
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

14 stycznia 2019 

Lekcja  85                             Temat:   Zaproszenie do spot(y)kania Jezusa 
 

Hbr 1,1-6 (Biblia Tysiąclecia) 
  
 

(1) Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez 

proroków, (2) a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. 

Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył 

wszechświat. (3) Ten /Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, 

podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, 

zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. (4) On o tyle stał się wyższym od aniołów, o 

ile odziedziczył wyższe od nich imię. (5) Do którego bowiem z aniołów powiedział 

kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził? I znowu: Ja będę Mu 

Ojcem, a On będzie Mi Synem. (6) Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, 

powie: Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży! 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Rozpoczynając w mszalnej liturgii słowa serię czytań z Listu do Hebrajczyków, 

przyjrzyjmy się szerzej temu przepięknemu tekstowi. Chociaż jego adresaci nie są 

nazwani wprost, uznaje się powszechnie słuszność tradycji wskazującej na wspólnotę 

złożoną głównie z chrześcijan pochodzenia żydowskiego, zakorzenionych                            

w hebrajskiej kulturze religijnej.  

Dlatego w liście tym znajduje się tak wiele cytatów ze Starego Testamentu. 

List napisany jest poprawną, piękną greką. Nie wiadomo, czy jest to przekład              

z zaginionego aramejskiego oryginału.  

Prawdę powiedziawszy, autorstwo Listu do Hebrajczyków zawsze stanowiło 

zagadkę dla komentatorów. Znaczna część wczesnych pisarzy kościelnych uważała 

go za dzieło faryzeusza, znawcy Pisma – na przykład św. Pawła.  

 



Jednak styl listu daleko odbiega od innych pism Pawłowych, co być może 

zawdzięczamy tłumaczowi. Niektórzy uczeni przypuszczają, że list ten jest redakcją 

myśli Pawła, dokonaną przez któregoś z jego towarzyszy, na przykład Barnabę, 

„Syna Pocieszenia” (Dz 4,36).  

Dopatrywano się także autorstwa Łukasza, Apollosa, a nawet diakonisy Pryscylli.  

Najważniejsze jest to, że list ten powstał pod natchnieniem Ducha Świętego i 

należy do zbioru ksiąg kanonicznych. Cytował go już św. Klemens Rzymski, papież 

z pierwszego wieku chrześcijaństwa.  

Współczesne badania wykazały, że List do Hebrajczyków powstał 

prawdopodobnie przed rokiem 67 po Chrystusie, być może w związku z wybuchem 

wojny z Rzymianami. Jest to fascynujący tekst z przejmującym, ponadczasowym 

przesłaniem, kierującym ku Jezusowi, Synowi Bożemu, i wypełnieniu odwiecznej 

Bożej obietnicy zbawienia ludzi. 

List do Hebrajczyków ukazuje wypełnienie Bożych obietnic w Jezusie Chrystusie: 

 On jest naszym „arcykapłanem wielkim” (Hbr 4,14), który wciąż 

wstawia się za nami (7,25), i którego przelana krew oczyszcza nasze 

sumienia (9,14).  

 On przewodzi nam w wierze i ją udoskonala (12,2) oraz podtrzymuje 

nie tylko nasze życie, ale również cały wszechświat (1,3).  

 On ma moc uporać się z każdym lękiem, każdym grzechem, każdą 

przeszkodą w naszym życiu wiary.  

 Daje nam wszelkie powody ku temu, by „trzymać się niewzruszenie 

nadziei, którą wyznajemy” (10,23). 
 

Takiego właśnie Jezusa będziemy spotykać przez kolejne cztery tygodnie – 

pełnego mocy Mesjasza, gotowego na wszystko, aby wybawić nas od grzechu i 

wprowadzić do nieba. 

Oby Duch Święty otwierał nam oczy na tę rzeczywistość. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że przyjąłeś krzyż, aby zawrzeć z nami nowe, 

wieczne przymierze!” 

 

Ps 97,1-2.6-7.9   

 

 



  Ewangelia dnia dzisiejszego: Mk 1,14-20 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(14) Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. 
Mówił:  

(15) Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się                      
i wierzcie w Ewangelię.  

