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Lekcja  1                                   Temat:      Duchu święty - formuj nas! 
(1 Kor 2,1-5:   Biblia Tysiąclecia) 

(1) Tak też i ja przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc 
słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. (2) Postanowiłem 

bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa 

Chrystusa, i to ukrzyżowanego. (3) I  

stanąłem przed wami w słabości 
 i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. (4) A mowa moja i moje głoszenie 

nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz 
były ukazywaniem ducha i mocy, (5) aby wiara wasza opierała się nie na 

mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. 
 

 
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Siła, skuteczność, inteligencja – to cechy, które podziwiamy, mając zresztą ku temu 

słuszny powód. Wszystko to są dary pochodzące z ręki miłującego Boga. Jednak przy całej 

ich przydatności nie mogą one uczynić nas bardziej wartościowymi w oczach Boga. Co 

więcej, nie czynią z nas lepszych świadków Ewangelii. Oczywiście, to dobrze, gdy używamy 

swoich darów dla budowania Kościoła, ale to nie oznacza, że Bóg z tego powodu bardziej 

nas kocha. Inteligencja, siła i inne cechy są jedynie Bożymi darami, które mamy rozwijać i 

czynić z nich dobry użytek.  

Mówi o tym św. Paweł w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Odwołując się do swojej 

własnej historii, wyznaje Koryntianom, że przybył do nich świadom swoich słabości                        

i pragnąc, by ich wiara „opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej”                 

(1 Kor 2,5). 

 Paweł miał oczywiście wiele darów: był inteligentny, przekonujący, odważny, gorliwy. 

Miał też jednak swoje wady. Był wybuchowy, nie zawsze potrafił dojść do porozumienia z 

innymi uczniami, a jego gorliwość w głoszeniu Ewangelii prowadziła nierzadko do 

konfliktów. Jednak pomimo swoich słabości – a paradoksalnie także pomimo mocnych stron 

– potrafił oprzeć się na mocy Boga, na mocy Ducha Świętego, i to właśnie liczyło się 

najbardziej podczas jego pobytu w Koryncie (1 Kor 2,5). 



Ty także, jak św. Paweł, masz zalety i wady, silne i mocne strony.  
 

I podobnie jak Paweł możesz nieść Boga ludziom po prostu dzięki temu, że Bóg, który cię 

stworzył, napełnił cię Duchem Świętym. On już teraz promieniuje na innych poprzez ciebie, 

takiego, jakim jesteś, a zarazem formuje cię i umacnia. Wady Pawła nie zdyskwalifikowały 

go w oczach Boga, któremu służył. 
 

Także twoje wady cię nie dyskwalifikują. Jak powiedział kiedyś św. Jan Paweł II:                        

„Nie jesteśmy sumą naszych słabości i upadków; jesteśmy sumą ojcowskiej miłości do 

nas i naszej rzeczywistej możliwości bycia obrazem Jego Syna” (Homilia na Światowych 

Dniach Młodzieży, 28 lipca 2002).  

Nie musisz być doskonały, aby Bóg mógł się tobą posługiwać. Po prostu oddaj Mu się do 

dyspozycji i proś, by pomógł ci pokonywać słabości i rozwijać talenty. 

 

„Duchu Święty, formuj mnie i spraw, bym już teraz promieniował Twoim światłem”. 
 

 

    Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 4,  16-30 

(16) Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem 

do synagogi i powstał, aby czytać. (17) Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, 

natrafił na miejsce, gdzie było napisane:  

(18) Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł 

dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał 

wolnymi, (19) abym obwoływał rok łaski od Pana.  

(20) Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim 

utkwione. (21) Począł więc mówić do nich:  

Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. 

(22) A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego.                

I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? (23) Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie Mi to 

przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, 

jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. (24) I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile 

widziany w swojej ojczyźnie. (25) Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów 

Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód 

panował    w całym kraju; (26) a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w 

Sarepcie Sydońskiej. (27) I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie 

został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. (28) Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się 

gniewem. (29) Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której 

ich miasto było zbudowane, aby Go strącić.    (30) On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się. 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 4,  16-30 
 

(16) Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu 

udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.  

(17) Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na 

miejsce, gdzie było napisane:  

(18) Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał 

Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a 

niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, (19) abym 

obwoływał rok łaski od Pana.  

