
 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

30 stycznia 2023 
 

Mk 5,1-20 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. (2) Ledwie wysiadł z łodzi, 

zaraz wybiegł Mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. (3) 

Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać. (4) Często 

bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy; ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał, i nikt nie zdołał 

go poskromić. (5) Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach. 

(6) Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał Mu pokłon (7) i zawołał wniebogłosy: Czego 

chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie! 

(8) Powiedział mu bowiem: Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. (9) I zapytał go: Jak ci 

na imię? Odpowiedział Mu: Na imię mi "Legion", bo nas jest wielu. (10) I prosił Go na 

wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. (11) A pasła się tam na górze wielka trzoda 

świń. (12) Prosili Go więc: Poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli. (13) I pozwolił im. 

Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem 

po urwistym zboczu do jeziora. I potonęły w jeziorze. (14) Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli 

to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. (15) Gdy przyszli do 

Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych 

zmysłach. Strach ich ogarnął. (16) A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z 

opętanym, a także o świniach. (17) Wtedy zaczęli Go prosić, żeby odszedł z ich granic. (18) 

Gdy wsiadł do łodzi, prosił Go opętany, żeby mógł zostać przy Nim. (19) Ale nie zgodził się 

na to, tylko rzekł do niego: Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci 

uczynił i jak ulitował się nad tobą. (20) Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu 

wszystko, co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się dziwili. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Czy zauważyłeś, jak wiele reklam telewizyjnych, w celu ukazania zalet produktu, 

posługuje się strategią „przed – po”? Łatwiej dostrzec działanie produktu, gdy się 

pokaże pozytywne efekty, jakie zaistniały po jego zastosowaniu i porówna z sytuacją 

sprzed jego użycia. 



Podobną strategię stosują czasami Ewangeliści. W dzisiejszym fragmencie 

spotykamy człowieka, który przez wiele lat doświadczał niszczącego działania 

demona. Jednak po zaledwie kilkuminutowym spotkaniu z Jezusem został uwolniony 

i powróciła mu sprawność umysłu. Marek zaznacza, że „wszyscy się dziwili”                   

(Mk 5,20). Zmiana, jaka nastąpiła w wyniku spotkania z Panem, była kolosalna! 

W Ewangelii o takich wydarzeniach czytamy często. Kiedy ludzie spotykają się z 

Jezusem, dokonują się wielkie przemiany.  

❖ Mogą to być uwolnienia od złych duchów, jak w przypadku człowieka z 

dzisiejszej Ewangelii.  

❖ Ale może to być też inny rodzaj przemiany, na przykład, gdy człowiek 

dostrzega nieprawość swoich dróg i nawraca się, jak przydarzyło się to 

Zacheuszowi (Łk 19,1-10).  

❖ Lub też uwolnienie od choroby, jak w przypadku kobiety z krwotokiem, 

która została uzdrowiona, gdy tylko dotknęła szaty Jezusa (Mk 5,25-34). 

Dobra Nowina polega także na tym, że  

podobne rzeczy zdarzają się nie tylko na kartach Nowego Testamentu. 

➢ Trwają dalej w dziejach Kościoła i mają miejsce także dzisiaj! 

Doświadczenie spotkania z Jezusem wciąż przemienia ludzi. Czasami zmiana ta jest 

natychmiastowa, kiedy indziej dokonuje się stopniowo, ale nie jest mniej realna. 

➢ A jaka jest twoja historia spotkania z Jezusem?  

 

❖ Może przeżyłeś mocne spotkanie z Panem w młodości i miało to wpływ na 

wiele twoich życiowych decyzji?  

❖ Może Pan działał w twoim życiu bardziej subtelnie na przestrzeni wielu lat?  

Skoro czytasz te słowa, Jezus w jakiś sposób, mniej lub bardziej wyraźny, pociągnął 

ciebie osobiście ku sobie. Możesz opowiedzieć innym o swoim spotkaniu z Panem i 

będzie to dla nich świadectwo Jego miłości. 

Wyobraź sobie, że masz – jak w telewizyjnej reklamie – minutę czasu na  

opowiedzenie swojej duchowej historii „przed – po”. O czym chciałbyś powiedzieć? 

