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J 19,25-34   (Biblia Tysiąclecia) 

 

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

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

obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn 

Twój.  Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja.  

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. 

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło 

Pismo, rzekł: Pragnę.  Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop 

gąbkę pełną octu i do ust Mu podano.  A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: 

Wykonało się! I skłoniwszy głowę oddał ducha. Ponieważ był to dzień 

Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat - ów 

bowiem dzień szabatu był wielkim świętem - Żydzi prosili Piłata, aby 

ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i 

połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli 

ukrzyżowani.  Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali 

Mu goleni,  tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast 

wypłynęła krew i woda. 

 Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Nawet w ostatnich godzinach swego ziemskiego życia, wisząc na krzyżu, Jezus 

myślał o Matce. Nie chciał, aby po Jego śmierci została sama, ani by niepokoiła się o 

swoją przyszłość, gdy Jego już nie będzie.  

Tak więc powierzył stojącą u stóp krzyża Maryję opiece ucznia. I „od tej 

godziny” Jan zabrał Ją do swego domu.  



Opiekując się tak troskliwie swoją Matką, Jezus w pewnym sensie zaopiekował 

się również i nami. Oddając umiłowaną Matkę Janowi, oddał Ją także każdemu z nas. 

Wiedział, że potrzebujemy Matki.  

Potrzebujemy Jej współczucia, miłosierdzia, mądrości i czułości; potrzebujemy 

Kogoś, kto będzie wstawiał się i orędował za swoimi dziećmi. Jezus udzielił nam 

tego daru i świętujemy go właśnie dziś, w święto Maryi, Matki Kościoła. 

Jezus powierzył Maryję opiece Jana także dlatego, że chciał, aby uczestniczyła w 

tym wszystkim, co miało nastąpić: w Jego chwalebnym zmartwychwstaniu, 

modlitwie w Wieczerniku i zesłaniu Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy.  

Mógł ukryć Ją w jakimś bezpiecznym miejscu, ale wtedy byłaby daleko od tych 

wszystkich wydarzeń.  

A przecież jako Matka Kościoła, powinna być w centrum tego, co miało się 

stać. Musiała przyjąć to wszystko, zanurzyć się w tchnieniu Ducha.  

Wyobraźmy sobie, jak fascynujące były te doświadczenia dla Kobiety, która już 

wcześniej została napełniona Duchem Świętym! 

Także dziś rolą Maryi jest trwanie w centrum tego, co dzieje się w Kościele – i w 

twoim życiu, i co jeszcze ma nadejść.  

 Zwracaj się więc do Niej w swoich potrzebach w wolności i z zaufaniem. 

 Możesz liczyć na Jej troskę i pełne miłosierdzia serce.  

 Dziś, w święto naszej wspólnej Matki, powierz Jej intencje, które są ci 

najdroższe.  

 Proś, by wstawiała się za tobą, jak zresztą to czyni z całą czułością swego 

matczynego serca. 

 

„Maryjo, Matko Boża, módl się za mnie.” 

 

Ps 87,1-3.5-7    Rdz 3,9-15.20 lub 

 

Dz 1,12-14: Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży 

blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali 

na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, 

Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, /brat/ 

Jakuba.  Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z 

niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego. 
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1 Krl 17,7-16 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 Lecz po upływie pewnego czasu potok wysechł, gdyż w kraju nie padał 

deszcz. Wówczas Pan skierował do niego to słowo: Wstań! Idź do Sarepty koło 

Sydonu i tam będziesz mógł zamieszkać, albowiem kazałem tam [pewnej] 

wdowie, aby cię żywiła. Wtedy wstał i zaraz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził 

do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Więc zawołał ją i 

powiedział: Daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił.  Ona zaś 

zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: Weź, proszę, dla mnie i 

kromkę chleba!  Na to odrzekła: Na życie Pana, Boga twego! Już nie mam 

pieczywa - tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram 

kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi 

[strawę]. Zjemy to, a potem pomrzemy. Eliasz zaś jej powiedział: Nie bój się! 

Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i 

przynieś mi! A sobie i twemu synowi zrobisz potem.  Bo Pan, Bóg Izraela, rzekł 

tak: Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do 

dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię.  Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz 

powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było co dzień.  Dzban mąki 

nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan 

wypowiedział przez Eliasza. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czy chciałbyś mieć dzban mąki, który nigdy się nie wyczerpie? Lub 

nieopróżniającą się baryłkę oliwy?  

Wyobraź sobie, jak wiele mógłbyś wtedy upiec – i jak wiele pieniędzy 

zaoszczędzić! Jednak w przypadku Eliasza i wdowy, która go ugościła, stawką było 

coś więcej niż wygoda i oszczędności. Tu chodziło o ich życie! I Bóg ocalił ich przed 

głodem w prawdziwie cudowny sposób. 

Jednak to nie cud stanowi centrum tej opowieści, ale wiara Eliasza i ubogiej 

wdowy.  



To dzięki wierze Eliasz posłuchał Bożego polecenia, by iść do Sarepty, która leżała 

na terytorium pogańskim, zwrócić się do wdowy będącej przecież poganką i złożyć jej 

obietnicę w imieniu Boga Izraela. Ta sama wiara skłoniła kobietę do oddania 

Eliaszowi reszty swoich zapasów.  

Dzięki wierze Eliasz, jako ukryty prorok, i wdowa, jako uboga żyjąca na marginesie 

swojej społeczności – mogli wzajemnie się wspierać. I dzięki wierze zobaczyli Boże 

cuda. 

Prawdopodobnie nie znajdziesz w swojej kuchni niewyczerpujących się zapasów 

żywności. Ale czy potrafisz przypomnieć sobie moment, kiedy będąc w rozpaczliwej 

sytuacji zwróciłeś się do Boga o ratunek? Czy wówczas ktoś przyszedł ci z pomocą?  

 Może znajomy pomógł ci znaleźć pracę po długim okresie bezrobocia.  

 Może sąsiad zawiózł cię do szpitala, gdy zdarzył ci się nieszczęśliwy 

wypadek.  

 Może ktoś pomodlił się za ciebie i szybko znalazłeś rozwiązanie trudnego 

problemu. 

Cokolwiek się wydarzyło, Bóg posłużył się wiarą i ofiarnością drugiej osoby, aby 

cię wesprzeć i podnieść na duchu. 

Bóg także dziś dokonuje cudów i często czyni to                     

za pośrednictwem ludzi. 

Może właśnie teraz zaprasza także ciebie do uczestnictwa w tym dziele. Pomagając 

komuś w potrzebie, nawet gdy cię to kosztuje, możesz stać się cudem, na który ktoś 

czeka. A być może i ty, jak niegdyś wdowa z Sarepty, ujrzysz cuda w twoim własnym 

życiu? 

„Dziękuję Ci, Panie, za «cudotwórców », których do mnie posyłasz. 

Udziel mi tej łaski, abym i ja był Twoim narzędziem.” 

 

Ps 4,2-5.7-8   Mt 5,13-16 

 Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? 

Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.                     

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.                 

Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło 

wszystkim, którzy są w domu.  

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 

uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.  
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1 Krl 18,20-39  (Biblia Tysiąclecia) 
 

Achab rozesłał polecenie wszystkim Izraelitom i zgromadził proroków na górze Karmel. Wówczas 

Eliasz zbliżył się do całego ludu i rzekł: Dopókiż będziecie chwiać się na obie strony?  

Jeżeli Jahwe jest [prawdziwym] Bogiem, to Jemu służcie, 

a jeżeli Baal, to służcie jemu! Na to nie odpowiedzieli mu ani słowa. Wtedy Eliasz przemówił do ludu: 