(16) Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, 
Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. (17) Jezus rzekł do nich:  

Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi.  
(18) I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. (19) Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna 

Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. (20) Zaraz ich 
powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za 
Nim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

15 stycznia 2019                           

Lekcja  86                                         Temat:   Broń się przed zakusami szatana 
 

   Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 1,21-28 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (21) Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i 

nauczał. (22) Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma 

władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. (23) Był właśnie w synagodze człowiek opętany 

przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: (24) Czego chcesz od nas, Jezusie 

Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży. (25) Lecz Jezus 

rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. (26) Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z 

głośnym krzykiem wyszedł z niego. (27) A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego 

pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym 

rozkazuje i są Mu posłuszne. (28) I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po 

całej okolicznej krainie galilejskiej. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wielu mieszkańców współczesnej Europy odrzuciło już pogląd, że                          

złe duchy istnieją naprawdę. 

 

Jednak, jak podkreślali to liczni święci, takie myślenie jest wielkim błędem. 

Demony są rzeczywiste i nieustannie próbują nakłonić nas do grzechu. Jednak zanim 

pójdziemy dalej, wprowadźmy jedno bardzo istotne rozróżnienie. 

Podczas gdy ludzi opętanych przez złe duchy jest bardzo niewielu, to większość                  

z nas może być przez nie nękana. W zrozumieniu tego może nam pomóc jedna                     

z historii biblijnych. Kiedy Piotr zasugerował Jezusowi, że przecież wcale nie musi 

umierać, Jezus powiedział do niego: „Zejdź Mi z oczu, szatanie” (Mk 8,33). 

Jezus nie chciał przez to powiedzieć, że Piotr jest opętany. Stwierdził natomiast, że 

diabeł posłużył się Piotrem, aby wystawić Go na próbę. Na tym właśnie polega 

różnica. Piotr sam wpadł na ten pomysł i wypowiedział go w dobrej wierze, swoimi 

własnymi ustami. Jednak wypowiedział te słowa pod wpływem szatana. 



Szatan także dziś próbuje się nami posłużyć, tak jak wtedy posłużył się Piotrem.  

Jak więc mamy bronić się przed jego zakusami? 

1. Po pierwsze, staraj się czynić wszystko, żeby nie sprzeciwiać się słowu 

Jezusa. Oczywiście zawsze możesz prosić Go, żeby pomógł ci zrozumieć                  

i wypełnić Jego przykazania, ale czyń to w postawie zaufania i pokory.                                  

Kiedy, jak Piotr, dochodzisz do wniosku, że to ty sam „wiesz lepiej”, otwiera 

cię to na wpływ złego ducha. 

 

2. Po drugie, wkładaj na siebie „zbroję Bożą” (Ef 6,11). Codziennie po 

przebudzeniu proś Pana o ochronę dla siebie i całej twojej rodziny. Proś, by 

chroniła cię moc krzyża świętego, na którym Jezus pokonał szatana. 

 

3. Po trzecie, zanurzaj się w słowie Bożym i Eucharystii. Codziennie 

przynajmniej przez pięć minut czytaj i rozważaj słowo Boże. Jak najczęściej 

uczestnicz we Mszy świętej i przyjmuj Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 

 

4. I wreszcie pamiętaj, że Jezus, który jest w tobie, jest większy od diabła                

(1 J 4,4). 

 

„Jezu, naucz mnie wytrwale i stanowczo opierać się pokusom złego ducha”. 

 

Hbr 2,5-12   Ps 8,2.5-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

16 stycznia 2019                    

Lekcja  87                                          Temat:  "Miejsce pustynne" 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 1,29-39 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(29) Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i 

Andrzeja. (30) Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o 

niej. (31) On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A 

ona im usługiwała. (32) Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego 

wszystkich chorych i opętanych; (33) i całe miasto było zebrane u drzwi. (34) Uzdrowił wielu 

dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym 

duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. (35) Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, 

wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. (36) Pośpieszył za Nim 

Szymon z towarzyszami, (37) a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię 

szukają. (38) Lecz On rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, 

abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. (39) I chodził po całej Galilei, nauczając w 

ich synagogach i wyrzucając złe duchy. 
 

