
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

23 maja 2022 
 

Dz 16,11-15  (Biblia Tysiąclecia) 

 

Odbiwszy od lądu w Troadzie popłynęliśmy wprost do Samotraki, a 

następnego dnia do Neapolu, a stąd do Filippi, głównego miasta tej części 

Macedonii, które jest [rzymską] kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka 

dni.  W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie - jak sądziliśmy - było 

miejsce modlitwy. I usiadłszy rozmawialiśmy z kobietami, które się 

zeszły. Przysłuchiwała się nam też pewna "bojąca się Boga" kobieta z miasta 

Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę.  

Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy 

została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas: Jeżeli uważacie 

mnie za wierną Panu - powiedziała - to przyjdźcie do mego domu i 

zamieszkajcie w nim! I wymogła to na nas.  

 

 Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czy nie masz czasem wrażenia, że Bóg stawia przed tobą przeszkody 

na drodze, a ty zupełnie nie rozumiesz dlaczego?  

Paweł zamierzał głosić Dobrą Nowinę w prowincjach Azji Mniejszej, ale Bóg nie 

dał mu tam dotrzeć. Następnie Apostoł Narodów zobaczył we śnie człowieka 

błagającego go, by przybył do Macedonii (Dz 16,6-10).  

Doprowadziło to do spotkania z Lidią, zaradną handlarką purpurą, która mieszkała 

w macedońskim mieście Filippi. 

Lidia jest mało znaną, lecz ważną postacią Kościoła pierwotnego. To pierwsza 

nawrócona na chrześcijaństwo osoba w Europie, o której wiemy. 

Jest też doskonałym przykładem tego, jak przyjęta sercem wiara rozpala w sercu 

ogień i mobilizuje do działania. Po przyjęciu chrztu razem z całym swym domem 

Lidia nalega, aby Paweł i jego towarzysze zatrzymali się u niej. 



Jako skuteczny i zdolny przedsiębiorca Lidia z pewnością odegrała ważną rolę w 

organizowaniu pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej w Europie. 

Z pewnością Lidia była właściwą osobą, która znalazła się na właściwym miejscu 

we właściwym czasie. 

Jednak ani Paweł, ani Lidia nie byli marionetkami pociąganymi przez Boga za 

sznurki. Każde z nich z łatwością mogło nie zareagować na Boże przynaglenia. 

Paweł mógł na przykład stwierdzić, że jego sen był po prostu snem, i dalej wędrować 

po Azji. Lidia mogła grzecznie wysłuchać Pawła i skwitować jego wywody 

uprzejmym: „Zastanowię się nad tym”. Ale tak się nie stało.  

Oboje byli gotowi słuchać i iść tam, gdzie Bóg ich prowadził. 

Wola Boża nie zawsze będzie dla nas jasna do końca. Ale nie znaczy to, że mamy 

odkładać na później działanie, gdy czujemy, że Bóg nas do czegoś wzywa. Kiedy 

stawiamy krok w wierze, jak uczynili to Paweł i Lidia, 

Bóg może dokonywać przez nas rzeczy wielkich! 

A jeśli wejdziesz na niewłaściwą drogę, On znajdzie sposób, aby cię z niej 

zawrócić. Na przykład kłopoty w pracy, która nie jest dla ciebie odpowiednia, mogą 

zmotywować cię do szukania – i znalezienia – lepszej. 

Przeszkody i niepewność bywają frustrujące, ale mogą też stać się okazją do 

większej ufności w Panu. Dzięki nim możesz nauczyć się uległości wobec Ducha 

Świętego oraz stawiania czoła nieznanemu z większą nadzieją i ufnością, że Boży 

plan jest dla ciebie najlepszy. 

„Jezu, pomóż mi wcielać wiarę w czyn, ufając w Twoją pomoc.” 
 

Ps 149,1-6.9       J 15,26--16,4a: 

 Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch 

Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też 

świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. 

