
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

30 maja 2022 
 

J 16,29-33  (Biblia Tysiąclecia) 

 

Rzekli uczniowie Jego: Patrz! Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz 

żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto 

pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus:  

Teraz wierzycie? 

 Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie - każdy 

w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec 

jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie 

doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat. 
 

 Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus „mówił otwarcie i nie opowiadał żadnej 

przypowieści” (por. J 16,29).  

Dlatego uczniowie zaczęli jaśniej rozumieć, kim On jest: „Wierzymy, że od Boga 

wyszedłeś” (J 16,30). Jednak pomimo ich deklaracji Jezus dobrze wiedział, że nawet 

Apostołowie Go opuszczą i uciekną na widok żołnierzy przychodzących Go 

aresztować. W chwili kryzysu ich wiara okaże się za słaba. 

W rzeczywistości wiara nie jest czymś statycznym. I dobrze, że tak jest, gdyż to 

znaczy, że wiara może wzrastać – jak wrastała u uczniów po Zesłaniu Ducha 

Świętego. Jednak wiara może także zachwiać się w czasie próby – jak wtedy, gdy 

uczniowie porzucili Jezusa. Może też stać się tak letnia, że nie będzie już miała 

wpływu na czyjekolwiek życie. 

Co więc mamy czynić, aby nasza wiara wzrastała, a nie słabła?  

 

Zobaczmy to na przykładzie uczniów. 

 



 Rozważaj słowo Boże.  

Uczniowie z pewnością przypominali sobie słowa Jezusa długo po Jego odejściu. 

Kiedy na przykład groziły im prześladowania, przypominali sobie, że nazwał 

„błogosławionymi” cierpiących prześladowanie dla sprawiedliwości (Mt 5,10). Aby 

zachować silną wiarę, powinniśmy wciąż rozważać słowa Jezusa z Ewangelii i cenić 

je sobie tak, jak tamci uczniowie. 

 Wzywaj Ducha Świętego.  

Dla uczniów kontakt z mocą Ducha Świętego nie zakończył się w dniu 

Pięćdziesiątnicy. Wciąż na nowo potrzebowali napełnienia Duchem Świętym, aby 

móc kontynuować swoją misję (Dz 4,8.31; 13,9). My także zachowamy mocny 

płomień wiary, jeśli codziennie będziemy prosić Ducha Świętego o napełnienie Jego 

mocą i łaską. 

 Trwaj w jedności z braćmi i siostrami  

Uczniowie trzymali się razem i prowadzili życie wspólnotowe (Dz 2,42). 

Podobnie i my potrzebujemy świadectwa i wsparcia innych wierzących. 

Potrzebujemy też ich modlitwy, która podtrzymuje nas w trudnych chwilach. 

Na drodze wiary napotykamy wiele przeszkód, dlatego nie bądźmy zaskoczeni, 

gdy zdarzy nam się potknąć.  

Jednak idąc za przykładem pierwszych uczniów –  

 rozważając słowo Boże,  

 wzywając Ducha Świętego oraz  

 trwając w jedności z braćmi i siostrami  

– możemy liczyć na to, że nasza wiara będzie wzrastać z każdym kolejnym dniem. 

 

„Jezu, wierzę w Ciebie, ale przymnóż mi wiary.” 

 

Ps 68,2-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dz 19,1-8: 

 

 Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej 

położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: Czy 

otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: Nawet nie 

słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty.  Jaki więc chrzest przyjęliście? - zapytał. A 

oni odpowiedzieli: Chrzest Janowy.  Jan udzielał chrztu nawrócenia, 

przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w 

Jezusa - powiedział Paweł.  Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana 

Jezusa.   

A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. 

Mówili też językami i prorokowali. 

Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn. Następnie wszedł do synagogi 

i odważnie przemawiał przez trzy miesiące rozprawiając i przekonując o 

królestwie Bożym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nawiedzenie Najświętszej 
Maryi Panny 
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Łk 1,39-56 (Biblia Tysiąclecia) 

 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego 

miasta w [pokoleniu] Judy.  Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła 

Elżbietę.  Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w 

jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.  Wydała ona okrzyk i powiedziała: 

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego 

łona.  A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?  Oto, skoro 

głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości 

dzieciątko w moim łonie.  Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się 

słowa powiedziane Ci od Pana.  

 Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana,  i  

raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 

Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą 

odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte 

jest Jego imię - a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla 

tych, co się Go boją.  On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] 

pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa 

pokornych.  Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.  Ujął się 

za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje -  jak przyobiecał 

naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.  Maryja pozostała 

u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



Gdybyśmy mieli opisać wizytę Maryi u Jej krewnej Elżbiety jednym słowem, 

byłoby to najpewniej słowo: „radosna”. Elżbieta wydaje okrzyk radości słysząc 

głos Maryi. Jej dziecko skacze z radości w jej łonie. A Maryja woła, że Jej duch raduje 

się w Bogu. 

Jednak ta scena jest czymś więcej niż radosnym spotkaniem rodzinnym. Oto dwie 

kobiety, siostry w Panu, radują się Bożym działaniem w swoim życiu. Obie poczęły w 

nieoczekiwany sposób i obie otrzymały łaskę odegrania kluczowej misji w Bożym 

planie zbawienia. 

Jeśli przyjrzymy się bliżej pieśni chwały wyśpiewanej przez Maryję, znajdziemy 

tam kolejny powód do radości. Zarówno Ona, jak i Elżbieta, zostały „wywyższone” 

przez Pana (Łk 1,52).  

Nie jest to jedynie pobożne sformułowanie. Maryja mówi z doświadczenia. 

Pamiętajmy, że Józef dowiedziawszy się, że oczekuje Dziecka, które nie jest jego, 

postanowił Ją oddalić. Niewiele brakowało, by została potępiona, a Jej Dziecko, 

poczęte z Ducha Świętego, napiętnowane jako nieślubne. Jednak posyłając anioła do 

Józefa, Bóg wybawił Maryję i wywyższył Ją także w jego oczach jako Matkę 

Mesjasza. A przez to kolejny raz napełnił Ją radością. 

Z kolei w przypadku Elżbiety należy pamiętać, że w jej czasach bezpłodność 

kobiety uważana była powszechnie za karę Bożą za jakiś ukryty grzech. Już sam fakt 

radości Elżbiety z tego, że Bóg zdjął z niej „hańbę” w oczach ludzi, świadczy o tym, 

jak bardzo cierpiała z tego powodu (Łk 1,25). 

 Możemy sobie wyobrazić, jak ciężko było jej znosić politowanie i wzgardę 

sąsiadów. Teraz jednak raduje się, że Bóg wybawił ją od wścibskich oczu i wytykania 

palcami przez „pyszniących się” (Łk 1,51). 

 W jaki sposób Bóg cię wywyższył? 

Może pomógł ci pokonać konkretny grzech? Może w swoim miłosierdziu wybawił 

cię od lęku czy wstydu? Może uzdrowił cię, podsunął właściwe słowo we właściwym 

czasie lub towarzyszył ci i dodawał sił w trudnych chwilach? 

Cokolwiek to było, oddaj dziś za to chwałę Panu.  

Rozraduj się wraz z Maryją w Bogu, Twoim Zbawcy! 
 

„Panie, mój duch raduje się dziś Twoją zbawczą mocą!” 

 

So 3,14-18 lub Rz 12,9-16b 

(Ps) Iz 12,2-3.4b-6 
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 Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś,  

aby tak jak My stanowili jedno. 

 Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i 

ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło 

Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość 

mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził 

za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze 

świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze 

świata.  Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na 

świat, tak i Ja ich na świat posłałem.  A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, 

aby i oni byli uświęceni w prawdzie.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Słysząc tę modlitwę Jezusa odbieramy ją często jako wezwanie do pojednania 

pomiędzy katolikami, protestantami i prawosławnymi. Modlimy się o dialog między 

chrześcijanami różnych wyznań.  

Być może też myślimy o tym, w jaki sposób chrześcijanie różnych tradycji mogą 

owocnie współpracować niosąc pomoc ubogim i potrzebującym. 

Oczywiście jedność pomiędzy chrześcijanami jest bardzo ważna i trzeba się o nią 

modlić. Ale  

równie ważna jest dbałość o relacje w naszych domach i parafiach.                    

To tam, wśród najbliższych, czasem najtrudniej jest nam zachować jedność. To tam 

najmocniej doświadczamy, jak wiele potrzeba pokory i samozaparcia, żeby pokonać 

niezgodę i podziały.  



Ale na szczęście tam właśnie najobficiej rozlewa się łaska Ducha Świętego! 