 

Hbr 2,14-18 

(14) Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej 

różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad 

śmiercią, to jest diabła, (15) i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń 

śmierci podlegli byli niewoli. (16) Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia 

potomstwo Abrahamowe. (17) Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do 

braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za 

grzechy ludu. (18) W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym 

może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Dzisiejsze pierwsze czytanie przypomina nam o tym, że Jezus nie był herosem 

obdarzonym nadludzkimi zdolnościami. Stał się człowiekiem jak my; cierpiał i był 

kuszony jak każdy z nas. Podobnie jak my odczuwał zmęczenie i głód. Czuł się 

zraniony, gdy ludzie mówili coś przeciwko Niemu.  



Jak my, potrzebował modlitwy. I chociaż sam nigdy nie zgrzeszył, doświadczał 

skutków grzechu, tak jak my ich doświadczamy. 

Dlatego nie tylko rozumie nasze cierpienia, ale także może skutecznie nam pomóc. 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus jest rozchwytywany przez wszystkich – uzdrawia, 

wyrzuca złe duchy, głosi królestwo, zajmuje się tłumem zgromadzonym u Jego drzwi 

(Mk 1,33). Z pewnością musiało to być dla Niego męczące. A mimo to wstał, „kiedy 

jeszcze było ciemno”, po czym „udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił” 

(Mk 1,35). 

 Czy nie należał Mu się odpoczynek? 

My też, jak Jezus, bywamy zmęczeni naszymi obowiązkami. Jednak najlepsze, co 

możemy zrobić w takiej sytuacji, to znaleźć kilka minut na modlitwę. Kiedy jesteśmy 

słabi, diabeł będzie próbował wykorzystać naszą słabość do swoich celów.  

 Powie nam, że mamy prawo denerwować się na innych, bo przecież jesteśmy 

zmęczeni i głodni.  

 Powie, że przekleństwa to nic złego, bo przecież zmęczony człowiek musi 

sobie jakoś ulżyć.  

W ten sposób stawiamy pierwsze kroki na równi pochyłej i im prędzej z niej 

zejdziemy, tym lepiej.  

Pamiętajmy, że Jezus wie, przez co przechodzimy. On zechciał być w pełni 

człowiekiem, aby przeżyć to wszystko, co my przeżywamy. Zechciał stać się jednym  

z nas, aby znaleźć z nami wspólny język – i abyśmy my mogli znaleźć wspólny język 

z Nim. 

Kiedy czujesz się zmęczony, udręczony pokusami, głodny czy zraniony, pamiętaj, 

że Jezus cię rozumie.  

Przypomnij też sobie, jak zwracał się do Ojca na modlitwie, nie dając żadnej szansy 

diabłu. A potem módl się. Znajdź sobie „miejsce pustynne” i proś Jezusa o łaskę 

wytrwania przy Nim. On jest zawsze z tobą, zawsze u twego boku, gotów cię wspierać 

i umacniać. On wie, co przeżywasz, On cię rozumie. 

„Jezu, Ty wiesz, co to znaczy zmagać się z codziennym trudem.                              

Pomóż mi, Panie”. 

 

Hbr 2,14-18  Ps 105,1-4.6-9    Mk 1,29-39 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :  

17 stycznia 2019                           

Lekcja  88                                         Temat:   Nie zatwardzaj swojego serca 
 

Ps 95,6-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (6) Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze i zegnijmy kolana przed Panem, który 

nas stworzył. (7) Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami 

w Jego ręku. Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego: (8)  

Nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba, 

 jak na pustyni w dniu Massa, (9) gdzie Mnie wasi przodkowie wystawiali na próbę i 

doświadczali Mię, choć dzieło moje widzieli. (10) Tamto pokolenie budziło we Mnie wstręt 

przez lat czterdzieści, i powiedziałem: Są oni ludem o sercu zbłąkanym i moich dróg nie 

znają. (11) Przeto przysiągłem w moim gniewie: Nie wejdą do [miejsca] mego odpoczynku. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Już na sam dźwięk nazwy Meriba w Izraelitach odzywały się wspomnienia. 

Miejsce to wymienione jest w pismach proroków, w psalmach, a nawet w 

dzisiejszym czytaniu z Listu do Hebrajczyków. Musi ono być ważne. Co się tam 

wydarzyło? 