To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z 

synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie 

sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani 

Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich 

godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem.  
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J 16,5-11 (Biblia Tysiąclecia) 

 

Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: Dokąd 

idziesz?  Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam 

serce.  Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo 

jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę,  

poślę Go do was.  

On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o 

sądzie. O grzechu - bo nie wierzą we Mnie;  o sprawiedliwości zaś - bo idę do 

Ojca i już Mnie nie ujrzycie;  wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został 

osądzony. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Co jest celem twojego życia? 

Mówi się, że posiadanie celu w życiu pomaga znosić zmienne koleje losu. Gdy 

wiemy, do czego dążymy, łatwiej jest nam iść naprzód, kiedy droga staje się stroma. 

Wszyscy jednak mamy w życiu okresy przejściowe, kiedy cel staje się mglisty lub 

tracimy go z oczu. Okresy te pomagają nam uświadomić sobie, co naprawdę jest 

naszym celem. Na przykład, jeśli poświęcasz całą swoją energię pracy zawodowej, 

możesz poczuć się zagubiony przechodząc na emeryturę. 

Jeśli całe twoje życie obraca się wokół wychowywania dzieci, ziemia może zatrząść 

ci się pod nogami, gdy wszystkie dorosną i wyprowadzą się z domu.  

Tego typu sytuacje stawiają nas wobec pytań:  

 Co ja mam teraz robić? I kim właściwie jestem? 
 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus pomaga swoim uczniom określić ich życiowy cel.  



Wie, że Jego odejście będzie dla nich wielkim wstrząsem, dlatego zapewnia, że 

pośle im Pocieszyciela, Ducha Świętego, który będzie wśród nich przebywał i ich 

prowadził. 

Obiecuje, że Jego Duch pomoże im zachować w pamięci to, co jest najważniejszym 

celem ich życia – miłowanie Pana i naśladowanie Go. 

Św. Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś:  

„Jestem małym ołówkiem w ręku Boga. To On myśli. To On pisze. To On 

robi wszystko, a czasami jest to naprawdę trudne, ponieważ ołówek jest 

połamany i On musi go trochę podostrzyć”. 

 

Taki był cel jej życia, niezależnie od tego czy uczyła w szkole, czy karmiła 

głodnych, czy przemawiała w ONZ. Była ołówkiem w ręku Boga. Małym, kruchym 

narzędziem.  

Może to być również cel naszego życia. 

Jeśli celem naszego życia jest bycie narzędziem w ręku Boga, możemy być pewni, 

że czymkolwiek się zajmiemy, Jezus będzie z nami, umacniając nas swoją łaską.  

Możemy być również pewni, że jeśli zejdziemy z drogi, Duch Święty będzie starał 

się nakłonić nas do powrotu. A nawet gdy tracimy z oczu cel, gubimy się i nie wiemy, 

w jakim kierunku podążać, ufajmy, że Bóg znajdzie sposób, aby przebić się do 

naszego serca i skierować nas na właściwe tory. 

Twoje życie nie jest bezcelowe. Ma ono najwspanialszy                         

z możliwych celów – zjednoczenie z Chrystusem, już tu                             

i na wieczność! 

 

„Jezu, pomóż mi stać się ołówkiem w Twojej dłoni.” 

 

Ps 138,1-3.7-8 

 

 

 

 

 



Dz 16,22-34: 

 

 

(22) Zbiegł się tłum przeciwko nim, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec 

ich rózgami. (23) Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, 

przykazując strażnikowi, aby ich dobrze pilnował. (24) Otrzymawszy taki rozkaz, 

wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w 

dyby. (25) O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. A 

więźniowie im się przysłuchiwali. (26) Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że 

zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze 

wszystkich opadły kajdany. (27) Gdy strażnik zerwał się ze snu i zobaczył drzwi 

więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie 

uciekli. (28) Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy! - krzyknął Paweł na 

cały głos. (29) Wtedy [tamten] zażądał światła, wskoczył [do lochu] i przypadł 

drżący do stóp Pawła i Sylasa. (30) A wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł: 

Panowie, co mam czynić, aby się zbawić? (31) Uwierz w Pana Jezusa - 

odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie i swój dom. (32) Opowiedzieli więc naukę 

Pana jemu i wszystkim jego domownikom. (33) Tej samej godziny w nocy wziął 

ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym 

domem. (34) Wprowadził ich też do swego mieszkania, zastawił stół i razem z 

całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu. 
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Dz 17,15.22--18,1  (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i powrócili, 

otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do niego. 