(20) Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze 

były w Nim utkwione.  

(21) Począł więc mówić do nich:  

Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. 
 

(22) A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, 

które płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? (23) Wtedy 

rzekł do nich: Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego 

siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak 

słyszeliśmy, w Kafarnaum. (24) I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: żaden 

prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. (25) Naprawdę, mówię 

wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało 

zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował               

w całym kraju; (26) a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej 

wdowy w Sarepcie Sydońskiej. (27) I wielu trędowatych było w Izraelu za 

proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk 

Naaman. (28) Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się 

gniewem. (29) Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż 

na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić.    (30) On 

jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się. 
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 Lekcja  2                                   Temat:      Słowo Boże - światłem i mocą 

 

    Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 4,  31-37 
 
 

 (31) Udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał                               

w szabat. (32) Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego 

było pełne mocy. (33) A był w synagodze człowiek, który miał w sobie 

ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy; (34) Och, czego chcesz 

od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: 

Święty Boży. (35) Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego! 

Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu 

żadnej szkody. (36) Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między 

sobą:  Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom 

nieczystym, i wychodzą. (37) I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po 

okolicy.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Było to ważne pytanie. W słowach Jezusa – w Jego zdumiewającej nauce                                    

i  wypowiadanych z autorytetem rozkazach dla duchów nieczystych – było coś, co kazało 

ludziom słuchać ich z uwagą.  
 

 Według biblistów słowo Boże działa na dwa różne sposoby – jako światło i jako moc.  
 

 

Dzisiejsza Ewangelia daje nam jasny przykład obu tych sposobów działania.  

 

Po pierwsze, słowo Boże jest światłem. 
 

Odsłania nam sens rzeczy, oświeca to, co jest pogrążone w ciemności.  

 



Pomyśl o tym, co wydarzyło się w synagodze w Kafarnaum. Ludzie zdumiewali się 

nauką Jezusa i uznali Jego autorytet, ale to jeszcze nie wszystko. Stało się tam coś jeszcze 

bardziej zaskakującego – pewien człowiek zaczął krzyczeć wniebogłosy. Nie wpadł on do 

synagogi znienacka, przeciwnie, był tam przez cały czas. Jednak coś w słowach Jezusa 

obnażyło niewolę, której doświadczał.  

Być może dotąd sam nie był jej do końca świadom, jednak słowo Jezusa wydobyło na 

jaw obecność w nim ducha nieczystego i sprawiło, że mężczyzna zaczął zachowywać się w 

taki właśnie sposób. 

 

Po drugie, słowo Boże jest mocą. 
 

Tego dnia w synagodze Jezusowi nie wystarczyło ujawnienie stanu tego człowieka, ale 

podjął działanie, by go uwolnić. Dlatego przemówił wprost do demona, polecając mu 

uciszyć się i wyjść z niego. I to się stało! Wyobraźmy sobie, jak wspaniale musiał się 

poczuć uwolniony mężczyzna. Proste, pełne mocy słowa Jezusa całkowicie odmieniły jego 

życie.  
 

Także w tobie słowo Boże, zawarte w dzisiejszych czytaniach, może obnażyć coś 

zatrważającego. Nie musisz się jednak bać!  
 

 Jezus chce wnieść w twoje życie światło . Jeśli Jego słowo odkrywa w tobie 

coś niepokojącego, wiedz, że On na tym nie poprzestanie, ale uwolni cię swoim słowem                  

i przywróci ci równowagę ducha. 

 

 Słowo Boże jest obietnicą . Kiedy więc czytasz w dzisiejszej Ewangelii o tym, 

jak opętany człowiek odzyskał wolność, bądź pewien, że może to się zdarzyć także                        

w twoim życiu. 

 

 Słuchaj więc z ufnością i nadzieją Bożego słowa, a ono będzie w tobie działać. 

 

„Panie, otwórz mi uszy, abym usłyszał Twoje słowo, i doświadczył jego mocy”. 

 

1 Kor 2,10b-16   Ps 145,8-14.-17 
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    Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 4,  31-37 
 

(31) Udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał                               

w szabat.  

(32) Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego 
było pełne mocy.  

(33) A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha 
nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy; (34) Och, czego 

chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, 
kto jesteś: Święty Boży. (35) Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz  

i wyjdź z niego! Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego 
nie wyrządzając mu żadnej szkody.  