Słowo meribah oznacza kłótnię i rzeczywiście na tym miejscu Izraelici toczyli 

spór. Bóg wyprowadził ich z Egiptu i rozdzielił przed nimi wody Morza 

Czerwonego, aby mogli wyjść bezpiecznie. Teraz jednak, spragnieni, błąkali się po 

pustyni. Dlatego zaczęli szemrać. Ich protesty nasiliły się do tego stopnia, że Mojżesz 

zaczął obawiać się o własne życie. Wtedy zainterweniował Bóg. Kazał Mojżeszowi 

uderzyć laską w skałę, z której natychmiast wytrysnął obfity zdrój wody. 

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Izraelici zostali upomnieni za szemranie 

przeciwko Bogu, jednak chodziło tu o coś więcej. Lud zwątpił w dobroć Tego, który 

dopiero co ich wybawił. „Czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie?”                 

(Wj 17,7) – pytali. 



Stracili z oczu to, co Bóg już dla nich uczynił, i ich serca stały się twarde wobec 

Niego. 

Dlatego właśnie psalmista przywołuje Meribę – nie jako potępienie, ale jako 

zachętę do przypomnienia sobie Bożej bliskości: 

 „Cierpiałem w niewoli egipskiej, ale Pan usłyszał mój krzyk i wyzwolił mnie”. 

 „Przeszedłem suchą nogą przez Morze Czerwone”.  

 „Pan zesłał mi mannę i przepiórki na pustyni”. 

Te wspomnienia, jak słup obłoku za dnia i słup ognia w nocy, przypominały 

Izraelitom, że Bóg ich nie opuścił.  

Wszyscy mamy chwile, w których zaczynamy wątpić, czy Bóg rzeczywiście jest   

z nami. Starajmy się wtedy przypomnieć sobie to wszystko, co On już zdziałał w 

naszym życiu.  

Czy pamiętasz, jak w trudnej sytuacji doświadczyłeś ludzkiej życzliwości? Albo 

jak poczułeś Bożą obecność, patrząc na nowo narodzonego wnuczka? Albo kiedy 

potrafiłeś przebaczyć komuś urazę, która mogła jeszcze długo niszczyć wasze 

relacje? 

 Pamiętaj – Bóg działa.  

 Pamiętaj o Jego obecności.  

 I nie zatwardzaj swojego serca. 

 

„Panie, przypominaj mi te wszystkie sytuacje z mojego życia, w których 

mogłem zobaczyć Twoje działanie. Wierzę, że naprawdę jesteś ze mną”. 

 

Hbr 3,7-14    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 1,40-45 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(40) Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, 

możesz mnie oczyścić. (41) Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: 

Chcę, bądź oczyszczony! (42) Natychmiast trąd go opuścił i został 

oczyszczony. (43) Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, (44) mówiąc mu: 

Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, 

którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. (45) Lecz on po wyjściu zaczął wiele 

opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz 

przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek         

18 stycznia 2019                    

Lekcja  89                                          Temat:   Działający Bóg 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 2,1-12  (Biblia Tysiąclecia) 
 

  

(1) Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. (2) Zebrało się 

tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. (3) Wtem przyszli 

do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. (4) Nie mogąc z powodu tłumu przynieść 

go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili 

łoże, na którym leżał paralityk. (5) Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: 

Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. (6) A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy 

myśleli w sercach swoich:(7) Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać 

grzechy, prócz jednego Boga? (8) Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł 

do nich: Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? (9) Cóż jest łatwiej: powiedzieć do 

paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i 

chodź? (10) Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę 

odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka: (11) Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź 

do domu! (12) On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli 

się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

Historia uzdrowienia paralityka jest tak dobrze 

znana, że możemy łatwo przeoczyć zawartą w niej 

lekcję o związku pomiędzy naszą ofiarnością              

a Bożym miłosierdziem.  

Biedak leżący na noszach i czwórka jego 

przyjaciół przerobili tę lekcję w sposób 

spektakularny. 

 



Wyobraź sobie, jak wiele trudu włożyło tych czterech mężczyzn, aby wciągnąć 

swego przyjaciela na dach i opuścić go przed Jezusa. Mogli poślizgnąć się i spaść, 

uszkodzić nosze i poturbować chorego. Mogli wreszcie zostać pociągnięci do 

odpowiedzialności za rozebranie dachu w cudzym domu! Nie miało to dla nich 

znaczenia. Byli gotowi podjąć ryzyko ze względu na przyjaciela. 