Mężowie ateńscy - przemówił Paweł stanąwszy w środku Areopagu - widzę, że 

jesteście pod każdym względem bardzo religijni.  Przechodząc bowiem i oglądając 

wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: "Nieznanemu 

Bogu". Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając.  Bóg, który stworzył świat i wszystko 

na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych 

ręką ludzką  i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo 

sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko.  On z jednego /człowieka/ 

wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił 

właściwie czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go 

niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w 

nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych 

poetów: Jesteśmy bowiem z Jego rodu.  Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy 

sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk 

i myśli człowieka.  Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie 

i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, w którym 

sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po 

uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych.                     

 Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: 

Posłuchamy cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił.  

Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich 

Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni.  

 Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. 

 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Ateńczycy byli nadzwyczaj zaciekawieni „nową nauką” głoszoną przez Pawła 

(Dz 17,19). Dlatego zaprosili go, by przemówił przed Areopagiem, najwyższą radą 

Aten – grupą byłych archontów, ateńskich przywódców i myślicieli – która wzięła 

nazwę od niewielkiego wzgórza zwanego wzgórzem Aresa (gr. Areios pagos), gdzie 

zwykle obradowała. 

Mowa Pawła była doskonałym przykładem tego, jak docierać do ludzi 

innych religii i poglądów. Nie rozpoczął od obalania wierzeń Ateńczyków, ale od 

okazania im szacunku. 

Uznał, że zebrani tego dnia przed nim ludzie są „bardzo religijni” (Dz 17,22). 

Dostrzegł wśród ich licznych ołtarzy stawianych wielu bóstwom także jeden 

poświęcony „Nieznanemu Bogu” (Dz 17,23) i to stało się punktem wyjścia jego 

wywodu o Bogu Jedynym i Jego Synu.  

Mimo to jednak nie przekonał wielu z nich. Ateńczycy nie byli w stanie pojąć, jak 

ktokolwiek, a zwłaszcza żydowski Nauczyciel, mógł powstać z martwych. 

Można by pomyśleć, że Paweł odszedł sfrustrowany i zniechęcony. Jednak jego 

nauczanie nie było nadaremne, ponieważ „niektórzy jednak przyłączyli się do 

niego i uwierzyli” (Dz 17,34).  

I prawdopodobnie na tym się nie skończyło. Jednym z nowo nawróconych był 

Dionizy, członek Areopagu, który z pewnością miał znaczne wpływy w mieście.                    

Kto wie, ile kolejnych osób poznało Jezusa dzięki niemu oraz innym Grekom, którzy 

nawrócili się tamtego dnia?  

Zjawisko to nazywa się czasami „duchowym rozmnożeniem”. 

Kiedy jedna osoba przychodzi do Jezusa dzięki twojemu świadectwu, istnieje spora 

szansa, że przekaże ona wiarę innym, a tamci jeszcze innym. Jedno nawrócenie daje 

początek kolejnym. 

Dlatego nigdy nie lekceważ wpływu, jaki możesz wywrzeć na innych, kiedy 

doprowadzasz kogoś do Jezusa lub pomagasz komuś posunąć się dalej na drodze za 

Panem.  

Może uważasz, że dotarłeś do zaledwie jednej osoby, ale to jeszcze nie koniec 

historii. Prawdopodobnie poznasz ten koniec dopiero w niebie! Jednak biorąc pod 

uwagę „efekt rozmnożenia” można sądzić, jest on większy niż przypuszczasz. 