Może to być sytuacja sprzed wielu lat lub bardziej współczesna. Cokolwiek by to 

było, niech wzbudzi w tobie pragnienie wielbienia Pana i umocni ufność w to, że 

zaplanował dla ciebie jeszcze wiele takich spotkań. 



On nigdy nie przestaje działać w naszym życiu. I to jest zdumiewające! 

„Panie, dziękuję Ci za całą historię Twojej miłości do mnie.”  

Hbr 11,32-40   Ps 31,20-24 

Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? 

To naturalne, że lubimy skupiać się na miłości Jezusa, grzejąc się w niej jak kwiat, 

odwracający się w stronę słońca. To jest dobre i należy tak czynić jak najczęściej.  

Nie znaczy to jednak, że powinniśmy unikać myślenia o złu i diable, i o jego działaniu  

na tym świecie. Niebezpieczeństwo odsuwania od siebie wszelkich myśli o szatanie grozi 

nam wpadnięciem w jego perfidną pułapkę – uznaniem, że on nie istnieje.  

A wygląda na to, że ta strategia działa. Według sondażu przeprowadzonego niedawno 

w Stanach Zjednoczonych zaledwie 17% katolików wierzy, że szatan jest „żywą istotą”. 

Pozostałe 83% określiło go jedynie jako „symbol zła”.  

Gdy jednak zajrzymy do Biblii, znajdziemy wiele dowodów na 

istnienie szatana i jego demonów – a także Bożej mocy nad nimi.  

W dzisiejszej Ewangelii Gerazeńczycy są świadkami tego, jak Jezus wyrzuca legion 

złych duchów z opętanego mężczyzny. Dramatyczna przemiana najgroźniejszego 

mieszkańca miasta oraz widok dwóch tysięcy świń rzucających się w morze, musiały 

zrobić na nich piorunujące wrażenie. Reakcja mieszkańców Gerazy, żądających 

natychmiastowego odejścia Jezusa, może wydawać się niepojęta, zważywszy na dobro, 

jakie im wyświadczył.  

Nie należy jednak osądzać ich zbyt surowo. Ujrzeli coś zdumiewającego, czego nigdy 

wcześniej nie widzieli. Można powiedzieć, że nastąpił przedziwny paradoks – patrząc na 

stado świń rzucających się pędem w morze, zobaczyli moc szatana i postanowili odsunąć 

Jezusa, podczas gdy opętany zobaczył moc Boga i zapragnął pójść za Jezusem.  

Chociaż przypadki opętania demonicznego są rzadkie, szatan ma też bardziej subtelne 

metody oddziaływania. Podobnie jak w wypadku Gerazeńczyków, żeruje na naszych 

lękach. Może kusić do złego lub wykorzystać naszą bierność w celu odciągnięcia nas od 

Boga. Jednak jakiekolwiek przeszkody stawiałby na naszej drodze, my mamy w sobie 

Ducha Świętego.  

Diabeł jest mocny, ale Jezus ma nad nim władzę. Zmiany, których Bóg dokonuje 

w naszym życiu, rzadko bywają tak nagłe i dramatyczne jak to, co stało się z opętanym. 

Ale będą równie prawdziwe.  
 

„Jezu, pomóż mi bardziej zaufać Twojej mocy nad grzechem i diabłem”. 

 

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

31 stycznia 2023 
 

Mk 5,21-43 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(21) Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół 

Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. (22) Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem 

Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie:  (23) Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na 

nią ręce, aby ocalała i żyła. (24) Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego 

napierał. (25) A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych 

lekarzy (26) i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze 

gorzej. (27) Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego 

płaszcza. (28) Mówiła bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa.  (29) Zaraz 

też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości.  (30) A Jezus natychmiast 

uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto się dotknął mojego 

płaszcza? (31) Odpowiedzieli Mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się 

Mnie dotknął. (32) On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła.  (33) Wtedy kobieta przyszła 

zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą 

prawdę. (34) On zaś rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze 

swej dolegliwości!  Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: Twoja 

córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela? (36) Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł 

przełożonemu synagogi: Nie bój się, wierz tylko!  (37) I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem 

Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. (38) Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec 

zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia,  (39)wszedł i rzekł do nich: Czemu robicie zgiełk i 

płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. (40) I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z 

sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko 

leżało. (41) Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talitha kum, to znaczy:  

Dziewczynko, mówię ci, wstań! 