Jedność, jakiej pragnie dla nas Jezus, jest zakorzeniona w miłości – miłości 

przymierza, jaką On ma dla nas wszystkich. Ten, który dał Dwunastu „przykazanie 

nowe”, aby się „wzajemnie miłowali” (J 13,34), jak On ich umiłował, powtarza to 

samo także nam. Pragnie, by w naszych domach i w naszych parafiach miłość – 

wzorowana na Jego miłości – pokonywała wszystko, co nas dzieli. 

Przyznajmy, że naprawdę potrzebujemy jedności. Potrzebujemy też miłości 

wzajemnej. Bez miłości nasze serca wysychają. Cynizm, rozgoryczenie i 

podejrzliwość wygrywają z pokorą, ofiarnością i wytrwałością. Zamiast się jednoczyć, 

izolujemy się, a nasze życie bez miłości staje się „jak miedź brzęcząca albo cymbał 

brzmiący” (1 Kor 13,1). 

Pewnie przychodzą ci teraz na myśl sytuacje, w których mogłeś okazać więcej 

miłości. Może to być głos Ducha Świętego przynaglający cię do kolejnego kroku w 

kierunku jedności. 

Postaw ten krok wiedząc, że sam Jezus modlił się za ciebie. 

 

„Panie, uczyń nas jedno w Tobie!” 

 

Ps 68,29-30.33-36 

Dz 20,28-38: 

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.  Nie 

pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na 

potrzeby moje i moich towarzyszy.  

We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o 

słowach Pana Jezusa, który powiedział:  

Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. 

Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi. Wtedy wszyscy 

wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się 

najbardziej z tego, co powiedział: że już nigdy go nie zobaczą. Potem odprowadzili go na 

okręt. 
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Dz 22,30; 23,6-11 (Biblia Tysiąclecia) 

 

    Następnego dnia, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co go Żydzi oskarżali, zdjął z 

niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i 

wyprowadziwszy Pawła stawił go przed nimi. 

      Wiedząc zaś, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, 

wołał Paweł przed Sanhedrynem: Jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a 

stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych. Gdy to 

powiedział, powstał spór między faryzeuszami i saduceuszami i doszło do 

rozdwojenia wśród zebranych.  Saduceusze bowiem mówią, że nie ma 

zmartwychwstania, ani anioła, ani ducha, a faryzeusze uznają jedno i drugie.                

Zrobiła się wielka wrzawa, zerwali się niektórzy z uczonych w Piśmie spośród 

faryzeuszów, wykrzykiwali wojowniczo: Nie znajdujemy nic złego w tym człowieku. 

A jeśli naprawdę mówił do niego duch albo anioł? Kiedy doszło do wielkiego 

wzburzenia, trybun obawiając się, żeby nie rozszarpali Pawła, rozkazał żołnierzom 

zejść, zabrać go spośród nich i zaprowadzić do twierdzy.  Następnej nocy ukazał mu 

się Pan. Odwagi! - powiedział - trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie świadczył o Mnie 

tak, jak dawałeś o Mnie świadectwo w Jerozolimie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 Czy zdajesz sobie sprawę, jak niebezpieczne było życie Pawła?  

Przez całe lata podróżował jako misjonarz, rezygnując ze stabilizacji życiowej, a 

nawet narażając własne bezpieczeństwo po to, by głosić Ewangelię. Nie wiedział, dokąd 

poprowadzi go Duch Święty i czy jego słuchacze będą otwarci, czy wrogo nastawieni, 

ani nawet, gdzie będzie spał. 



W dzisiejszym pierwszym czytaniu sytuacja Pawła jest wyjątkowo niepewna. Został 

aresztowany w Jerozolimie i nie ma pojęcia, co się z nim stanie. Być może przeżywa 

ataki paniki. Być może zastanawia się, dlaczego Jezus pozwolił, by go aresztowano. Nie 

znamy stanu jego ducha. Wiemy jednak, że ukazał mu się Pan, który stanął przy nim i 

powiedział: „Odwagi!” (Dz 23,11). 

W zaledwie kilku słowach Jezus uświadomił Pawłowi, że Bóg go nie opuścił. Chociaż 

Paweł nie znał przyszłości, Bóg wiedział, gdzie on jest i co go czeka – i wiedział 

dlaczego. 

Bóg miał plan wobec niego i obiecał towarzyszyć mu wszędzie, dokąd pójdzie. 