Nie zniechęcaj się więc, gdy twoje wysiłki głoszenia Dobrej Nowiny na pozór nie 

przynoszą owoców. Paweł nie był zniechęcony – po prostu robił to, do czego Bóg go 

wzywał, i resztę pozostawiał Panu. Idźmy za jego przykładem! 



 

 

„Jezu, spraw, by moje świadectwo wiary wydało owoc, nawet jeśli go nie 

zobaczę.” 

 

 

Ps 148,1-2.11-14 

J 16,12-15:  

 

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść nie 

możecie.  Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do 

całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek 

usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z 

mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego 

powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.  
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Dz 18,1-8  (Biblia Tysiąclecia) 

 

     Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda, imieniem 

Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ 

Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich,  a ponieważ znał 

to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował;  

zajmowali się wyrobem namiotów. 

A co szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał tak Żydów, jak i Greków.                    

Kiedy Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i 

udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, 

otrząsnął swe szaty i powiedział do nich: Krew wasza na waszą głowę, jam nie winien. 

Od tej chwili pójdę do pogan. Odszedł stamtąd i poszedł do domu pewnego "czciciela 

Boga", imieniem Tycjusz Justus. Dom ten przylegał do synagogi.  Przełożony 

synagogi, Kryspus, uwierzył w Pana z całym swym domem, wielu też słuchaczy 

korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Po nawróceniu życie Pawła zmieniło się radykalnie. Podróżował po całym znanym 

sobie świecie głosząc Dobrą Nowinę. Jednak Bóg nie przekreślił całej historii życia 

Pawła, która uczyniła go takim człowiekiem, jakim był. Wręcz przeciwnie! 

Bóg pomógł Pawłowi wykorzystać wszystkie nabyte wcześniej umiejętności w jego 

nowej apostolskiej misji. 

 Na przykład opanowane przez niego rzemiosło wyrobu namiotów często 

zapewniało mu utrzymanie podczas podróży misyjnych.  

 Znajomość Biblii hebrajskiej pomogła mu zrozumieć, że śmierć i 

zmartwychwstanie Chrystusa są wypełnieniem Bożych obietnic. 



Bóg nie pozwolił, aby dotychczasowe doświadczenia i umiejętności Pawła poszły na 

marne. 

Czasami patrzymy na własne życie duchowe jako na coś zupełnie odrębnego od 

naszych umiejętności, zainteresowań czy wykonywanego zawodu. 

Nigdy jednak nie wiemy, czy podobnie jak w przypadku Pawła, którego rzemiosło 

dawało mu utrzymanie w czasie podróży misyjnych, Pan nie zechce wykorzystać czegoś, 

co zupełnie nie wydaje nam się „duchowe”. 

Na przykład w jakimś momencie Pan może wykorzystać twoje zdolności kulinarne 

czy wykształcenie ekonomiczne, aby zapoczątkować nowy rodzaj posługi w parafii. 

Nawet zwyczajne hobby, jak rysunek czy sport, może stać się okazją do dzielenia się 

wiarą z innymi. A może twoja praca zawodowa zapewnia ci środki, którymi możesz 

hojnie wspomagać Boże dzieła? 

Bóg może posłużyć się wszystkim, co Mu ofiarujemy.  

Nie lekceważ więc znaczenia tego, co robisz i co sprawia ci przyjemność, nawet jeśli 

nie jest dla ciebie oczywiste, w jaki sposób możesz się przez to przyczynić do budowania 

królestwa Bożego.  

Po prostu  

zapraszaj Pana do swoich codziennych zajęć i bądź otwarty na to, w jaki 

sposób może On zechcieć poprzez twoje umiejętności i talenty działać w 

świecie. 

Dla Pana nie jest bez znaczenia to, że świadomie ofiarujemy Mu swoje 

zainteresowania, plany na przyszłość czy uzdolnienia, aby przez nie dawać o Nim 

świadectwo. 