(36) Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą:  

Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom 

nieczystym, i wychodzą.    
(37)  I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.  
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  Lekcja 3                                    Temat:   Zostań pomocnikiem Boga 
 

 (1 Kor 3, 1-9:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(1) A ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, 

lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. (2) Mleko wam dałem, 

a nie pokarm stały, boście byli niemocni; zresztą i nadal nie jesteście 

mocni. (3) Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między 

wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po 

ludzku? (4) Skoro jeden mówi: Ja jestem Pawła, a drugi: Ja jestem Apollosa, to 

czyż nie postępujecie tylko po ludzku? (5) Kimże jest Apollos? Albo kim jest 

Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał 

Pan. (6) Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. (7) Otóż nic nie 

znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost - 

Bóg. (8) Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno; każdy według 

własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. (9)  

My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, 

wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 

Kiedy patrzysz na wspaniałą katedrę, jej widok zwykle kieruje twoje myśli ku Bogu. 

Wyobrażasz sobie, jak przez całe dziesięciolecia, czy nawet wieki, setki rzemieślników, 

budowniczych i prostych robotników oddawały w trudzie swoje siły i talenty, aby mogło 

powstać to wspaniałe miejsce modlitwy. Myślisz o tych wszystkich, którzy przyczynili się do 

wzniesienia tej budowli – tak - że o tych, którzy kopali ziemię pod fundamenty, zwozili 

kamienie czy przygotowywali posiłki dla robotników. Także ich ukryty trud odegrał tu 

niepoślednią rolę.  

Królestwo budowane przez Jezusa na ziemi jest o wiele wspanialszym projektem niż 

najbardziej nawet majestatyczna katedra – a my wszyscy jesteśmy zaproszeni do współpracy 

przy jego realizacji. Dotyczy to także ciebie. 



Może sądzisz, że inni, bardziej wyróżniający się członkowie Kościoła – księża, osoby 

konsekrowane, utalentowani śpiewacy, wykwalifikowani katecheci – są o wiele ważniejsi, 

ale nie tak widzi to Bóg. Dla Niego każdy chrześcijanin odgrywa zasadniczą rolę w Jego 

wspaniałym planie budowy Królestwa Bożego. 

 

W ciągu wieków Kościół wzrastał dzięki modlitwie i pracy znanych 

świętych, ale także 

dzięki trudom niezliczonych rzesz bezimiennych wierzących. 

 

Dziś jest on także budowany przez więźnia zachęcającego współmieszkańca celi do 

czytania Biblii, przez wdowę odmawiającą samotnie Różaniec w domu opieki, przez matkę i 

ojca wychowujących swoje dzieci w wierze. Jest też budowany przez ciebie.  

Ty także masz w tym dziele do odegrania ważną rolę. Twój wkład może wydawać ci się 

nieznaczący, ale św. Paweł ma na to odpowiedź: „Nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, 

który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg” (1 Kor 3,7). Nawet jeśli wykonujesz 

banalne zadania, Bóg współdziała z tobą, obdarzając cię łaską i błogosławieństwem. 

Błogosławi cię za twoją wierność, błogosławi ludzi, o których się troszczysz. To, co robisz, 

nie jest tak istotne, jak ukryte działanie Boga w sercach ludzi, których stawia na twojej 

drodze. 

Buduj więc dalej! Czy twoja rola jest wielka, czy mała, widoczna czy ukryta, ważne jest 

to, że budujesz. Że jesteś pomocnikiem samego Chrystusa. 

 

„Panie, chcę wraz z Tobą budować Twoje królestwo. Pomóż mi rozpoznawać Twoją 

obecność i Twoje błogosławieństwo w każdej sytuacji, w jakiej się dzisiaj znajdę”. 

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 4,  38-44 

 

(38) Po opuszczeniu synagogi przyszedł do domu Szymona. A wysoka 
gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za nią. (39) On stanąwszy nad 
nią rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im. (40) O 

zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, 
przynosili ich do Niego.  

On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. 