Tylko ja sam ocalałem jako prorok Pański, proroków zaś Baala jest czterystu pięćdziesięciu. Wobec tego 

niech nam dadzą dwa młode cielce. Oni niech wybiorą sobie jednego cielca i porąbią go oraz niech go 

umieszczą na drwach, ale ognia niech nie podkładają! Ja zaś oprawię drugiego cielca oraz umieszczę na 

drwach i też ognia nie podłożę. Potem wy będziecie wzywać imienia waszego boga, a następnie ja będę 

wzywać imienia Pana, aby okazało się, że ten Bóg, który odpowie ogniem, jest [naprawdę] Bogiem. Cały 

lud, odpowiadając na to, zawołał: Dobry pomysł!  Eliasz więc rzekł do proroków Baala: Wybierzcie sobie 

jednego młodego cielca i zacznijcie pierwsi, bo was jest więcej. Następnie wzywajcie imienia waszego 

boga, ale ognia nie podkładajcie!  Wzięli więc cielca i oprawili go, a potem wzywali imienia Baala od 

rana aż do południa, wołając: O Baalu, odpowiedz nam! Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi. Zaczęli 

więc tańczyć [przyklękając] przy ołtarzu, który przygotowali. Kiedy zaś nastało południe, Eliasz szydził z 

nich, mówiąc: Wołajcie głośniej, bo to bóg! Więc może zamyślony albo jest zajęty, albo udaje się w 

drogę. Może on śpi, więc niech się obudzi! Potem wołali głośniej i kaleczyli się według swojego 

zwyczaju mieczami oraz oszczepami, aż się pokrwawili. Nawet kiedy już południe minęło, oni jeszcze 

prorokowali aż do czasu składania ofiary z pokarmów. Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi, ani też 

dowodu uwagi.  Wreszcie Eliasz przemówił do ludu: Zbliżcie się do mnie! A oni przybliżyli się do niego. 

Po czym naprawił rozwalony ołtarz Pański.  Potem Eliasz wziął dwanaście kamieni według liczby 

pokoleń potomków Jakuba, któremu Pan powiedział: Imię twoje będzie Izrael. Następnie ułożył kamienie 

na kształt ołtarza ku czci Pana i wykopał dokoła ołtarza rów o pojemności dwóch sea ziarna. Potem 

ułożył drwa i porąbawszy młodego cielca, położył go na tych drwach i rozkazał: Napełnijcie cztery 

dzbany wodą i wylejcie do rowu oraz na drwa! I tak zrobili. Potem polecił: Wykonajcie to drugi raz! Oni 

zaś to wykonali. I znów nakazał: Wykonajcie trzeci raz!  Oni zaś wykonali to po raz trzeci, aż woda 

oblała ołtarz dokoła i napełniła też rów.  Następnie w porze składania ofiary z pokarmów prorok Eliasz 

wystąpił i rzekł: O Panie, Boże Abrahama, Izaaka oraz Izraela! Niech dziś będzie wiadomo, że Ty jesteś 

Bogiem w Izraelu, a ja Twój sługa na Twój rozkaz to wszystko uczyniłem.  Wysłuchaj mnie, o Panie! 

Wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał, że Ty, o Panie, jesteś Bogiem i Ty nawróciłeś ich serce. A wówczas 

spadł ogień od Pana <z nieba> i strawił żertwę i drwa oraz kamienie i muł, jako też pochłonął wodę z 

rowu. Cały lud to ujrzał i upadł na twarz, a potem rzekł: Naprawdę Jahwe jest Bogiem! Naprawdę 

Pan jest Bogiem! 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Eliasz miał wszelkie prawo czuć się znużony, a nawet zniechęcony. On jedyny 

stanął przeciwko wielu fałszywym prorokom sprzeciwiającym się kultowi 

prawdziwego Boga.  

Już trzeci rok trwała susza, którą zapowiedział, a on sam, znienawidzony przez 

króla Achaba i ścigany przez Izebel, najpierw ukrył się na pustyni, gdzie karmiony był 

przez kruka, a potem zamieszkał u wdowy w pogańskiej Sarepcie, z dala od swojej 

ziemi. Łatwo mógł, ulegając tak wielkiej presji, porzucić służbę Panu i Jego ludowi.  

A jednak ten osamotniony człowiek śmiało zawołał z mocą wobec czterystu 

pięćdziesięciu proroków Baala:  

„Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie!” (1 Krl 18,21.19). 