Jeśli będziesz w ten sposób przeżywać swoje dni, Bóg może poprowadzić cię w 

zaskakujący sposób. On nigdy nie dopuści do zmarnowania się twoich talentów. Jeśli 

będziesz trwać w wierze, miłości i rozeznawaniu Jego woli, Pan pomoże ci wykorzystać 

twoje dotychczasowe doświadczenia i obecne dary – i tyle z twojego życia, na ile Mu 

pozwolisz – dla budowania Jego królestwa na ziemi. 

 

„Św. Pawle, módl się za mnie, abym mógł wykorzystywać swoje talenty 

zgodnie z Bożym planem.” 

 

Ps 98,1-4 

 



J 16,16-20: 

 

 

(16) Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie 

Mnie. (17) Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: Co to znaczy, co 

nam mówi: Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie; 

oraz: Idę do Ojca? (18) Powiedzieli więc: Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie 

rozumiemy tego, co mówi. (19) Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: 

Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: Chwila, a nie będziecie Mnie 

oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie? (20) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił.  

Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

27 maja 2022                     
 

Dz 18,9-18  (Biblia Tysiąclecia) 

     

     W nocy Pan przemówił do Pawła w widzeniu: Przestań się lękać, a 

przemawiaj i nie milcz,  bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby 

cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście.  

 Pozostał więc i głosił im słowo Boże przez rok i sześć miesięcy. Kiedy Gallio został 

prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili 

go przed sąd. Powiedzieli: Ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z 

Prawem. Gdy Paweł miał już usta otworzyć, Gallio przemówił do Żydów: Gdyby tu 

chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak 

należy, ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy, i o wasze Prawo, rozpatrzcie to sami. 

Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I wypędził ich z sądu.  A wszyscy /Grecy/, 

schwyciwszy przewodniczącego synagogi, Sostenesa, bili go przed sądem, lecz 

Galliona nic to nie obchodziło. Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem 

pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryscylla i Akwila. W Kenchrach 

ostrzygł głowę, bo złożył taki ślub.. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Bóg przemówił tymi słowami do Pawła w wizji, jaką dał mu w Koryncie. 

Apostoł już kilka razy otarł się o śmierć, a jego pobyt w tym dużym portowym mieście 

środkowej Grecji nie zapowiadał się różowo, ponieważ Żydzi zdecydowanie odrzucali 

jego nauczanie. Pan jednak zachęcił Pawła, by bez lęku pozostał tam dłużej, głosząc 

Dobrą Nowinę i opiekując się tamtejszym młodym Kościołem, i zapewnił go:  

„Ja jestem z tobą” (Dz 18,10).  

Niedługo potem, stojąc przed korynckim sądem oskarżany przez Żydów, Paweł z 

pewnością przypomniał sobie te budzące ufność słowa Pana. 



A kiedy rzymski prokonsul Gallio odrzucił oskarżenia i kazał go uwolnić, na pewno 

odczuł namacalnie Bożą opiekę. 

Wielokrotnie w Piśmie Świętym pojawia się to krzepiące wezwanie:  

„Przestań się lękać”. 

Bardzo często Bóg kieruje je do kogoś, komu powierza jakieś nowe zadanie –  

 kiedy zaprasza Abrahama do wejścia ze sobą w przymierze,  

 kiedy wzywa Mojżesza do wyprowadzenia ludu z niewoli,  

 kiedy namaszcza Izajasza na proroka, a także  

 kiedy wybiera Maryję na Matkę Mesjasza, a  

 Józefa na Jego opiekuna. 

Większość tych osób zareagowała na Boże wybranie tak, jak prawdopodobnie 

zareagowalibyśmy i my:  

 Kto, ja?, czy nawet: Na pewno nie ja! To musi być jakaś pomyłka! 

Jednak Boża odpowiedź jest zawsze ta sama:  

„Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bo Ja jestem twoim Bogiem”               

(Iz 41,10).  

