam również napotkali przeszkody.  

Wciąż jednak szukali nowych możliwości, wsłuchując się w głos Ducha i 

rozeznając wspólnie, dokąd ich wzywa. 

Ostatecznie Duch Święty natchnął ich za pomocą wizji, aby udali się do Macedonii 

(Dz 16,9). 

Tam doświadczyli potężnego działania Boga – nawróciła się Lidia wraz ze swoimi 

domownikami, młoda kobieta została uwolniona od dręczącego ją demona, a Paweł i 

Sylas, wtrąceni do więzienia, wykorzystali tę sposobność, aby ewangelizować 

strażnika. Tak powstały zręby Kościoła w Filippi. 



My także, jak Paweł, codziennie napotykamy większe czy mniejsze trudności. 

Zwłaszcza przy poważniejszych decyzjach trudno jest ocenić, jak powinniśmy 

postąpić. Jednak  

Duch Święty gotów jest zawsze pomagać nam w rozeznawaniu 

dalszej drogi. 

Dobrze jest na początek podjąć pewne praktyczne kroki w rodzaju rozważenia 

możliwych opcji. Które z nich są najbardziej realne? Jakie są plusy i minusy każdej z 

nich? Może warto zasięgnąć rady bliskiego przyjaciela lub kogoś z rodziny, kto 

pomoże spojrzeć na daną sytuację w sposób bardziej obiektywny?  

I oczywiście prosić o światło Ducha Świętego. Powierzyć mu swoje rozważania i 

prosić o światło co do ostatecznej decyzji. 

Jeśli wciąż nie potrafisz stwierdzić, która opcja będzie najlepsza, wypróbuj 

Pawłową strategię i po prostu pójdź za którąś z nich.  

Paweł otrzymał od Ducha Świętego jasny sygnał, że ma się zatrzymać i nie iść dalej 

w tym konkretnym kierunku.  

 Może tak się zdarzyć również w twoim przypadku, ale równie dobrze Pan 

może posłużyć się jakimkolwiek innym sposobem, aby cię poprowadzić.  

 Może otworzyć przed tobą jedne drzwi, a zamknąć inne.  

 Może wskazać ci jedną konkretną opcję.  

Częstym znakiem, że idziesz za natchnieniem Ducha Świętego, jest pokój 

wewnętrzny. Jest on potwierdzeniem od Pana, że twój wybór jest tym, czego On od 

ciebie pragnie. 

Wreszcie w całym procesie rozeznawania patrz przed siebie z nadzieją. Ty nie 

znasz jeszcze wyniku, ale Pan już go zna. Jeśli na serio szukasz Jego woli, On 

poprowadzi cię, jak prowadził Pawła. 

 

„Panie, pomóż mi dziś podejmować dobre decyzje.” 

 

Ps 100,2-5 

 

 

 



J 15,18-21: 

 

 Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście 

byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze 

świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat 

nienawidzi.  Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy 

od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje 

słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z 

powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

22 maja 2022                           
 

Ap 21,10-14.22-23  (Biblia Tysiąclecia) 

  

I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą,  

i ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba 
od Boga,  mające chwałę Boga.  

Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o 
przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a 
na bramach - dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu 
pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od 
południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy.  A mur Miasta ma dwanaście 
warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka.  

 A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan, Bóg 
wszechmogący oraz Baranek.  I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu 
świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą - Baranek. .  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Niebiańskie miasta promieniejące chwałą. Miriady aniołów i świętych  

wychwalających Boga. Tajemnicze zwoje, a od czasu do czasu przedziwne                   

„istoty żyjące”.  

Od świąt wielkanocnych co niedzielę czytamy Księgę Apokalipsy.  

Niektóre z zawartych w niej obrazów są dla nas natchnieniem, inne wydają nam się 

kompletnie niezrozumiałe. I tak właśnie ma być. 

Literatury apokaliptycznej, do której należy ta księga, nie można interpretować w 

sposób dosłowny. Jej symbolika ma przekazać nam wizję Bożego planu, który 

wypełnia się w dziejach ludzkości. 

I tak w dzisiejszym pierwszym czytaniu zstępuje z nieba „Miasto Święte – 

Jeruzalem” (Ap 21,10).  



Jarzące się drogimi kamieniami miasto otoczone jest wysokim murem z 

dwunastoma bramami, na których wypisane są imiona dwunastu pokoleń Izraela; mur 

ten ma dwanaście warstw z wypisanymi na nich imionami Apostołów.  

Sam Bóg jest świątynią tego miasta i jego światłem. 

Posługując się tymi obrazami Jan daje nam przedsmak chwały, jaka czeka nas w 

niebie. Ale pokazuje nam również Kościół, Oblubienicę Chrystusa, którego częścią 

jesteśmy już dziś (Ap 21,9).  

Odkupiony przez Jezusa Kościół jest piękny. Jest święty, oddzielony od świata, aby 

należeć do Boga. Jest zbudowany na fundamencie Apostołów i wybranych Bożych. 

Gromadząc się jako Kościół stajemy się tą promienną Oblubienicą, jaśniejącą 

blaskiem Jego miłości. Jest to coś wspaniałego! 

W rzeczywistości jednak nie jesteśmy jeszcze w pełni tą piękną Oblubienicą. 

Przynajmniej na razie.  

Pozwólmy jednak, by wizje Jana podnosiły nas na duchu i napełniały nadzieją. 

Pozwólmy im obudzić w nas wdzięczność i zainspirować do modlitwy o to, by 

obietnica przyszłej chwały wypełniała się w naszym życiu oraz w życiu wszystkich 

naszych braci i sióstr w Chrystusie. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za chwałę, jaka czeka Twój Kościół. Pomóż każdemu 

z nas już dziś przybliżyć się do tej chwały!” 

 

Ps 67,2-6.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dz 15,1-2.22-29: 

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu 

według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do 

niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że 

Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie tego sporu do 

Jerozolimy, do Apostołów i starszych. 

 Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi 

przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do 

Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: 

Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego 

pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji.  Ponieważ dowiedzieliśmy się, że 

niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, 

siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i 

wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana 

naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie.  Wysyłamy więc Judę i Sylasa, 

którzy powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, 

nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie 

się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. 

Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi! 

 

 

J 14,23-29: 

 

W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał 

moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego 

przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą 

słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem 

przebywając wśród was.  

 A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On 

was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam 

powiedziałem.               

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja 

wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka.  Słyszeliście, że wam 

powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, 

rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz 

powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.  

 