(42) Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze 

zdumienia. (43) Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

W niektórych wydaniach Biblii słowa Jezusa podane są czerwonym drukiem, aby 

przyciągnąć uwagę do tego, co mówił Pan, gdy chodził po ziemi. Oczywiście te słowa 

są tłumaczeniem na nasz rodzimy język. Jednak w dzisiejszym fragmencie dzieje się 

coś innego. Talitha kum to nie tłumaczenie; to dokładny zapis słów wypowiedzianych 

przez Jezusa w języku aramejskim. 



     Spróbuj umiejscowić siebie w tej scenie. Spójrz na nią oczami zrozpaczonego 

rodzica, żałobnika szydzącego z Jezusa czy jednego z uczniów oczekujących na 

zewnątrz. Pobądź wśród tych osób, jak długo zechcesz. 

    Ale potem wyobraź sobie, że bezwładnie leżysz na łożu jak tamta dziewczynka. 

Nagle w twoją ciemność wdzierają się dwa słowa: Talitha kum! 

    W tej chwili w pomieszczeniu panuje cisza. Jezus mówi tylko do ciebie. Sprawia, że 

jesteś w stanie usłyszeć Jego głos. Naraz spostrzegasz, że Ktoś trzyma cię za rękę. 

Przepływa z Niego moc, która podnosi cię z łoża śmierci. Nie spiesz się jednak! Jezus 

uśmiecha się do ciebie. Podobnie jak wcześniej wyłowił wzrokiem z tłumu jedną 

schorowaną kobietę, tak teraz z tą samą intensywnością patrzy na ciebie. 

   Z miłością, której moc jest w stanie uleczyć każdą chorobę i uciszyć każdą burzę, 

mówi do ciebie: „Wstań!”.  

❖ Bóg często poleca wstać swoim sługom. Eliaszowi powiedział: „Wstań! Idź do 

Sarepty (…) kazałem tam pewnej wdowie, aby cię żywiła” (1 Krl 17,9).  

❖ Do spoczywającego na marach młodzieńca, jedynego syna wdowy, Jezus 

powiedział:  „Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!” (Łk 7,14).  

❖ Niewidomy przy drodze do Jerycha usłyszał: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła 

cię” (Mk 10,49).  

❖ Anioł polecił diakonowi Filipowi: „Wstań i pójdź około południa na drogę” 

(Dz 8,26). 

Wstań! Rusz się! Mam plan wobec ciebie! 

Nie wiemy dokładnie, co się wydarzy, ale możemy być pewni, że Bóg to wie. 

Dziś na modlitwie stań przed Nim w pełnej dyspozycji do pełnienia Jego woli. Zapytaj, 

czego od ciebie oczekuje. Nie martw się, jeśli wyda ci się to absurdalne.  

Po prostu „patrz na Jezusa” (Hbr 12,2). Skoro był w stanie powstać z martwych, to z 

pewnością jest w stanie zająć się tobą! 

 

„Jezu, oto jestem gotów uczynić wszystko, do czego mnie wezwiesz.” 

 

Hbr 12,1-4  Ps 22,26-28.30-32 

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

1 lutego 2023 
 

Mk 6,1-6 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego 

uczniowie. (2) Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, 

przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: Skąd On to ma? I co za 

mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. (3) Czy nie jest to 

cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego 

siostry? I powątpiewali o Nim. (4) A Jezus mówił im: Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich 

krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. (5) I nie mógł tam zdziałać 

żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. (6) Dziwił się też ich 

niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał . 