Nasze słabości są faktem, ale nie mają ostatniego słowa. Nie niweczą darów łaski.          

Bóg obiecuje nam nawet, że Jego moc jeszcze się doskonali w naszych słabościach!                   

(2 Kor 12,9). 

Nieznane okoliczności czy stające przed nami trudne wyzwania mogą budzić w nas 

lęk. Ten lęk jednak cichnie, gdy przypominamy sobie dobroć i moc Boga. Jezus 

wprawdzie obiecał, że pewnego dnia ujrzymy Go ponownie, ale On jest z nami już teraz. 

Obiecał z nami pozostać. Jest w stanie poradzić sobie ze wszystkim, co nas spotyka. 

Obecność Jezusa daje nam radość i motywację, gdy spotykamy Go w Piśmie Świętym, 

w Eucharystii i w sobie nawzajem.  

Podobnie jak Paweł, możemy przypominać sobie to, co Jezus uczynił w naszym życiu, 

oraz wszystkie sytuacje, w których pokrzepiał nas na duchu. Możemy wpatrywać się w 

Niego wiedząc, że jest z nami. A to ukoi nasz lęk. 

 

„Jezu, daj mi poznać, że zawsze jesteś ze mną.” 

 

Ps 47,2-7 

 



J 16,20-23a: 

 

  

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat 

się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w 

radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak 

urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na 

świat.  Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje 

się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać.  W owym zaś dniu o 

nic Mnie nie będziecie pytać.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

28 maja 2022                     
 

Dz 18,23-28  (Biblia Tysiąclecia) 

Zabawił tam pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i 
Frygię, umacniając wszystkich uczniów. Pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem 
z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie Pisma, przybył do 
Efezu.  Znał on już drogę Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał 
dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. ( Zaczął on 
odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, 

zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy 

chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go 
przyjęli.  Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską /Bożą/ tym, co 
uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie z Pism, że 
Jezus jest Mesjaszem.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Albert Einstein wygłosił kiedyś słynne słowa: „Im więcej się dowiaduję, tym 

bardziej uświadamiam sobie, ile jeszcze nie wiem”.  

To powiedzenie z łatwością da się zastosować do Apollosa z dzisiejszego 

pierwszego czytania. 

Apollos z pewnością był człowiekiem wykształconym. Potrafił wyjaśniać Pisma, co 

dowodziło, jak rzetelnie studiował je i rozważał. Słysząc, czego nauczał o Jezusie Jan 

Chrzciciel, wziął to sobie do serca i zapragnął dowiedzieć się o Panu jeszcze więcej. 

Tekst czytania opisuje go jako człowieka obdarzonego „wielkim zapałem”, 

entuzjazmem i pragnieniem poznania prawdy (Dz 18,25). A przecież znał on jedynie 

chrzest Janowy! 

Pewnego dnia, gdy Apollos śmiało nauczał o Jezusie w synagodze, podeszli do 

niego Pryscylla i Akwila, przyjaciele Pawła, „zabrali go ze sobą i wyłożyli mu 

dokładnie drogę Bożą” (Dz 18,26).  



Apollos chłonął ich słowa z pokorą i otwartym sercem, nie przejawiał żadnego 

oporu ani niechęci. Był gotów wysłuchać i przyjąć wszystko, co mówiono mu na 

temat Jezusa – a zwłaszcza to, że jest On Mesjaszem obiecanym przez Boga, który 

będzie chrzcił Duchem Świętym. 

 Jego serce było tak otwarte na dar Ducha, że miejscowy Kościół posłał listy do 

wierzących w Achai polecając go jako godnego zaufania nauczyciela! 

Uczmy się więc od Apollosa – i Einsteina – że  

Bóg zawsze chce nauczyć nas czegoś więcej.  

Jego miłosierdzie, miłość i hojność są bezgraniczne. Nigdy nie zdołamy ich 

wyczerpać. Bóg dał nam Ducha Świętego, który prowadzi nas do całej prawdy i 

codziennie stwarza nam nowe okazje, abyśmy mogli poznawać Go coraz głębiej                  

(J 16,13). 

