
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

27 czerwca 2022 
 

Mt 8,18-22  (Biblia Tysiąclecia) 
 

Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą 

stronę. Wtem przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: 

Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: 

Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz  

Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę                       

mógł oprzeć. 

 Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: Panie, pozwól mi najpierw 

pójść i pogrzebać mojego ojca! Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za Mną, a 

zostaw umarłym grzebanie ich umarłych! 

 

 Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Mówiąc, że nie ma gdzie złożyć głowy, Jezus nie miał jedynie na myśli miejsca do 

spania. Wędrując od miasta do miasta i nocując coraz to w innym miejscu, wyrzekał 

się czegoś więcej niż tylko wygodnego posłania.  

Aby głosić Dobrą Nowinę musiał pozostawić rodzinę, przyjaciół i dotychczasowe 

zajęcia i podjąć całkowicie nieustabilizowane życie. Był też odrzucany i 

prześladowany, nawet przez swych ziomków. Tak samo Jego uczniowie.  

Dlatego właśnie słowa skierowane przez Jezusa do potencjalnych uczniów są aż 

tak ostre. Pójście za Nim może oznaczać brak tego, co zwykliśmy kojarzyć ze 

słowem „dom” – brak poczucia przynależności, własnej przestrzeni, 

bezpieczeństwa i rodzinnego ciepła. 

Także dziś wielu pragnących iść za Jezusem zostaje pozbawionych domowego 

ogniska, a niekiedy i domu w sensie materialnym. Cierpią z powodu izolacji, a nawet 

grozi im, że zostaną aresztowani czy zabici.  



Chociaż większość z nas nie znajduje się w tak dramatycznej sytuacji, wierność 

Jezusowi często oznacza jakiś stopień braku przynależności.  

❖ Może jesteś jedyną praktykującą osobą w rodzinie albo tylko ty jeden z 

pracy chodzisz do kościoła.  

❖ Może wyznajesz inne zasady moralne niż twoi sąsiedzi lub inaczej 

wychowujesz swoje dzieci, bo tak nakazuje ci wiara. 

Uczniowie uznali, że warto wyrzec się komfortu i bezpieczeństwa swoich domów, 

ponieważ odnaleźli Mesjasza. Pragnęli być tak blisko Niego, jak to tylko możliwe.  

Ty także znalazłeś skarb, jakim jest przebywanie z Jezusem na co dzień.  

 

Możesz słuchać Go w słowach Pisma Świętego i doświadczać Jego obecności na 

modlitwie. Wiesz na pewno, że Bóg cię kocha, i ufasz, że pewnego dnia zamieszkasz 

z Nim w swoim prawdziwym domu w niebie. 

Dziś odnów swoje postanowienie pójścia za Jezusem, nawet jeśli to oznacza, że 

nie z wszystkimi będzie ci po drodze. Proś Go o umocnienie i odwagę. A przede 

wszystkim pamiętaj, jak  

wielkim błogosławieństwem jest życie w jedności z Panem. 

 

„Panie daj mi odwagę i siłę do pójścia za Tobą.” 

 

Am 2,6-10.13-16   Ps 50,16-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

28 czerwca 2022 
 

Mt 8, 23-27 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie.  

Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On 

zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, 

giniemy! A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Potem 

wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza.  A ludzie pytali 

zdumieni: Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne? 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Może nas dziwić, że Jezus upomniał uczniów za ich „małą wiarę”, i to tak 

surowo (Mt 8,26).  

Przecież to takie ludzkie, że gdy znaleźli się w centrum szalejącej burzy i groziło im 

utonięcie, po prostu się przestraszyli. Nie znali przyszłości i nie mogli przewidzieć, że 

Jezus uciszy wiatr i morze w cudowny sposób.  

➢ Czy mieli także zasnąć zostawiając łódź i własne życie na pastwę 

wzburzonego jeziora?  

Uczniowie zmagali się z głęboko zakorzenionym lękiem – takim, który 

przeżywamy wszyscy znajdując się w sytuacji zagrożenia życia.  

Ale Jezus się nie bał. Dlaczego?  