(41) Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży! Lecz 
On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest 

Mesjaszem. (42) Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A 
tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie 

odchodził od nich. (43) Lecz On rzekł do nich: Także innym miastom muszę 
głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem 

posłany.        (44) I głosił słowo w synagogach Judei.  
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 4,  38-44 

 
(38) Po opuszczeniu synagogi przyszedł do domu Szymona. A 

wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za 
nią. (39) On stanąwszy nad nią rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz 

też wstała i usługiwała im. (40) O zachodzie słońca wszyscy, którzy 
mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego.  

 
On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. 

 
(41) Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn 

Boży! Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, 
że On jest Mesjaszem. (42) Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na 

miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały 

Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. (43) Lecz On rzekł do nich: 
Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, 

bo na to zostałem posłany.  (44) I głosił słowo w synagogach Judei.  
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Lekcja 4                             Temat:   Bóg cię wzywa - odpowiedz na wezwanie 
 

  Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 5,1-11 

(1) Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a 

On stał nad jeziorem Genezaret - (2) zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; 

rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. (3)Wszedłszy do jednej łodzi, która 

należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i             

z łodzi nauczał tłumy. (4) Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na 

głębię i zarzućcie sieci na połów! (5) A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc 

pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. (6) Skoro 

to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się 

rwać. (7) Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z 

pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie 

zanurzały. (8) Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: 

Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. (9) I jego bowiem, i 

wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego 

dokonali; (10) jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli 

wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się,  

odtąd ludzi będziesz łowił. (11) I przyciągnąwszy łodzie do 

brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Ze słów Jezusa bardzo jasno wynikało, o co Mu chodzi. Piotr i inni uczniowie mieli odtąd 

wyruszyć na zupełnie inny połów. Nie będą im już potrzebne łodzie i sieci. Będą łowić ludzi, 

głosząc im prawdę, a przez to prowadzić ich do poznania Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. 

 

Jednak w tym znanym fragmencie istnieje związek pomiędzy cudownym połowem ryb               

a wezwaniem do ewangelizacji, który może łatwo umknąć naszej uwagi: ten obfity połów nie 



był zasługą Piotra. Bez Jezusa Piotr tego ranka nie złowiłby ani jednej ryby, ale z Jezusem 

złowił tyle ryb, że sieci zaczęły się rwać.  

Oczywiście to Piotr zarzucił sieci, w które złapały się ryby. Ale ten połów nie był 

wynikiem jego umiejętności i doświadczenia, lecz posłuszeństwa Jezusowi. Dopiero kiedy 

zdecydował się posłuchać Jezusa, a nie swojej własnej logiki, sieci napełniły się rybami. 

 

Jest to ważna lekcja także dla nas. 
 

Pan ma w tym życiu dla każdego z nas specjalne zadania, które tylko my możemy 

wykonać. W jaki sposób odpowiemy na Jego wezwanie? Oczywiście, Bóg chce, żebyśmy 

wykorzystywali nasze zdolności naturalne. Ważne jednak, abyśmy zdawali sobie sprawę, jak 

bardzo potrzebujemy Jego pomocy – i to nie tylko wtedy, gdy nasza ciężka praca nie 

przynosi żadnych skutków! 

Abyśmy wzywali Go, niezależnie od tego, co robimy. I tak jak Piotr nie mógł wyjść z 

podziwu na widok cudownego połowu ryb, tak i my możemy być zaskoczeni, widząc, jak 

Bóg wspiera i pomnaża nasze wysiłki. 

 

 Spróbuj dziś zastanowić się nad tym, do czego Bóg cię wzywa.  

 

On jest z tobą, ale spróbuj świadomie zaprosić Go do tego wszystkiego, co robisz.                   

Jeśli jesteś w domu i dzieci zaczynają rozrabiać, poproś Go o siłę, spokój i cierpliwość.               

Jeśli zmagasz się z trudnym problemem w pracy, poproś o światło i mądrość. Kiedy ogarnia 

cię przygnębienie, proś Go o Ducha Pocieszyciela. Nie jest to wołanie w próżnię – Bóg jest 

twoim Ojcem i chce, abyś się do Niego zwracał. Zaufaj więc, że „wszystko jest możliwe”, 

kiedy na Nim polegasz (Mt 19,26)! 

 

„Panie, wierzę, że gdy oddam Tobie swoje problemy, mogą dziać się cuda”. 