 

                                        Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Wyobraź sobie, że jesteś rodowitym mieszkańcem Nazaretu i znasz wszystkich                        

w tym mieście, także cieślę Józefa i jego żonę, Maryję. Widziałeś ich syna, Jezusa, gdy 

bawił się u stóp Maryi, gdy biegał po ulicach z innymi chłopcami, a w szabat stał obok 

ojca w synagodze. Teraz powrócił do miasta i naucza w synagodze z taką mądrością                 

i charyzmą, że zaczynasz się zastanawiać: 

➢ Czy to naprawdę ten sam Jezus, którego znałem? Jak to możliwe, że 

przemawia z takim autorytetem? Za kogo właściwie On się uważa?  

Może na tym właśnie polega problem? Za bardzo przyzwyczaiłeś się do Jezusa. Jak 

ktoś, kogo znałeś przez całe życie, może być długo wyczekiwanym Mesjaszem? Być 

może więc zgorszenie mieszkańców Nazaretu, opisane w dzisiejszej Ewangelii, wcale 

nie jest takie niezrozumiałe (Mk 6,3). 

Nas z kolei może też zgorszyć fakt, że Jezus był prawdziwym człowiekiem jak każdy 

z nas. Przez całe życie uczono nas, że jest On Bogiem, który odkupił nas przez swoją 

śmierć i zmartwychwstanie. Może więc gorszyć nas to, że był On podobny do nas we 

wszystkim oprócz grzechu. 



Jezus prawdopodobnie wyglądał jak zwyczajny mężczyzna swoich czasów – pewnie 

w ogóle nie zwrócilibyśmy na Niego uwagi, mijając go na ulicy.  

❖ Choć był Synem Bożym, miał też swoje ludzkie potrzeby –  bywał głodny, 

zgrzany, zmęczony.  

❖ Miał ludzkie emocje –  śmiał się i płakał, ekscytował i irytował.  

A przecież jest Drugą Osobą Trójcy Świętej! 

     Zaledwie pięć tygodni temu świętowaliśmy narodziny Jezusa, ale Jego wcielenie jest 

tak wielką tajemnicą naszej wiary, że możemy medytować nad nim przez cały rok. Bóg 

zstąpił na ziemię i upodobnił się do jednego ze swoich skromnych stworzeń. 

     Niech cię to jednak nie gorszy! 

     Uczynił to bowiem z czystej miłości do ciebie i do każdego z nas. Niech dziś napełni 

to nas radością. Owszem, Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem, ale ponieważ stał się 

człowiekiem, jest również naszym przyjacielem i bratem. 

 

„Jezu, który stałeś się prawdziwym człowiekiem, pociągnij mnie do siebie.”  

 

Hbr 12,4-7.11-15     Ps 103,1-2.13-14.17-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ofiarowanie Pańskie 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

2 lutego 2023 
 

Łk 2,22-40 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(22) Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli 

Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. (23) Tak bowiem jest napisane w Prawie 

Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. (24) Mieli 

również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem 

Prawa Pańskiego. (25) A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek 

sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. 

(26) Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. 

(27) Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili 

Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, (28) on wziął Je w objęcia, 

błogosławił Boga i mówił: (29) Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, 

według Twojego słowa. (30) Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, (31) któreś 

przygotował wobec wszystkich narodów: (32) 

 światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. 

(33) A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. (34) Symeon zaś 

błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na 

powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. (35) A Twoją duszę 

miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. (36) Była tam również prorokini 

Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego 

panieństwa siedem lat żyła z mężem (37) i pozostawała wdową. Liczyła już 

osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w 

postach i modlitwach dniem i nocą. (38) Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga 

i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. (39) A gdy 

wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - 

Nazaret. (40) Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża 

spoczywała na Nim. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



Obchodzimy dziś uroczystość Ofiarowania Pańskiego, dzień, w którym Maryja i Józef 

przynieśli swego Syna do świątyni jerozolimskiej, aby poświęcić Go Bogu. W dniu tym, 

znanym także pod nazwą Matki Bożej Gromnicznej, błogosławi się również świece, a w 

niektórych krajach organizuje się procesje ze świecami na znak, że Jezus jest „światłem 

na oświecenie pogan” (Łk 2,32). 

Dzisiejsza Ewangelia opowiada o tym, jak starzec Symeon rozpoznał w Jezusie 

Mesjasza, który wybawi Izrael i jest „światłem na oświecenie pogan”. A to poznanie 

doprowadziło go do radosnego oddawania chwały Bogu. 