Ponieważ wiedział, że cokolwiek się wydarzy, Ojciec trzyma Go w swojej dłoni. 

Wiedział, że nic – ani burza, ani fale, ani żadne inne niebezpieczeństwo – nie zdoła 

odłączyć Go od Ojca.  

Jak później napisał z przekonaniem św. Paweł:  

„I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana” (Rz 14,8). 



Tego rodzaju wiara – wiara, jaką miał Jezus – zachowuje nas od lęku, nawet gdy 

czujemy się zdezorientowani i zagrożeni. Nie tylko w zagrożeniu życia, ale także w 

innych przerażających sytuacjach. 

Jezus wie, że wszyscy, jak uczniowie w czasie burzy, zmagamy się z lękiem. I że 

jak uczniowie potrzebujemy umocnienia wiary. Potrzebujemy głębokiej wiary, która 

wypływa z pełnej zaufania bliskiej relacji z naszym Ojcem niebieskim.  

Im głębsze jest nasze przekonanie, że jesteśmy synami i córkami miłującego i 

wszechmocnego Boga, tym mniej jest w nas lęku. 

Ufamy, że Bóg jest z nami i otacza nas swoją opieką nawet wtedy, gdy 

wydaje nam się, że „śpi”. 

Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa uczniowie przeżywali wiele ryzykownych, 

zagrażających życiu sytuacji. Mimo to jednak z mocą i odwagą głosili Dobrą Nowinę. 

Ich wiara i ufność w Bogu wzrastała – podobnie jak i nasza może wzrastać. 

Dziś pozostań przez chwilę z obrazem Jezusa śpiącego z tyłu łodzi wśród wichru i 

wezbranych fal. Oto Syn czuje się absolutnie bezpieczny wiedząc, że Ojciec Go kocha 

i otacza swoją opieką. 

Kontempluj ufność, jaką Jezus pokłada w swoim Ojcu! Takiej ufności Pan pragnie 

ci dziś udzielić. 

 

„Jezu, chcę Ci ufać, nawet gdy wydaje mi się, że śpisz.” 

 

Am 3,1-8; 4,11-12  Ps 5,5-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Św. Apostołów 
Piotra i Pawła 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

29 czerwca 2022 
 

Dz 12,1-11   (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

W tym także czasie Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. (2) Ściął 

mieczem Jakuba, brata Jana,  a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto 

Piotra. A były to dni Przaśników.  Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż 

czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po Święcie Paschy wydać go 

ludowi.  Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do 

Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał 

między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł 

Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: Wstań 

szybko! Równocześnie z rąk [Piotra] opadły kajdany. Przepasz się i włóż sandały! - 

powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego:  

Narzuć płaszcz i chodź za mną!  

 Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością; 

zdawało mu się, że to widzenie.  Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy, 

prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i 

natychmiast anioł odstąpił od niego. Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: Teraz wiem na 

pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego 

oczekiwali Żydzi. .  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



Obchodzimy dziś uroczystość św. Piotra i Pawła, dwóch filarów Kościoła, a 

zarazem krańcowo różnych osobowości.  

Szymon, prosty rybak z Galilei, pozostawił swoje sieci, aby iść za Jezusem (Mt 

4,19). Nazwany Piotrem-Opoką stał się głową Kościoła (Mt 16,18).  

 Z kolei Szaweł z Tarsu w Azji Mniejszej był doskonale wykształconym 

faryzeuszem, który prześladował Kościół, dopóki nie objawił mu się Jezus (Dz 9).              

Od tego momentu, pod rzymskim imieniem Paweł, stał się „apostołem pogan”               

(Rz 11,13). 

Pomimo różnic obaj okazali posłuszeństwo Jezusowemu: „Pójdź za Mną” i obaj 

budowali Kościół w sobie właściwy sposób. Jako ludzie o odmiennych 

osobowościach, temperamentach i wykształceniu w niczym nie byli do siebie podobni, 

ale obaj, dzięki działaniu Ducha Świętego, upodobnili się do Jezusa.  