Spotkanie z Jezusem było dla Apostoła wielką pociechą i z pewnością wracał do niego 

myślami, gdy przyszło mu znosić przesłuchania, proces, uwięzienie i wreszcie 

męczeństwo. 

Słowa Pana mogą dodać odwagi także nam, niezależnie od tego, w jakim miejscu 

jesteśmy.  

 Jeśli jesteś młodą osobą zastanawiającą się nad swoją przyszłością, Jezus 

mówi: „Nabierz odwagi. Ja wiem, co z tobą będzie”. 

 Jeśli jesteś rodzicem zatroskanym  o swoje dziecko, Jezus mówi: „Nabierz 

odwagi, Ja jestem z twoim dzieckiem”. 

 Jeśli bliska ci osoba zapadła na ciężką chorobę, Jezus mówi: „Nabierz odwagi, 

Ja cię nie opuszczę”.  

Niezależnie od tego, kim jesteś, Jezus mówi do Ciebie:  

„Twoja przyszłość jest w moich rękach, jestem z tobą”. 

Jego słowa nie wyeliminują twoich trudności ani nie zmienią okoliczności twojego 

życia, ale niosą ze sobą łaskę, która da ci siłę i pewność, że ręka Boga spoczywa na tobie 

i panuje nad twoim życiem. Upewniają cię, że Ktoś, kto kocha cię niepojętą miłością, 

idzie wraz z tobą przez wszystkie życiowe komplikacje. 

Pozwól dziś Jezusowi wypowiedzieć te słowa do ciebie. Proś Go, by napełnił cię 

łaską, dodał ci otuchy, umocnił i pocieszył. Cokolwiek cię czeka, jakiekolwiek trudności 

przyjdzie ci znosić, Jezus jest twoją siłą. Twoja przyszłość jest w Jego rękach. 

 

„Jezu, pomóż mi odważnie stawiać czoło wszystkiemu, co mnie spotyka.” 

 

Ps 16,1-2.5.7-11 

 

 



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. 
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 A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana,  

czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że 

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

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

Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje.  Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, 

synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział:             

Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię 

kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: 

Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się 

zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie 

chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga.                                         

A wypowiedziawszy to rzekł do niego: Pójdź za Mną! 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dlaczego Jezus zadał Piotrowi to pytanie aż trzy razy? Czy nie dlatego, że w wieczór 

przed ukrzyżowaniem Piotr trzy razy się Go zaparł? Tak więc z każdym kolejnym 

pytaniem Jezus dawał mu szansę odwołania wcześniejszej zdrady i potwierdzenia swego 

oddania Panu. 

Piotr zasmucił się tym, że Jezus zadał mu to pytanie aż trzy razy, ale Pan nie uczynił 

tego po to, by go zawstydzić czy wytknąć mu zdradę. Uczynił to, aby umocnić wiarę 

Piotra, a przez to uzdolnić go do powierzonej mu przez Boga misji – kierowania Jego 

owczarnią, czyli Kościołem. 

 

 



I my możemy poczuć się jak Piotr, gdy Pan kilkakrotnie zadaje nam to samo pytanie.  

 Na przykład, gdy zmagamy się z poważnymi, długotrwałymi problemami 

zdrowotnymi, On pyta: „Czy mi zaufasz?”.  

 Gdy zamartwiamy się o starszych rodziców lub o to, czy wystarczy nam 

pieniędzy, On pyta: „Czy powierzysz mi to zmartwienie?”. 

 Gdy wciąż na nowo zmagamy się z tą samą pokusą, On pyta: „Czy wierzysz, 

że wystarczy ci mojej łaski?”.  

Podobnie jak w przypadku Piotra, Jezus nie zadaje tych pytań, by nas zawstydzić czy 

wypróbować. Zachęca nas jedynie, abyśmy złożyli w Nim swoją ufność, niezależnie od 

tego, co przeżywamy. 

Jak reagujesz, gdy Pan stawia ci takie pytania? Piotr poczuł się zasmucony, 

zmieszany, zawstydzony pytaniami Jezusa. Może i ty czujesz się podobnie. Ale 

najlepsze, co możesz zrobić, to wyznać wraz z Piotrem:  

„Tak, kocham Ciebie”, „Tak, ufam Tobie”, „Tak, powierzam Tobie to wszystko”. 

Uwierz, że Bóg działa w konkretnych okolicznościach twego życia, umacniając twoją 

determinację, byś się nie załamywał i szedł dalej. 