Miej więc serce otwarte, aby Bóg mógł mówić do ciebie tak, jak zechce. Proś także 

Pana, abyś umiał z pokorą słuchać innych ludzi oraz zgłębiać Jego słowo. I jak 

Apollos, wciąż podsycaj w sobie pragnienie głębszego poznawania Pana. 

 

„Panie Jezu, pragnę poznawać Cię coraz głębiej. Przyjdź i ucz mnie.” 

 

Ps 47,2-3.8-10  J 16,23b-28: 

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w 

imię moje.  Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby 

radość wasza była pełna.  Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. 

Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem 

otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie 

mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami.  Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo 

wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. 

Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat                

i idę do Ojca. 

 

 

 



 

Wniebowstąpienie Pańskie 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

29 maja 2022                           
 

Łk 24,46-53  (Biblia Tysiąclecia) 

  

I rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie,  w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie 
grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. (48) Wy jesteście 
świadkami tego.  Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś  

pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z 
wysoka.  

 Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich.  A kiedy 
ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu 
pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w 
świątyni, <wielbiąc i> błogosławiąc Boga.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dziś radujemy się z tego, że Jezus fizycznie wstąpił do nieba. Jaki to musiał być 

widok dla Jego uczniów! Ten sam Pan, który umarł i zmartwychwstał, teraz wstąpił do 

nieba na ich oczach! 

Ale co oznaczało to dla ich misji?  

Trzymając się Jego słów: „Pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni 

w moc z wysoka”, zastanawiali się, w jaki sposób mają odtąd iść za Nim? 

Łukasz mówi nam, że uczniowie: „wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali 

w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga” (Łk 24,53).  

    Nie tylko więc pozostali w mieście, ale pozostali w nim wspólnie.  



Łatwo sobie wyobrazić, że w zaistniałej sytuacji mogliby powrócić do swoich 

domów w Galilei, tak jednak nie uczynili. Zostali i wspólnie wielbili Boga. A ta 

jedność na modlitwie pomogła im przygotować się na przyjście Ducha Świętego w 

dzień Pięćdziesiątnicy. 

Może i my, jak kiedyś Apostołowie, zastanawiamy się, jak mamy iść  za Jezusem, 

skoro nie chodzi On już fizycznie po naszej ziemi.  

Odpowiedź brzmi dokładnie tak samo: Pozostańcie w mieście. Trwajcie we 

wspólnocie z waszymi braćmi i siostrami w Panu. 

Kiedy pojawiają się problemy, często czujemy się daleko od Boga, niepewni, co 

czynić dalej. Zamęt wewnętrzny, poczucie krzywdy czy doznane rozczarowania 

podkopują naszą ufność w Panu i zaufanie do siebie nawzajem. W takich sytuacjach 

mamy ochotę się wycofać – unikać spotkań z ludźmi, a nawet przestać chodzić do 

kościoła. 

 Jednak Jezus zachęca nas: „Pozostańcie w mieście”. 

Jezus obiecał dać nam moc potrzebną do trwania w Jego ludzie. Dlatego wzywa 

nas:  

Pozostańcie blisko waszych braci i sióstr. Pozostańcie blisko Mnie. Nie ustawajcie 

w modlitwie. A Ja napełnię was swoim Duchem. 

 

„Jezu, pomóż mi trwać w jedności z Tobą i z Twoim ludem, nawet gdy 

nie rozumiem Twojego działania.” 

 

Ps 47,2-3.6-9   Hbr 9,24-28;10.19-23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dz 1,1-11: 

 

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego 

nauczał od początku  aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń 

Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. 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.  Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i 

obłok zabrał Go im sprzed oczu.  Kiedy uporczywie wpatrywali się w 

Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych 

szatach. I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?  

Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście 

Go wstępującego do nieba.  

 