Dziś czcimy ich razem, ponieważ pozostali wierni Jezusowi aż do końca i obaj 

zginęli śmiercią męczeńską w Rzymie. 

Zarówno Piotr, jak i Paweł poszli za Jezusem pod natchnieniem Ducha. 

Piotr po napełnieniu Duchem Świętym w dzień Pięćdziesiątnicy śmiało głosił 

Ewangelię. Jego słowa dotykały słuchaczy do żywego i doprowadziły tysiące ludzi do 

wiary w Jezusa (Dz 2). Uwolniony od winy po zaparciu się Pana, resztę życia spędził 

przewodząc Kościołowi, najpierw w Jerozolimie, potem w Antiochii i wreszcie w 

Rzymie. 

Także Paweł był posłuszny natchnieniom Ducha. Po przyjęciu chrztu z rąk 

Ananiasza natychmiast zaczął głosić, że Jezus jest Synem Bożym (Dz 9,19-20).                      

I odtąd czynił to aż do śmierci. Przemierzając cały basen Morza Śródziemnego, głosił 

Ewangelię i zakładał Kościoły, aż wreszcie dotarł do Rzymu, gdzie pracował wraz z 

Piotrem. 

Każdy z nas jest niepowtarzalny, ale niezależnie od tego, jaką mamy osobowość, 

pewne jest, że mieszka w nas ten sam Duch, który umacniał Piotra i Pawła.  

➢ Czy obawiasz się, że nie masz odpowiednich zdolności, by służyć Panu?  

➢ Czy przygniata cię poczucie winy z powodu grzesznej przeszłości? 

 

Spójrz na tych dwóch herosów wiary. 
 

 Skoro Duch Święty mógł przemienić ich życie, z pewnością też może przemienić              

i twoje.  



Piotr i Paweł modlą się dziś za ciebie, abyś przyjął wezwanie Jezusa                        

i poszedł za Nim. 

 

„Duchu Święty, pomóż mi iść za Jezusem.” 

 

Ps 34,2-9 2   Tm 4,6-9.16-18    

Mt 16,13-19 

  

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo 

ludzie uważają Syna Człowieczego?  A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, 

inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. (15) Jezus 

zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie?  

 Odpowiedział Szymon Piotr:  

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.  

Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie 

objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.  

 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję 

Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa 

niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co 

rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 
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30 czerwca 2022 
 

Mt 9,1-8  (Biblia Tysiąclecia) 

 

   On wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta.  

I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do 

paralityka: Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy.  Na to pomyśleli sobie 

niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: Dlaczego 

złe myśli nurtują w waszych sercach?  

Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć:                                                        

Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań i chodź! 

 Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania 

grzechów - rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! On wstał i 

poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej 

mocy udzielił ludziom.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

A ty, jak sądzisz?  

Czy łatwiej jest powiedzieć:  

„Odpuszczone są ci twoje grzechy” czy „Wstań i chodź!”? 

W pierwszej chwili możesz pomyśleć, że o wiele trudniejsze – i ważniejsze – jest 

uzdrowienie kogoś z paraliżu. 

Powiedzmy sobie szczerze, że słowa: „I ja odpuszczam tobie grzechy” słyszymy w 

formule rozgrzeszenia za każdym razem, gdy przystępujemy do spowiedzi.  



Wielokrotnie też przepraszamy i przebaczamy w naszych codziennych relacjach. Tak 

więc słowa przebaczenia wydają nam się być może bardziej zwyczajne i „łatwiejsze”. 

Jednak nic dalszego od prawdy. 

Kluczem do zrozumienia tego jest – ponownie – formuła rozgrzeszenia. Dzięki czemu 

otrzymujesz przebaczenie grzechów? W jaki sposób Bóg pojednał świat ze sobą?  

„Przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna.” 

Spójrz na to w ten sposób: Jezus miał władzę odpuszczania grzechów. Wiedział 

jednak, że to przebaczenie ma swoją cenę – będzie Go kosztowało życie. Dla Jezusa 

trudniejsze było więc odpuszczenie grzechów sparaliżowanemu człowiekowi niż Jego 

uzdrowienie! 