Modlitwa Symeona, zwana także Nunc dimittis, jest ważnym elementem kościelnej 

Liturgii godzin. Jest to pieśń chwały i dziękczynienia za to, że Bóg w swojej wierności 

posłał na świat własnego Syna.  

Symeon przez wiele lat modlił się, wyczekując Bożego zbawienia i oto właśnie 

nadeszło! Wreszcie ujrzał Jezusa, Mesjasza, przybywającego do świątyni. Wreszcie 

zobaczył, jak Bóg wypełnia swoją obietnicę. I rozradował się, że przez Jezusa Boże 

zbawienie „dotarło aż do krańców ziemi” (Iz 49,6).  Mógł wreszcie odejść w pokoju. 

My także możemy się radować, ponieważ i do nas dotarło Boże zbawienie!  

Dzisiejsza uroczystość jest doskonałą okazją, by jak Symeon oddać chwałę                                       

i dziękczynienie Bogu i by wspomnieć własny chrzest, kiedy to Jezus zapalił swoje światło 

w naszych sercach. Jest też doskonałą okazją, aby zapalić świecę i uradować się tym, że 

Jezus-światłość przyszedł do nas i do całego świata. A także, by nieść światło Chrystusa 

ludziom, których mamy wokół siebie. 

Złączmy dziś nasze głosy z głosem Symeona, wychwalając Boga za to, że posłał do 

nas Jezusa. On jest prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka! 

 

„Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego 

słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich 

narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” (Łk 2,29-32). 

 

Ml 3,1-4 lub Hbr 2,14-18  Ps 24,7-10 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

3 lutego 2023                     

Mk 6,14-29 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(14) Także król Herod posłyszał o Nim, gdyż Jego imię nabrało rozgłosu, i mówił: Jan 

Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w Nim. (15) Inni zaś 

mówili: To jest Eliasz; jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych 

proroków. (16) Herod, słysząc to, twierdził: To Jan, którego ściąć kazałem, 

zmartwychwstał. (17) Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w 

więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. (18) Jan 

bowiem wypominał Herodowi: Nie wolno ci mieć żony twego brata. (19) A Herodiada 

zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. (20) Herod bowiem czuł 

lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć 

go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. (21) Otóż chwila 

sposobna nadeszła, kiedy  

Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę 

swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. (22) Gdy 

córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. 

Król rzekł do dziewczęcia: Proś mię, o co chcesz, a dam ci. (23) Nawet jej przysiągł: 

Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. (24) Ona wyszła i 

zapytała swą matkę: O co mam prosić? Ta odpowiedziała: O głowę Jana Chrzciciela. 

(25) Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: Chcę, żebyś mi zaraz dał na 

misie głowę Jana Chrzciciela. (26) A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na 

przysięgę i biesiadników nie chciał jej odmówić. (27) Zaraz też król posłał kata i polecił 

przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu (28) i przyniósł głowę jego na 

misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. (29) Uczniowie Jana, 

dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wyobraź sobie, że jesteś gościem na przyjęciu urodzinowym króla Heroda. Uczta 

jest wspaniała. W menu znajdziesz najwyborniejsze kąski jagnięciny i cielęciny, 

najdelikatniejszy hummus, pyszne oliwki i soczyste granaty, doskonałe wina.  



Wszędzie wokół widzisz oznaki bogactwa i pomyślności, ale także rywalizacji                         

i intryg snutych na królewskim dworze. To zaszczyt i szansa dla ambitnego człowieka 

znaleźć się tutaj, w gronie królewskich „dostojników, dowódców wojskowych                              

i osobistości Galilei” (Mk 6,21). 

A teraz wyobraź sobie, że jesteś gościem na zupełnie innej uczcie.  

 Jej gospodarzem jest Jezus i ma ona miejsce za każdym razem, gdy Jego lud 

gromadzi się na sprawowanie Eucharystii. 