Trudno jest dochować wierności Bogu, kiedy czujemy się osamotnieni i wydaje 

nam się, że już tylko my sami jesteśmy wierni słowu Bożemu i nauce Kościoła.  

Przykład Eliasza zachęca nas do odwagi. Przypomina, że jesteśmy wezwani do 

dawania świadectwa nawet w obliczu wielkiej presji. 

Zauważmy, że Eliasz na bierność i słabość ludu nie odpowiedział krytyką czy 

potępieniem. Zamiast tego dał przykład wiary i odwagi. A kiedy ofiara została spalona 

przez ogień z nieba – zarówno mięso, jak i drewno, woda i wszystko – lud 

odpowiedział Eliaszowi wołając: „Naprawdę Pan jest Bogiem!” (1 Krl 18,39). 

Chociaż nie wszyscy zostaliśmy powołani na „pełnoetatowych” proroków, na 

chrzcie otrzymaliśmy udział w prorockiej misji Jezusa. Jako prorocy możemy 

przemawiać w imieniu Boga. 

 Czasami oznacza to powiedzenie słowa pociechy komuś, kto przeżywa smutek czy 

żałobę. Czasami słowa nadziei komuś, kto doświadczył rozczarowania bądź cierpi już 

od dawna. Kiedy indziej nasze powołanie prorockie wymaga od nas upomnienia 

kogoś, by porzucił grzech i całym sercem zwrócił się do Boga. 

Przedstawiając Bogu potrzeby i sytuacje różnych znanych ci osób, proś Go, aby 

pomógł ci cieszyć się tym, co Go cieszy i ubolewać nad tym, co rani Jego serce. Proś 

Go także, by dawał ci właściwe słowa dla tych, których masz wokół siebie. Szukaj też 

okazji do dzielenia się tymi słowami. 

Bycie proroczym głosem wymaga odwagi. Wygodniej jest milczeć, jak czyniło to 

otoczenie Eliasza, ale nie pozwól sobie na to. Podejmij swoje prorockie powołanie i 

pomóż innym zobaczyć, że Bóg jest naprawdę godzien ich całkowitego zaufania. 

 

 



 

„Duchu Święty, daj mi siłę i odwagę mówienia prawdy o Twojej miłości 

wszystkim, z którymi się spotykam.” 

 

Ps 16,1-2.4-5.8.11 

Mt 5,17-19: 

 

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków.                  

Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 

Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani 

jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko 

spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i 

uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je 

wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jezusa Chrystusa, 

Najwyższego i Wiecznego 

Kapłana 
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Iz 6,1-4.8  (Biblia Tysiąclecia) 

 

    W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym 

tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich 

miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a 

dwoma latał.  I wołał jeden do drugiego:  

Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. 

Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny 

drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: Biada mi! Jestem zgubiony! 

Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych 

wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów! Wówczas przyleciał do mnie 

jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza.              

Dotknął nim ust moich i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, 

zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego: Kogo mam posłać? Kto by 

Nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie! 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 



Słowa, które usłyszał prorok Izajasz, oglądając w wizji chwałę Boga, powtarzamy lub 

śpiewamy na każdej Mszy świętej w pełnej szacunku postawie stojącej.  

Być może przyzwyczailiśmy się do nich tak bardzo, że już nam spowszedniały i nie 

zastanawiamy się zbytnio nad ich treścią. A jest to treść porywająca.  

Stajemy przed Bogiem trzykroć świętym, przed którym aniołowie zakrywają twarz, 

jako kapłański lud Boży, powołany na mocy chrztu świętego, aby stawać przed Nim i 

oddawać Mu chwałę w imieniu całej ludzkości, a także wstawiać się za wszystkimi 

mieszkańcami ziemi.  

To niewyobrażalna godność. 

W tekście dzisiejszego pierwszego czytania uderza także sposób, w jaki ten Święty 

Bóg traktuje Izajasza. Nie wydaje mu bezdusznych rozkazów, nie traktuje go jak surowy 

szef podwładnego. 

„Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?” – pyta. A Izajasz odpowiada w 

pełnej wolności: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6,8). 