Jeśli Pan oczekuje odpowiedzi wiary, to dlatego, że cię kocha i widzi już kolejny krok, 

który poprowadzi cię ku pogłębieniu życia z Nim.  

Pamiętaj, że Jezus wybrał Piotra na głowę Kościoła i Jego pytania nie oznaczały, że 

mu niedowierza, ani nie podważały wiary Apostoła. Bóg wie, że ty także wierzysz w 

Niego, i jest z tego zadowolony. Jest też gotów umacniać twoją wiarę. 

 

„Panie, uzdolnij mnie do przyjęcia łask, których chcesz mi udzielić.” 

 

Ps 103,1-2.11-12.19-20 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dz 25,13-21: 

 

Po upływie kilku dni król Agryppa i Berenike przybyli do Cezarei powitać 

Festusa.  Gdy przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę 

Pawła: Feliks pozostawił w więzieniu pewnego człowieka - powiedział. Gdy byłem w 

Jerozolimie, arcykapłani i starsi Żydowscy wnieśli przeciw niemu skargę, żądając 

dla niego wyroku skazującego.  Odpowiedziałem im: Rzymianie nie mają zwyczaju 

skazywania kogokolwiek na śmierć, zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli      

i nie będzie miał możności bronienia się przed zarzutami. A kiedy przybyli tutaj bez 

żadnej zwłoki, sprawując następnego dnia sądy, kazałem przyprowadzić tego 

człowieka. Oskarżyciele nie wnieśli przeciwko niemu żadnej skargi o przestępstwa, 

które podejrzewałem. Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś 

zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Nie znając się na tych 

rzeczach, zapytałem, czy nie zechciałby udać się do Jerozolimy i tam odpowiadać 

przed sądem w tych sprawach. Ponieważ Paweł zażądał, aby go zatrzymać do 

wyroku Cezara, kazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do Najdostojniejszego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

4 czerwca 2022                     
 

J 21,20-25 (Biblia Tysiąclecia) 

 Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował 
Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: Panie, 
kto jest ten, który Cię zdradzi?  Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: 

Panie, a co z tym będzie?  Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby 
pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną. Rozeszła 

się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że 
nie umrze, lecz: Jeśli Ja chcę, aby pozostał aż przyjdę, co tobie do tego?              
 Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, 
że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których 
Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat 
nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Piotr padł ofiarą tej samej skłonności, którą przejawiamy wszyscy – skłonności do 

zastanawiania się nad tym, co wydarzy się w życiu kogoś drugiego. Jezus dopiero co 

trzykrotnie zapytał go:  „Czy miłujesz Mnie?” i przepowiedział mu, „jaką 

śmiercią uwielbi Boga”  (J 21,15.19).  

Z pewnością dla Piotra była to niezwykle emocjonalna i głęboko osobista chwila. 

Jednak już chwilę później Apostoł spogląda przez ramię na Jana i pyta:  „Panie, a co 

z tym będzie?” (J 21,22). 

Jezus ma konkretny plan wobec każdego z nas, tak jak miał go wobec Piotra i Jana. 

Oczywiście pragnie przede wszystkim, abyśmy wszyscy zostali zbawieni. Ale droga 

każdego z nas prowadząca do tego celu jest inna i podobnie jak nie ma dwóch takich 

samych osób, tak i plan Boży wobec każdego jest odmienny. 

Dlatego właśnie nadmierne zainteresowanie cudzym życiem i powołaniem jest 

stratą czasu. W najlepszym przypadku odciąga nas od tego, do czego Bóg nas wzywa, 

albo może osłabić naszą wdzięczność za działanie Boże w naszym życiu.  



Może też wbić klin pomiędzy nas a innych ludzi lub doprowadzić do plotek, 

zazdrości i zgorzknienia (J 21,23). 

Co więc mamy czynić? Słuchać Jezusa, który mówi:                          

„Ty pójdź za Mną!”  (J 21,22). 

Kiedy widzisz parafianina cieszącego się zaufaniem proboszcza, krewnych 

mających o wiele spokojniejsze życie niż ty albo znajomego, który w każdej sytuacji 

wie, co należy powiedzieć, porównywanie się z nimi może odebrać ci radość. Nie 

pozwól na to.  

Zamiast tego zapytaj siebie: 

 Czy ja idę za Jezusem?  

 Czy ja czynię to, do czego On mnie wzywa? 