Choć myśl o tym, jak kości, mięśnie i ścięgna sparaliżowanego człowieka wracają do 

normy, przywracając mu zdrowie, budzi w nas głęboki podziw – i słusznie! – o wiele 

większą cenę miało przebaczenie grzechów. Jest ono dla nas dostępne za każdym razem, 

gdy przystępujemy do sakramentu pojednania. 

Przebaczając grzechy paralitykowi z dzisiejszej Ewangelii, Jezus duchowo przywrócił 

go do życia. Uwolnił go od grzechu, który go paraliżował. Usunął lęk i poczucie 

odrzucenia płynące stąd, jak traktowali go ludzie. 

Nam także Jezus ofiarowuje to samo przebaczenie i wolność. Może wydawać się ono 

mniej spektakularne niż uzdrowienie fizyczne. Jednak głęboko nas przemienia. Zmienia 

nasz sposób patrzenia na świat, jak i motywy naszych decyzji i czynów. Podnosi nas na 

duchu nadając sens każdej chwili i napełniając nas radością. 

Minęła już połowa roku. Kiedy ostatni raz się spowiadałeś? Na pewno w twojej parafii 

choćby w najbliższą niedzielę będzie okazja do spowiedzi. 

Przyjdź do Jezusa w tym sakramencie, aby otrzymać przebaczenie i uzdrowienie, które 

tak wiele Go kosztowało. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za ogromną wartość uzdrowienia i miłosierdzia, jakie mi 

dajesz w sakramencie pojednania.” 

 

Am 7,10-17   Ps 19,8-11 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

1 lipca 2022                     
 

Am 8,4-6.9-12  (Biblia Tysiąclecia) 

     

  Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez 

pracy, którzy mówicie: Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli 

sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz?                         

A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie 

fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów 

i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać.  

    Owego dnia - wyrocznia Pana Boga - zajdzie słońce w południe i w dzień 

świetlany zaciemnię ziemię. Zamienię święta wasze w żałobę, a wszystkie 

wasze pieśni w lamentacje; nałożę na wszystkie biodra wory, a na wszystkie 

głowy [sprowadzę] łysinę i uczynię żałobę jak po jedynaku, a dni ostatnie jakby 

dniem goryczy. Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana Boga - gdy ześlę głód na 

ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów 

Pańskich. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą 

krążyli, by znaleźć słowo Pańskie, lecz go nie znajdą.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

] 

Wszyscy bywamy niecierpliwi. Trudno nam na przykład przebrnąć przez ostatnie dni 

pracy przed rozpoczęciem urlopu, a borykając się z uciążliwym obowiązkiem, 

powtarzamy sobie: „Kiedy wreszcie to się skończy?”. 

Taką właśnie postawę Izraelitów opisuje dzisiejsze pierwsze czytanie. Jednak ich 

„kiedyż minie?” dotyczyło święta nowiu księżyca, celebracji początku nowego 

miesiąca, kiedy wszyscy odkładali na bok swoje zajęcia, aby świętować wraz z rodziną. 



Święto miało pomóc ludowi Bożemu w uświadomieniu sobie, że pierwsze miejsce 

należy się Bogu, w praktyce jednak ta przerwa w pracy, a zwłaszcza w handlu, była dla 

Izraelitów denerwująca. Widzieli w niej niewygodną przeszkodę w dążeniu do celu, 

jakim było zarabianie pieniędzy. W dodatku święto stanowiło ostry kontrast z 

nieuczciwością, której dopuszczało się wielu z nich. 

Z pewnością takie świętowanie nie mogło być miłe Panu. Celebracja, która miała być 

dla ludu szkołą miłowania Boga i siebie nawzajem, stała się dla wielu jego członków 

tylko przykrym ciężarem. 

Czy i my nie myślimy czasem podobnie?  

Wiemy, że Bóg nas kocha i chce, abyśmy Go miłowali i stawiali na pierwszym 

miejscu w swoim życiu, a także byśmy kochali się wzajemnie i troszczyli o siebie. 