W dzisiejsze święto otaczamy szczególną życzliwością i modlitwą kapłanów – tych, 

którzy słysząc Boże pytanie, odpowiedzieli na nie w wolności słowami proroka Izajasza. 

Modlimy się, aby chwała Boża, która ich pociągnęła, nigdy im nie spowszedniała.                  

Aby pozwalali Bogu działać w swojej ludzkiej słabości i przemieniać się tak, by być 

godnymi swego świętego powołania. 

Wiemy jednak także, że to powołanie nie jest im dane tylko dla nich samych, ale dla 

nas wszystkich. 

Przecież uczestnicząc w sprawowanej przez nich Eucharystii, wchodzimy w kontakt z 

chwałą Boga, otwieramy się na Niego, aby z nowymi siłami iść tam, gdzie On nas posyła 

– do rodziny, do pracy, do służby potrzebującym, do codziennych obowiązków, do tego 

wszystkiego, co jest naszym świętym powołaniem.  

Uwielbiajmy więc dziś Tego, który pozwala nam – każdemu zgodnie z własnym 

charyzmatem – uczestniczyć w swoim jedynym kapłaństwie. 

 

„Panie Jezu, prosimy Cię dziś za wszystkich kapłanów, aby ich odpowiedź 

na Twoje wezwanie stawała się dla nas inspiracją i prowadziła do świętości.” 

 

(albo) Hbr 2,10-18 Ps 23,2-3.5-6 

 

 



J 17,1-2.9.14-26 

 

 

To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:  

Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią 

otoczył  i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał 

życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś.  

Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ 

są Twoimi.  

 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.  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” 

Piątek :  

10 czerwca 2022                     
 

1 Krl 19,9a.11-16 (Biblia Tysiąclecia) 

     

  Tam wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan skierował do 

niego słowo i przemówił: Co ty tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: Żarliwością 

rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje 

przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili mieczem. Tak że ja sam 

tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. Wtedy rzekł: Wyjdź, aby stanąć 

na górze wobec Pana! A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i 

druzgocąca skały [szła] przed Panem; ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze - 

trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: 

Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu - szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko 

Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do 

groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: Co ty tu robisz, Eliaszu?  Eliasz zaś 

odpowiedział: Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów, gdyż 

Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili 

mieczem. Tak że ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie.                  

Wtedy Pan rzekł do niego: Idź, wracaj twoją drogą ku pustyni Damaszku. A kiedy tam 

przybędziesz, namaścisz Chazaela na króla Aramu. Później namaścisz Jehu, syna 

Nimsziego, na króla Izraela. A wreszcie Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, 

namaścisz na proroka po tobie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Eliasz sprowadził ogień z nieba, rozgromił proroków Baala i doprowadził Izraelitów 

na powrót do wiary w Boga. Ogłosił królowi Achabowi długo wyczekiwany koniec suszy 

i wkrótce spadł deszcz.  

Co za wspaniałe potwierdzenie słuszności jego działań i prawdziwości prorockiego 

powołania! 



Wystarczyła jednak rzucona w jego kierunku przez królową Izebel groźba śmierci, aby 

Eliasz uciekł na pustynię. Czyżby się przestraszył i załamał, pomimo tak wspaniałych 

doświadczeń Bożej potęgi? Otóż tak!  

Pismo Święte przekazuje nam obraz upadłego na duchu, znużonego człowieka, który 

bez pomocy anioła nie zdołałby podnieść się i ruszyć w drogę do Bożej góry Horeb, 

gdzie kiedyś Mojżesz otrzymał Dziesięć Przykazań. 

Przybył tam przerażony, zmęczony i samotny, ale odszedł z odnowionym poczuciem 

pewności i sensu swoich działań. Przemieniło go spotkanie z Bogiem. 

 Czy my też nie czujemy się czasami jak Eliasz?  