 

1 Kor 3,18-23            Ps 24,1-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

6 września 2018 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 5,1-11 

(1) Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a 

On stał nad jeziorem Genezaret - (2) zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; 

rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. (3)Wszedłszy do jednej łodzi, która 

należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i             

z łodzi nauczał tłumy. (4) Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na 

głębię i zarzućcie sieci na połów! (5) A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc 

pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. (6) Skoro 

to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się 

rwać. (7) Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z 

pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie 

zanurzały. (8) Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: 

Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. (9) I jego bowiem, i 

wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego 

dokonali; (10) jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli 

wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się,  

odtąd ludzi będziesz łowił. (11) I przyciągnąwszy łodzie do 

brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim. 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

7 września 2018                           

      Lekcja  5                                        Temat:   Pozwól się "rozciągnąć" Duchowi Świętemu 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 5,33-39 

 
 

 (33) Wówczas oni rzekli do Niego: Uczniowie Jana dużo poszczą i modły 

odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją. (34) Jezus 

rzekł do nich: Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan 

młody jest z nimi? (35) Lecz przyjdzie czas kiedy zabiorą im pana młodego,                 

i wtedy, w owe dni, będą pościli. (36) Opowiedział im też przypowieść: Nikt nie 

przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego;                           

w przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do 

starego. (37) Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków;                  

w przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo 

wycieknie,  i bukłaki się zepsują. (38) Lecz młode wino należy wlewać                       

do nowych bukłaków. (39) Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego - 

mówi bowiem: Stare jest lepsze.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

W starożytnym Izraelu sok tłoczony z winogron przelewano natychmiast do pojemników, 

w których fermentował. Jeśli wino miało być transportowane na duże odległości, 

pojemnikiem tym bywały zwykle bukłaki uszyte z koziej skóry. W pierwszym etapie 

fermentacji wydzielało się sporo gazu, wskutek czego skóra ulegała rozciągnięciu. Ponieważ 

skóra starych bukłaków była już rozciągnięta, przy kolejnym użyciu proces fermentacji mógł 

je po prostu rozsadzić.  

Jezus opowiedział tę przypowieść, aby uzmysłowić faryzeuszom i uczonym w Piśmie, że 

mają stać się jak „nowe bukłaki”. Oznajmił, że nowe życie, które głosi, nie da się pomieścić 

w starych schematach myślenia i działania – jak młode wino w starym bukłaku. 

Życie w królestwie Bożym wymaga podatności na Boże poruszenia. Nie wszyscy 

słuchacze Jezusa przyjęli te słowa, ale ci, którzy to uczynili, stali się podatni na „rozciąganie” 

jak nowe bukłaki – i otrzymali Boże błogosławieństwo. 



 Musieli, na przykład, rozszerzyć swoją koncepcję Mesjasza, który zamiast być 

zwycięskim ziemskim królem, miał się okazać ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Synem 

Bożym. Musieli zaakceptować to, że przyjmujący Jezusa ludzie innych narodowości są ich 

braćmi i siostrami, a nie poganami, którzy mogą uczynić ich nieczystymi. Kościół pierwotny 

rozwinął się tak dynamicznie właśnie dlatego, że pierwsi uczniowie byli na tyle elastyczni, 

by pomieścić „fermentację” Ducha Świętego. 

 

 Ty także, jak uczniowie z czasów Jezusa, jesteś „bukłakiem”, w którym działa 

Duch Święty. Najważniejsze, by pozwolić Mu się „rozciągnąć”. 

 

 Może, na przykład, czujesz instynktowną niechęć wobec kolegi z pracy czy sąsiada, a 

tymczasem Bóg chce, byś spojrzał na niego z większą wyrozumiałością. Może Bóg 

obdarowuje cię nowym talentem lub wzywa, żebyś zaczął używać talentu, który od dłuższego 

czasu jest uśpiony. Może takim wezwaniem do „rozciągnięcia się” będzie kolejne dziecko 

lub opieka nad starszą czy chorą krewną. Tego typu sytuacje zmuszają nas do oparcia się na 

Duchu Świętym, aby „rozciągnąć” się i nie „pęknąć”.  

 

Czy jest w twoim życiu jakiś obszar, w którym czujesz się „rozciągany”? Proś o łaskę 

większej elastyczności, abyś mógł wyraźniej ukazywać innym obecność i miłość Boga. 