Czasem jednak „obowiązki religijne, które mają nam pomóc w spotkaniu z Bogiem i 

współbraćmi, stają się dla nas ciężarem. Stają się czymś, co należy „odbębnić”, aby 

zająć się tym, na co naprawdę mamy ochotę. 

Przypomnij sobie, jak podczas Mszy świętej liczyłeś na to, że homilia będzie krótka 

lub niecierpliwiłeś się w czasie adoracji i nie mogłeś się doczekać, kiedy wreszcie 

pójdziesz do domu! 

W takich sytuacjach spróbujmy uświadomić sobie, jak wielkim przywilejem i 

błogosławieństwem jest możliwość oddawania czci Bogu, jak bardzo On nas kocha i jak 

bardzo godzien jest uwielbienia. Przypomnijmy sobie, że podnoszenie serca do Pana jest 

także podniesieniem naszych ciężarów. 

A przede wszystkim pamiętajmy, że to Bóg daje nam szansę spotkania ze sobą. Takie 

spotkanie ma moc zmiękczyć nasze serca, a także pozwoli zupełnie inaczej spojrzeć na 

cały nasz dzień. 

 

„Panie, dziękuję Ci za ten przywilej, jakim jest wielbienie Ciebie!” 

 

Ps 119,2.10.20.30.40.131  Mt 9,9-13 

 Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w 

komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Gdy 

Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli 

wraz z Jezusem i Jego uczniami.  Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: 

Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?                              

 On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle 

mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż 

ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników . 
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Am 9,11-15  (Biblia Tysiąclecia) 

W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego 
szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli 
resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia - 
wyrocznia Pana, który to uczyni.  Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - gdy 
będzie postępował żniwiarz [zaraz] za oraczem, a depczący winogrona za 
siejącym ziarno; z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki 

będą nim opływać.  Uwolnię z niewoli lud mój izraelski - 
odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i 

pić będą wino; założą ogrody i będą jeść z nich owoce. Zasadzę ich na ich 
ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem - mówi Pan Bóg twój. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

W latach 80. ubiegłego stulecia Watykan rozpoczął potężny projekt odnowy wspaniałych 

fresków Michała Anioła na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej. Zajęło to ponad dziesięć lat, ale 

po zakończeniu renowacji barwy przyćmione nagromadzonym przez stulecia osadem kurzu, 

brudu i sadzy zajaśniały na nowo. Zdjęcia sprzed renowacji i po  niej pokazują, że różnica jest 

uderzająca. 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu prorok Amos obiecuje jeszcze bardziej wstrząsającą 

renowację. Grzechy bałwochwalstwa i niesprawiedliwości społecznej przyniosły skutki w 

postaci klęski militarnej ludu i zrujnowanych miast. Bóg obiecuje jednak przywrócić 

Izraelowi chwałę, jaką cieszył się on za dni króla Dawida.  

Kilka wieków później chrześcijanie zobaczyli wypełnienie tego proroctwa w Jezusie, Synu 

Dawida, co w Dziejach Apostolskich zapisał św. Łukasz, przywołując proroctwo Amosa              

(Dz 15,15-17). 

Kiedy patrzymy na wielki krąg historii zbawienia, możemy dostrzec, że  

Bóg jest mistrzem odnowy. On, niczym konserwator dzieł sztuki, doskonale 

widział osad brudu, jaki nagromadził się na Jego stworzeniu, ale zamiast z nas zrezygnować, 

posłał swego Syna, który wziął na siebie ludzkie grzechy. 



Teraz oczyszcza nas przez Jezusa i przywraca nam blask sprzed upadku Adama. 

Odnowa – jest to piękne i tchnące nadzieją słowo. Oznacza ono, że nic i nikt nie jest 

stracony dla Pana. Nawet gdy jesteśmy zniszczeni przez próby życiowe i grzeszne nałogi, 

nawet gdy sypią się nasze relacje i nie widzimy żadnych perspektyw, nawet gdy tracimy 

najbliższych, Bóg obiecuje nas odnowić.  

Przez Jezusa uleczy nasze rany, uzdrowi relacje, a kiedyś połączy nas na nowo z 

najbliższymi. Taki właśnie jest Jego plan wobec nas, który nie zmienił się od wieków. 