 Może nasze bitwy nie są aż tak intensywne, a stawka nie jest aż tak wysoka, ale 

wszyscy mamy swoje próby, które wyczerpują nas fizycznie i emocjonalnie. W tych 

chwilach zniechęcenia i znużenia, najlepsze co możemy zrobić, to usunąć się na jakiś 

czas tam, gdzie spotkamy Pana. A nawet jeśli nie czujemy się szczególnie wyczerpani, 

dobrze jest wyrobić w sobie nawyk regularnego szukania okazji, by 

odnawiać przy Panu swoje siły. 

Można to robić na wiele sposobów. 

Na przykład rezygnując na tydzień czy dwa ze spotkań towarzyskich, aby poświęcić 

więcej czasu na modlitwę. Albo uczestnicząc w nabożeństwach czerwcowych lub 

wyjeździe na rekolekcje czy dzień skupienia. A może mógłbyś choć raz w tygodniu 

wygospodarować trochę czasu, aby wyciszyć telefon i wylać swoje serce przed Panem, 

czy to w domu, czy w kościele przed Najświętszym Sakramentem.  

Chodzi tu nie tyle o formę i miejsce modlitwy, ile o to, by znaleźć czas na 

przebywanie z Jezusem i zaczerpnięcie od Niego nowych sił. 

 Gdzie i kiedy Bóg chciałby się z tobą spotkać? Pomyśl o tym.  

Ale na początek możesz już teraz poświęcić kilka chwil na to, by być przy Panu. 

Zdystansuj się od wszystkiego, co mogłoby cię rozpraszać, i pójdź za przykładem 

Eliasza. Usuń się od świata i wsłuchaj w głos Pana. 

 

„Panie, naucz mnie usuwać się od zgiełku świata, aby być z Tobą.” 

 

Ps 27,7-9.13-14 

 

 

 



Mt 5,27-32 

 

Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż!  

A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w 

swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem 

do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie 

jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła.  I 

jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. 

Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe 

twoje ciało miało iść do piekła.  

Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy.  

A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem 

nierządu - naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się 

cudzołóstwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Św. Barnaby 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

11 czerwca 2022                     
 

Dz 11,21b-26; 13,1-3  (Biblia Tysiąclecia) 

  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. 

 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.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Barnaba nie jest wprawdzie powszechnie znanym świętym, niemniej jednak był 

on jedną z najbardziej znaczących postaci pierwotnego Kościoła. 

 Jak dowiadujemy się z dzisiejszego czytania, pomagał w zakładaniu pierwszych 

wspólnot chrześcijańskich poza Jerozolimą, konkretnie w Antiochii. 

 Towarzyszył Pawłowi w jego pierwszej podróży misyjnej, udając się wraz z nim 

na Cypr oraz do Azji Mniejszej (terytorium dzisiejszej Turcji).  

 Podczas soboru jerozolimskiego opowiedział się za tym, by nie nakładać 

obowiązku obrzezania na nawróconych z pogaństwa i został wysłany do Antiochii 

z pismem od Apostołów. 



 W jaki sposób podołał temu wszystkiemu? 

Jak mówi dzisiejsze czytanie, Barnaba był „człowiekiem dobrym”, a także 

„pełnym Ducha Świętego” (Dz 11,24).  

Do budowania królestwa Bożego potrzeba bowiem nie tylko dobrych chęci i 

ciężkiej pracy, ale także mocy Ducha Świętego i uległości Jego prowadzeniu. 

W jaki sposób Barnaba to osiągnął? 

Pewną wskazówką są wydarzenia opisane w Dz 13:  

 Barnaba modlił się.  

Wiedział, że jego własna mądrość to za mało. Tak więc wraz z innymi starszymi w 

Antiochii modlił się i pościł, a Duch Święty pokazał mu, w jaki sposób ma budować 

królestwo Boże (Dz 13,1-2). 

 Barnaba słuchał.  

Podczas modlitwy starszych Duch Święty dał jasno do zrozumienia, że Barnabę i 

Szawła Bóg powołuje do pracy misyjnej (Dz 13,2). Sam Barnaba niekoniecznie miał 

taki plan, ale był otwarty na to, co zaplanował Bóg. 

 Barnaba działał.  