 

„Jezu, pomóż mi dziś iść za natchnieniem Ducha, który wzbudza we mnie 

nowe możliwości świadczenia o Twojej miłości w moim otoczeniu”. 

 

 

1 Kor 4,1-5         Ps 37,3-6.27-28.39-40 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 5,33-39 

 
 

 (33) Wówczas oni rzekli do Niego: Uczniowie Jana dużo poszczą i modły 

odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją. (34) Jezus 

rzekł do nich: Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan 

młody jest z nimi? (35) Lecz przyjdzie czas kiedy zabiorą im pana młodego,                 

i wtedy, w owe dni, będą pościli. (36) Opowiedział im też przypowieść: Nikt nie 

przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego;                           

w przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do 

starego. (37) Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków;                  

w przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo 

wycieknie,  i bukłaki się zepsują. (38) Lecz młode wino należy wlewać                       

do nowych bukłaków. (39) Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego - 

mówi bowiem: Stare jest lepsze.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Narodzenie 

Najświętszej 

Maryi Panny 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 1,1-16.18-23 

 
 

(1) Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna 

Abrahama. (2) Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem 

Judy i jego braci; (3) Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była 

Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; (4) Aram ojcem 

Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; (5) Salmon 

ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. 

Obed był ojcem Jessego, (6) a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem 

Salomona, a matką była /dawna/ żona Uriasza. (7) Salomon był ojcem 

Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; (8) Asa ojcem Jozafata; 

Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; (9) Ozjasz ojcem Joatama; 

Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; (10) Ezechiasz ojcem 

Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; (11) Jozjasz ojcem 

Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. (12) Po 

przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem 

Zorobabela; (13) Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem 

Azora; (14) Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem 

Eliuda; (15) Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem 

Jakuba; (16) Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, 

zwany Chrystusem.  



(18) Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach 

Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się 

brzemienną za sprawą Ducha Świętego. (19) Mąż Jej, Józef, który był 

człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał 

oddalić Ją potajemnie. (20) Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się 

we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej 

Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej 

poczęło. (21) Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój 

lud od jego grzechów . (22) A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo 

Pańskie powiedziane przez Proroka: (23) Oto Dziewica pocznie i 

porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: 

Bóg z nami. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Nazywamy ich Świętą Rodziną. Uważamy Ich za wzór do naśladowania w naszych 

własnych domach. „Co zrobiliby na naszym miejscu Jezus, Maryja i Józef?” – pytamy. 

 

 Dziś, wspominając narodzenie Maryi, zastanówmy się, co czyni tę Rodzinę tak 

wyjątkową.  

 

Maryja urodziła się w pobożnej rodzinie żydowskiej z rodu Dawida. Bóg przygotował 

Ją na Rodzicielkę swojego Syna, uwalniając Ją od zmazy grzechu pierworodnego. Nie to 

jednak jest największym tytułem oddawania Jej chwały. Najważniejsze jest to, że 

powiedziała „tak”, że przyjęła Syna Bożego do swego łona, że Go pielęgnowała i karmiła – 

zarówno fizycznie, jak i duchowo. Dlatego wszystkie pokolenia nazywają Ją błogosławioną i 

dlatego dziś z radością obchodzimy Jej narodziny. 

Józef był człowiekiem sprawiedliwym. Zaręczył się z wyjątkową kobietą. Aniołowie 

przemawiali do niego w snach. Jednak nie to stanowi o jego świętości, lecz to, że przyjął do 

swojego życia Maryję i poczęte w Niej Dziecko. Pomimo plotek na temat Jej ciąży, stworzył 

z Nią rodzinę i razem przyjęli Jezusa do swego domu. Józef pozwolił, by to Dziecko zmieniło 

całe jego życie. Dlatego dziś czcimy go jako patrona Kościoła powszechnego oraz „Kościoła 

domowego”, jakim jest rodzina. 

 

Święta Rodzina wciąż wytycza nam drogę. Możemy wzorować życie na Maryi                 

i Józefie, pełniej zapraszając Jezusa do naszych domów i rodzin. Jego obecność przemienia 

nasze życie, ponieważ mamy to samo szczęście, co Maryja i Józef: „Bóg [jest] z nami”    

(Mt 1,23). 



Jezus obiecuje, że każdy, kto przyjmie Go do swego domu, otrzyma od Niego 

zaproszenie do Jego wiecznego domu w niebie. On chce być z nami nie tylko do końca 

naszego ziemskiego życia, ale przez całą wieczność. 