Ludzie słuchający proroctwa Amosa nie doczekali się jego wypełnienia za swego życia. 

Może i my nie doczekamy się spełnienia tego wszystkiego, za czym tęsknimy. Jednak Bóg 

nie składa obietnic, których by nie dotrzymał. Pewnego dnia, w wybranym przez Niego 

czasie, uczyni „wszystko nowe”(Ap 21,5). 

 

„Ojcze, odnów moje serce i przywróć mi moc ducha.” 

 

Ps 85,9.11-14 

Mt 9,14-17 

 

  Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i 

faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł:               

Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi?                      

Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.                  

Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata 

obrywa ubranie, i gorsze robi się przedarcie.  Nie wlewa się też młodego wina 

do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a 

bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak 

jedno i drugie się zachowuje . 
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Łk 10,1-12; 17-20 (Biblia Tysiąclecia) 

  

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich 
po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść 
zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; 
proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.  Idźcie, oto 
was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani 
sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, 
najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, 
wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was.  W tym samym domu 
zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie 
przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, 
jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: 
Przybliżyło się do was królestwo Boże.  Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a 
nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z 
waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że 
bliskie jest królestwo Boże.  Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż 
temu miastu.  

 (Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: Panie, przez wzgląd na 
Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają.  Wtedy rzekł do nich:  

Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica.  

Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze 
przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się 

wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Zobaczmy, jak wiele zdziałali uczniowie Jezusa, chodząc po dwóch po 

miejscowościach Galilei i Samarii. Tysiące ludzi w dolinie Jordanu usłyszało Dobrą 

Nowinę o zbawieniu. Miłosierdzie Boże rozlewało się obficie, gdy wielu doznawało 

uzdrowienia i uwolnienia od złych duchów. 

Z pewnością do uczniów garnęło się mnóstwo ludzi błogosławiąc im. Nic 

dziwnego, że wracali tak przejęci i rozradowani!  



Nie ma również nic dziwnego w tym, co powiedział im Jezus, a mianowicie, że 

podczas ich nieobecności widział szatana spadającego z nieba (Łk 10,18).  

Misja siedemdziesięciu dwóch spowodowała znaczne przyspieszenie Bożego planu 

zbawienia. 

Odtąd już nie tylko Jezus i Dwunastu, ale także wielu innych będzie w stanie 

przeganiać demony i będzie się to działo jednocześnie w różnych odległych od siebie 

miejscach. I wyglądało na to, że tak będzie też w przyszłości. 

Jest to także twoja historia.  

Zostałeś włączony w liczącą już dwa tysiące lat genealogię mężczyzn i kobiet, 

którym Jezus dał moc głoszenia Dobrej Nowiny. W swojej duchowej genealogii 

znajdziesz wielkich świętych, jak Franciszek z Asyżu czy Matka Teresa z Kalkuty, ale 

także miliony nieznanych świętych, którzy odpychali diabelskie ciemności. Znajdziesz 

tam również siebie. 

Za każdym razem, gdy przebaczasz bliźniemu, gasisz kolejną ognistą strzałę 

„oskarżyciela braci naszych” (Ap 12,10). Za każdym razem, gdy ofiarnie 

poświęcasz swój czas i zasoby dla kogoś, kto cierpi, rozbrajasz „złodzieja”, który 

przychodzi tylko po to, by „kraść, zabijać i niszczyć” (J 10,10). 

Za każdym razem, gdy dzielisz się prawdą o miłości Boga, uciszasz „ojca 

kłamstwa” (J 8,44).  

Z każdym aktem miłości, krok po kroku, przyczyniasz się do ostatecznej klęski 

diabła. 

Właśnie ty, przyodziany mocą Chrystusa,                                              

możesz przemieniać świat. 

 

„Chwała Tobie, Jezu, że dajesz mi udział w swoim zwycięstwie nad złym 

duchem!” 

 

Iz 66,10.12-14c   Ps 66,1-7.16.20   Ga 6,14-18 