W przeciwieństwie do Heroda Jezus nie wyprawia tej uczty na własną cześć, ale po 

to, by obdarować nas swoim Boskim życiem. Podczas gdy Herod zapraszał jedynie elity, 

Jezus zaprasza wszystkich – bogatych i biednych, dumnych i pokornych, zadowolonych 

i niezadowolonych. Podczas gdy goście Heroda nastawieni byli na rozgrywki polityczne 

towarzyszące tego rodzaju imprezom, my przychodzimy do Jezusa po to, by otrzymać 

od Niego uzdrowienie i łaskę. 

A oto menu na uczcie Jezusa: chleb i wino. Nie słodkie placki z rodzynkami, jakie 

podano by u Heroda, ale cienkie opłatki z niekwaszonej mąki. Nie najlepsze roczniki, 

ale zwykłe, codzienne wino zmieszane z wodą. 

Jednak jest w tym pokarmie coś, co go wyróżnia – jest on cudem. Choć tak prosty, 

staje się ucztą sakramentalną, która ma moc przemienić każde ludzkie serce. 

Uczta Heroda kończy się złowrogo – wniesieniem na misie odciętej głowy Jana 

Chrzciciela na oczach gości, którzy zapewne zastanawiają się nerwowo, kto z nich może 

stać się następną ofiarą. Uczta Jezusa kończy się w poczuciu bezpieczeństwa, a goście 

nabierają pewności, że On ich kocha i będzie się nimi opiekował. 

Podczas każdej Mszy świętej Jezus zastawia dla ciebie stół.  

 Zaprasza cię na ucztę słowa w Piśmie Świętym oraz ucztę Jego Ciała                         

i Krwi.  

 Jako dobry gospodarz dokłada wszelkich starań, abyś poczuł się mile 

widziany i dobrze przyjęty.  

 A następnie prosi, byś szedł do innych, okazując im tyle samo troski                         

i dobroci, ile sam otrzymałeś. 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że zapraszasz mnie na Twoją ucztę.”  

  

Hbr 13,1-8     Ps 27,1.3.5.8-9 
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Mk 6,30-34 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(30) Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i 

czego nauczali. (31) A On rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne 

i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek 

nie mieli czasu. (32) Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno. (33) Lecz 

widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich 

miast, a nawet ich uprzedzili. (34) Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum.  

Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza .              

I zaczął ich nauczać. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jedną z największych korzyści płynących z czytania Ewangelii jest to, że 

prowadzi nas ona do osobistego spotkania z Panem.  

Kiedy dowiadujemy się, jak On myśli, jak odnosi się do innych i jak okazuje im 

miłość, nasze twarde serca kruszeją i stajemy się nieco bardziej podobni do Niego. 

Dzieje się tak, ponieważ Jezus gorąco pragnie spotykać nas w swoim słowie! 

Cieszy się każdym naszym wysiłkiem podjętym, aby Go szukać. Umacnia nasze serca 

swoją łaską. Pomaga nam zmienić nawyki, które idą wbrew Jego przykazaniom.                            

A przede wszystkim pomaga nam kochać innych, jak On nas umiłował. 

Weźmy, na przykład, dzisiejszą Ewangelię.  

Uczniowie powrócili właśnie z wędrówki, podczas której głosili Ewangelię i 

uzdrawiali chorych, a teraz pragną podzielić się tym, co Bóg przez nich zdziałał.                         

Nie mają jednak wolnej chwili, ponieważ tak wielu ludzi tłoczy się wokół nich. 



Dlatego Jezus chce zabrać ich łodzią na drugi brzeg jeziora, w spokojne miejsce, aby 

nieco odpoczęli. Jednak po przybiciu do brzegu zastają tłum oczekujących ludzi i ten 

widok porusza serce Jezusa. Zamiast zareagować niechęcią czy próbować uniknąć z 

nimi kontaktu, Jezus zmienia plany. On widzi nie anonimowy tłum, lecz każdą 

pojedynczą osobę – zagubioną owcę, kogoś, kto tęskni za Jego słowem i Jego dotykiem. 

I dlatego jest gotowy zająć się nimi. 