 

Dlatego zaprasza nas, jak Maryję i Józefa, do uczestnictwa w Jego odwiecznym planie.  

Co więcej, zaprasza nas do swojej własnej i świętej Rodziny. Czy można odrzucić tak 

wspaniałą propozycję? 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że zapraszasz mnie, bym wraz                                  

z Maryją i Józefem stał się członkiem Twojej Rodziny!” 

 

Mi 5,1-4a lub Rz 8,28-30     Ps 96,1-2.11-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

9 września 2018                           

(Iz 35, 4-7a:   Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (4) Powiedzcie małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - 

pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić 

was. (5) Wtedy przejrzą oczy niewidomych i  

uszy głuchych się otworzą. 

 (6) Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie.                

Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; (7) spieczona ziemia 

zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód; 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Każdej niedzieli wyznajemy naszą wiarę w Boga, „Ojca Wszechmogącego, 

Stworzyciela nieba i ziemi”. Bóg objawia nam swoje ojcostwo w pełnej miłości trosce, 

jaką otacza wszystkie swoje dzieci. Jakże to pocieszające wiedzieć, że nasz Ojciec jest 

wszechmogący, że może wszystko! Żadna rzecz nie jest dla Niego niemożliwa. 

 

     Jezus jest urzeczywistnieniem wszystkich Bożych 

planów i spełnieniem wszystkich naszych nadziei.  
 

W Nim otrzymaliśmy obietnicę życia wiecznego. Prorok Izajasz wzywał swój naród: 

„Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg (…) On sam przychodzi, by was zbawić”.                       

A wtedy „przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą” (Iz 35,4-5).  

 

Wszystko to się wypełniło w przyjściu Jezusa.  

 

To On sprawił, że oczy niewidomych już przejrzały, a uszy głuchych już się otworzyły. 

Kiedy Jezus uzdrowił głuchoniemego, Jego uczniowie zdumiewali się nie tylko samym 

cudem, ale tym, że oto stali się świadkami wypełnienia Bożych obietnic o Mesjaszu, który 

zapoczątkuje królestwo Boże na ziemi! 

 



Jezus, zapowiedziany i oczekiwany z utęsknieniem Mesjasz, przyszedł na ziemię i zaprosił 

nas wszystkich do swego królestwa.  

 

 Czy jednak słyszymy to zaproszenie?  

 Czy czasem nie czujesz się, jakbyś miał głuche dzieci? Wołasz je, a one nie 

przychodzą. Zadajesz im pytanie, ale nie otrzymujesz odpowiedzi.  

 Czy nie sądzisz, że Bóg, mówiąc do nas, również ma powody, by czuć się jak 

sfrustrowany rodzic?  

 

Woła do nas, a my jesteśmy tak pochłonięci swoimi sprawami, że w ogóle Go nie 

słyszymy. Prosi, byśmy przedstawiali Mu swoje potrzeby, ale nam szkoda czasu na 

modlitwę. 

 

Jezus pragnie otworzyć nasze uszy, podobnie jak uczynił to głuchoniememu, byśmy mogli 

usłyszeć Jego słowa miłości. Pragnie, by nasze języki głosiły Jego cuda. Każdy z nas może 

obwieszczać moc Bożą, której doznaje najpełniej w odpuszczeniu grzechów, i ogłaszać, że 

Bóg wypełnił w Chrystusie wszystkie swoje obietnice. Nie żałujmy czasu, by słuchać Bożego 

słowa, które ma moc napełnić nas mądrością i miłością. Z radością głośmy wszystkim, 

których spotykamy, dobrą nowinę o zbawieniu. 

 

„Jezu, otwórz moje uszy, abym mógł słyszeć Twoje słowa i głosić Twoją chwałę” 

 

Ps 146,6-10      Jk 2,1-5       

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mk 7,31-37 

 

(31) Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro 

Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. (32) Przyprowadzili Mu 

głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. (33) On wziął go na bok, 

osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; (34) a 

spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy:  

Otwórz się! 
(35) Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł 

prawidłowo mówić. (36) /Jezus/ przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im 

bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. (37) I pełni zdumienia mówili: 

Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym 

mowę.  