Ich akt miłości poruszył serce Jezusa. 

Jak mógłby nie uzdrowić chorego i nie odpuścić mu grzechów?  

 Jest to zaledwie jedna z wielu historii o tym, co czyni Bóg, gdy my 

porywamy się na wszelkie ryzyko, by uzyskać pomoc dla swoich bliskich. 

 

 Przypomnijmy sobie kobietę kananejską, która nie zrażając się niczym, błagała 

Boga o uzdrowienie córki (Mt 15,21-28). 

 Przypomnijmy sobie, jak Mojżesz wstawiał się do Boga za Izraelitami, po tym, 

jak uczynili sobie złotego cielca (Wj 32,7-14).  

 Przypomnijmy sobie też, jak Jezus powiedział uczniom, że niektóre sytuacje 

wymagają dodatkowej modlitwy i postu (Mk 9,28-29).  

 

 Bóg nie zawsze robi  dokładnie to, o co prosimy, ale zawsze daje nam 

swoją łaskę – we właściwym czasie i we właściwy sposób. 

Dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Pomyśl, jak 

wiele łaski wylałby na nas Bóg, gdyby każdy z nas poświęcił zaledwie dziesięć minut 

dziennie na modlitwę o pojednanie pomiędzy Kościołami. Albo gdybyśmy poświęcili 

swoją przerwę śniadaniową, odcinek telewizyjne go serialu czy czas spędzany w 

Internecie po to, by wstawiać się za nasz podzielony Kościół.  

Naśladując czterech przyjaciół paralityka, złączmy się dziś w modlitwie za Kościół 

– poranione Ciało Chrystusa na ziemi. Złóżmy je przed Panem, aby mógł powiedzieć 

nam wszystkim: Grzechy waszych podziałów są odpuszczone. Wstańcie i bądźcie 

jedno. 

 

„Jezu, przynosimy Tobie wszystkie nasze podziały i nieporozumienia. Uzdrów 

nas, Panie, i zjednocz w swoim świętym, powszechnym i apostolskim Kościele”. 

 

Hbr 4,1-5.11   Ps 78,3-4.6-8 
 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

19 stycznia 2019                           
 

 

  Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 2,13-17 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(13) Potem wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go 

nauczał. (14) A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i 

rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. (15) Gdy  

Jezus siedział w jego domu przy stole, 

 wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, 

którzy szli za Nim. (16) Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je                       

z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: Czemu On je i pije z celnikami                             

i grzesznikami? (17) Jezus usłyszał to i rzekł do nich: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, 

którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Czy zauważyłeś, jak często Ewangelia ukazuje nam Jezusa                              

siedzącego za stołem?  

Ucztował na weselu w Kanie. Jadał z faryzeuszami i grzesznikami.                                  

W noc przed swoją śmiercią spożył Ostatnią Wieczerzę ze swoimi uczniami.                        

Jadł z nimi nawet po swoim zmartwychwstaniu!  

 Nie miniemy się z prawdą, mówiąc, że wspólny posiłek był istotną częścią 

działalności publicznej Jezusa! 

 



W kulturze starożytnego Bliskiego Wschodu wspólny posiłek nie był czymś 

banalnym. To przy posiłku przywódcy walczących narodów ratyfikowali traktaty 

pokojowe; przy posiłku świętowano zawarcie małżeństwa; przy posiłku wspominano             

i świętowano ważne wydarzenia historyczne. Nic więc dziwnego, że Jezus poświęcał 

tyle czasu jedząc wraz z innymi – i jednocześnie ich nauczając. 

W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Jezusa siedzącego za stołem u Lewiego 

(znanego również jako Mateusz) wraz z jego znajomymi „grzesznikami i celnikami” 

(Mk 2,16).  

Lewi prawdopodobnie nie liczył na to, że kiedykolwiek będzie mu dane usiąść do 

stołu z szanowanym rabbim, nie mówiąc już o tym, żeby taki rabbi zechciał wybrać 

sobie uczniów spośród jego znajomych.  

Jednak o to właśnie chodziło Jezusowi. Chciał On dać jasno do zrozumienia 

Lewiemu, jego znajomym, a zwłaszcza swoim krytykom, że nie odrzuci absolutnie 

nikogo, kto do Niego przyjdzie. Nie ma człowieka tak niegodnego, żeby nie mógł 

zostać Jego uczniem. Przygarnie każdego, kto uczyni choćby najmniejszy krok w Jego 

stronę. 