Po otrzymaniu przesłania od Boga Barnaba wraz z Szawłem wsiedli na statek i 

rozpoczęli wyprawę misyjną trwającą przeszło rok (Dz 13,4). 

Te trzy kroki możemy potraktować jako lekcję współpracy z Duchem Świętym.   

1. Rozpocznij od modlitwy, prosząc Go, by prowadził cię przez cały dzień. 

Jeśli masz jakiś konkretny problem, zapytaj Go, co masz robić. 

2. Następnie słuchaj. Duch Święty będzie mówił do ciebie na modlitwie. 

Zwracaj uwagę na wszystkie Jego inspiracje, zwłaszcza jeśli jest to coś, 

co nigdy nie przyszłoby ci do głowy. I wreszcie 

3. pozwól Mu skłonić cię do działania. 

W ten sposób, za przykładem Barnaby, pogłębisz relację z Duchem Świętym i 

będziesz budował królestwo Boże. 

 

„Święty Barnabo, módl się za nami!” 

 



Ps 98,1-6 

Mt 10,7-13: 

  

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, 

wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! 

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani 

miedzi do swych trzosów.  Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani 

sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie 

do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego 

zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go 

pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli 

zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trójcy Przenajświętszej 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

12 czerwca 2022                           
 

J 16,12-15 (Biblia Tysiąclecia) 

  

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. .  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czyżby Jezusowi zabrakło czasu?  

 Dlaczego nie powiedział uczniom wszystkiego, co miał im do 

powiedzenia?  

 Czy może Ostatnia Wieczerza przeciągnęła się zbyt długo? 

Jezus doskonale panował nad czasem. 

Wiedział, że nadeszła Jego godzina – nie spadła ona na Niego znienacka. Zawsze 

był przygotowany na wszystko, co miało nastąpić. Miał natomiast „jeszcze wiele do 

powiedzenia” swoim uczniom dlatego, że nie byli gotowi, aby to usłyszeć.   

Nie byli jeszcze w stanie tego zrozumieć. Potrzebowali czasu i doświadczenia – a 

także wiele pomocy Ducha Świętego. 

I my, jak tamci uczniowie, musimy się jeszcze dużo nauczyć. Wciąż nie rozumiemy 

zbyt wiele z tego, czego uczy nas Jezus, i potrzebujemy pomocy Ducha, aby żyć tym, 

czego do końca nie rozumiemy.  



Klasycznym tego przykładem jest dzisiejsza 

uroczystość Trójcy Przenajświętszej. 

W każdą niedzielę wyznajemy, że wierzymy w jednego Boga w trzech Osobach 

Boskich, którymi są Ojciec, Syn i Duch Święty. Ale Trójca jest tajemnicą, której nigdy 

nie pojmiemy do końca. 

Jezus z pewnością ma nam jeszcze wiele do przekazania o Trójcy Świętej, jak i na 

wiele innych tematów. Odsłania przed nami te tajemnice stopniowo przez całe nasze 

życie, pod warunkiem że szczerze Go szukamy i otwieramy się na Jego Ducha. 

Jak bardzo jesteśmy błogosławieni! 

Jezus z radością odsłania przed nami Boże prawdy i zapewnia nam wszystko, czego 

potrzebujemy, aby Go zrozumieć.  

 Pokonał grzech, który zaciemnia nasze umysły, przeszkadzając 

nam w szukaniu i poznawaniu Boga. I nie poprzestał na tym, ale 

jeszcze  

 udzielił nam swego Ducha, który w nas żyje i pomaga nam 

zrozumieć prawdy naszej wiary.  

 Dał nam też Kościół, a w nim Pismo Święte, sakramenty oraz braci 

i siostry, którzy nas kochają.  

A wszystko po to, abyśmy coraz głębiej poznawali Ojca, Syna i Ducha Świętego. 

Pan chce nauczyć nas o wiele, wiele więcej. On jest gotów. A ty? 

 

„Ojcze, Synu i Duchu Święty, uczcie mnie swoich dróg.” 

 

Prz 8,22-31 

Ps 8,4-9 

Rz 5,1-5 