Jak sądzisz, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś poprosił Pana o podobną otwartość, 

cierpliwość i współczucie? Nie jest to łatwe. Wszyscy wiemy, jak to jest być 

wyczerpanym i potrzebować wypoczynku. Kiedy w takiej sytuacji pojawia się kolejna 

potrzeba, zaczynamy zadawać sobie pytanie: Czy naprawdę jestem w stanie zrobić 

jeszcze i to? 

W takich chwilach i w takich sytuacjach zatrzymaj się i przypomnij sobie dzisiejszą 

Ewangelię, a następnie poproś Jezusa, aby był z tobą i wspomagał cię swoją łaską. Już 

samo to może przemienić twoje nastawienie. 

Doświadczenie Jezusowego pokoju i miłości może być dokładnie tym, czego 

potrzebujesz, aby twoje słabe siły sprostały temu, co przed tobą. 

 

„Jezu, przemień moje serce i uczyń je podobnym do Twego.”  

 

Hbr 13,15-17.20-21    Ps 23,1-6 
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Mt 5,13-16 (Biblia Tysiąclecia) 

(13) 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. (14) Wy 

jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. (15) Nie 
zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło 

wszystkim, którzy są w domu.  

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

➢ Dlaczego dobre uczynki jaśnieją jak światło?  

➢ I w jaki sposób przynoszą chwałę Bogu?  

 

Kluczem do zrozumienia tych słów Jezusa jest dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi 

proroka Izajasza. Czytanie wymienia to, co Katechizm Kościoła Katolickiego nazywa „

uczynkami miłosierdzia co do ciała” (KKK 2447): karmienie głodnych, 

przyodziewanie nagich, dawanie schronienia przybyszom, wspieranie ubogich (Iz 

58,7.10). Pełniąc je, naśladujemy naszego Ojca niebieskiego, którego miłosierdzie nie 

zna granic. 

 

(16) Tak niech świeci wasze światło 
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest 

w niebie. 

 



Tak więc patrząc na nasze „dobre uczynki” (Mt 5,16), ludzie widzą, jak Bóg ich 

kocha, dostrzegają Jego szczodrość, miłosierdzie i wierność. 

Wierzymy, że sam Bóg wychodzi im naprzeciw przez nasze czyny. A nam pomaga 

upodabniać się do Niego, co ludzi, którzy na nas patrzą przyciąga do Tego, który jest 

Miłością. 

Ponadto nawet niewielkie uczynki miłosierdzia przyczyniają się do budowania 

społeczeństwa na miarę Bożych priorytetów, ponieważ miłosierdzie okazywane przez 

nas innym przemienia także nasze własne serca. 

Zaczynamy widzieć w innych umiłowane dzieci Boże, a to ma wpływ na nasze 

postępowanie. Ludzie to zauważają. 

❖ Kiedy na przykład rezygnujemy z wyjścia do restauracji albo kina, aby 

ofiarować swój czas czy pieniądze potrzebującym, nasz zakątek świata 

zaczyna bardziej przypominać królestwo Boże. 

❖ Kiedy ofiarna miłość zaczyna pokonywać w nas egoizm czy materializm, 

pomagamy innym zobaczyć, że istnieją wyższe wartości. A wtedy, jak mówi 

prorok Izajasz, nasze światło „wzejdzie jak zorza” (Iz 58,8). 

W jaki sposób Bóg może objawiać przez ciebie swoje miłosierdzie?  

Jeśli szukasz konkretnych sposobów, zacznij od rozejrzenia się w swojej parafii. 

Zapewne świadczy ona w jakiejś formie pomoc ubogim i potrzebującym. Może warto 

podjąć wolontariat w miejscowym oddziale Caritas, schronisku dla bezdomnych, domu 

samotnej matki czy banku żywności? Albo wziąć udział w zbiórce na rzecz Ukrainy? 

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich cały czas działa na rzecz potrzebujących w 

krajach misyjnych. Zaangażuj się, a zajaśnieje w tobie Boże światło. 

 

„Ojcze, pragnę, by moje uczynki  przyniosły Ci chwałę.”  

 

Iz 58,7-10   Ps 112,4-9   1 Kor 2,1-5 