Jezus ma dla ciebie konkretną i ważną misję. Kiedy więc mówi: „Pójdź za Mną”, 

daj z siebie wszystko, aby jak najlepiej wykonać to, do czego On cię wzywa. Zaufaj, 

że rola, którą pełnisz, zadanie, które Pan ci zleca, miejsce, w którym cię postawił – 

wszystko to ma wielkie znaczenie w budowaniu Jego królestwa. 

„Panie, kocham Cię i chcę iść za Tobą. Pomóż mi trwać z Tobą w jedności.” 

Ps 11,4-5.7    

Dz 28,16-20.30-31: 

 Gdyśmy weszli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z 

żołnierzem, który go pilnował.  Po trzech dniach poprosił on do siebie 

najznakomitszych Żydów. A kiedy się zeszli, mówił do nich: Nie uczyniłem, 

bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany 

zostałem jako więzień w ręce Rzymian, którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli 

mnie wypuścić, dlatego że nie ma we mnie winy zasługującej na śmierć. Ponieważ 

jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się do Cezara - bynajmniej 

nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego narodu.  Dlatego też 

zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela 

dźwigam te kajdany. Przez całe dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie 

mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc 

królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez 

przeszkód. 

 



 

Zesłanie Ducha Świętego 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

5 czerwca 2022                           
 

Dz 2,1-11 (Biblia Tysiąclecia) 

  

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem 
na tym samym miejscu.  Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie 
gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.  Ukazały się im też 
języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.  

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, 

i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali 
wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem.                      
Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak 
przemawiali w jego własnym języku.  Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są 
Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas 
słyszy swój własny język ojczysty? -  Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy 
Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji,  Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych 
części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, 
Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie 
dzieła Boże. .  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Obecność Ducha Świętego nie mogła ujść uwagi nikomu ze zgromadzonych w 

Wieczerniku. Podmuch silnego wichru, płomienie ognia, Apostołowie mówiący 

obcymi językami… To, że wypełnia się Jezusowa obietnica zesłania Ducha Świętego, 

stało się absolutnie jasne (J 14,16).  

Jednak obietnica ta była przeznaczona nie tylko dla Apostołów, ale także dla nas. 

Niech więc ta wspaniała uroczystość będzie dla nas okazją, by prosić o nowe wylanie 

Ducha Świętego w naszym życiu. 

 



Duchu Święty, Ty zstąpiłeś w językach ognia. Niech ogień Twojej miłości 

zapłonie w moim sercu. Daj mi miłość, która nigdy nie ziębnie, a także zapał do 

dzielenia się Twoim zbawczym przesłaniem ze wszystkimi, których dziś spotkam. 

Duchu Święty, Ty udzieliłeś Apostołom darów potrzebnych do budowania 

Twojego Kościoła. Ja także do wypełniania swoich zadań potrzebuję darów, które 

mogę otrzymać jedynie od Ciebie – daru mądrości, rozumu, rady i mocy; daru 

proroctwa, uzdrawiania i rozeznawania duchów (Iz 11,2; 1 Kor 12,7-10). Wiesz, że 

proszę o te dary nie tylko dla siebie, ale także po to, by oddawać Ci chwałę i 

prowadzić do Ciebie innych.  

Na tym etapie mojego życia szczególnie proszę Cię o ……………. .  

Ale jestem otwarty na wszystko, czego Ty zechcesz mi udzielić. 

Duchu Święty, Ty otworzyłeś uszy Piotra, aby usłyszał przesłanie, które miał 

ogłosić. Otwórz i moje uszy, abym mógł Cię usłyszeć. Chcę być Twoim narzędziem – 

czynić to, do czego Ty mnie przynaglasz. Nie będzie to możliwe bez dostrojenia się do 

Twojego głosu, a więc pomóż mi wsłuchiwać się w Ciebie pośród hałasu i zgiełku 

tego świata. 

Duchu Święty, napełnij dziś mocą swój lud, jak uczyniłeś to z uczniami                    

w Wieczerniku. Obyśmy mogli wszyscy wspólnie głosić Dobrą Nowinę i budować 

Twoje królestwo na ziemi! 

 

„Przyjdź, Duchu Święty, i napełnij mnie Twoją miłością, łaską                      

i wszelkimi darami.” 

 

Ps 104,1ab,24,29-31.34  Rz 8,8-17 

J 14,15-16.23b-26:  

 

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.  Ja zaś będę prosił Ojca, a 

innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze.  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.  

 