 I jest to wspaniała nowina! Jezus chce spożyć z tobą posiłek.  

Oczywiście zaprasza cię do swojego stołu podczas Eucharystii, ale pragnie również 

towarzyszyć ci w twoich codziennych posiłkach. Wie, że jesteś grzesznikiem, jak 

każdy, ale wie także, że Go kochasz i chcesz za Nim iść. I to jest dla Niego 

najważniejsze. 

Kiedy zasiadasz do posiłku, pamiętaj, że Jezus jest z tobą. Jest z tobą niezależnie od 

tego, czy jesz sam czy razem z bliskimi, przy pięknie nakrytym stole w ekskluzywnej 

restauracji, we własnym domu czy w stołówce Caritasu. On jest z tobą i chce cieszyć 

się twoją obecnością. Powitaj Go więc, przy swoim stole. Poproś, by pobłogosławił 

twój posiłek. 

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za to, że chcesz zasiąść ze mną, grzesznikiem, przy stole”. 

 

Hbr 4,12-16  Ps 19,8-10.15 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

20 stycznia 2019                           

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 2,1-11 (Biblia Tysiąclecia)  
 

(1) Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam 

Matka Jezusa. (2) Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. (3) A kiedy 

zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. (4) Jezus Jej odpowiedział: 

Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina 

moja? (5) Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.  

 

 
 

(6) Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, 

z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. (7) Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie 

stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. (8) Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i 

zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli. (9) A gdy starosta weselny skosztował 

wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy 

czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego (10) i powiedział do niego: Każdy 

człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś 

dobre wino aż do tej pory. (11) Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.  
 

Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



Pierwszy cud Jezusa musiał zrobić wrażenie – przemiana wody w wino! Ponieważ 

miało to miejsce na weselu, można uznać ten cud za prezent ofiarowany młodej 

parze. Jezus uczynił go jednak również po to, by będący z Nim uczniowie mogli 

zobaczyć Jego chwałę i uwierzyć w Niego (J 2,11). 

Jan mówi nam, że był to pierwszy znak uczyniony przez Jezusa.  

 W dalszej części Ewangelii wymienia jeszcze sześć znaków, z których 

każdy miał pogłębić wiarę uczniów – a także naszą.  

O czym mówią nam pozostałe znaki?  

 tym, że słowo Jezusa ma moc nas uzdrawiać (J 4,46-54; 5,1-9). 

 tym, że On chce karmić nas Chlebem Życia oraz uciszać burze                              

i niepokoje naszych serc (6,1-21).  

 tym, że chce objawiać się nam jako Pan, który nas kocha (9,1-7.35-39).  

 tym wreszcie, że chce podnosić nas z „grobów” naszych grzechów, 

zwątpienia i niewiary (11,1-44).  

Każdy z tych znaków ukazuje, że  

kiedy otwieramy się na Jezusa przez wiarę, On zaczyna odnawiać nasze życie.  

Bierze zwykłą „wodę” naszej codzienności i przemienia ją w wyborne „wino”. 

 

Wszystkie te historie mówią o działaniu Boga, który chce nas odnowić, 

uzupełniając to wszystko, czego nam brakuje. Mówią, że On pragnie przywrócić nam 

radość ze służenia Mu oraz stać się dla nas źródłem wszelkiego błogosławieństwa. 

Słuchając dziś tego fragmentu podczas Mszy świętej, zastanów się, co takiego 

Jezus chciałby w tobie odnowić. Może gorliwość w Jego służbie? Może miłość do 

żony czy męża? A może pragnienie modlitwy?  

Uwierz, że On, jeśli tylko na to pozwolisz, będzie działać w tobie, przywracając do 

życia to, co zamiera. Chce obdarować cię najlepszym winem, jak uczynił to w Kanie, 

a przez to ukazać ci swoją chwałę. 

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za to, że mnie odnawiasz. Panie, pozwól mi zobaczyć 

Twoją chwałę, abym mógł mocniej wierzyć w Ciebie”. 

 

Iz 62,1-5   Ps 96,1-3.7-10  1 Kor 12,4-11 


