
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

4 lutego 2019 

Lekcja  100                             Temat:   Galeria wiary 
 

  Hbr 11, 32-40 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(32) I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu 

na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, 

Samuelu i o prorokach, (33) którzy przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów 

sprawiedliwych, otrzymali obietnicę, zamknęli paszcze lwom, (34) przygasili żar ognia; 

uniknęli ostrza miecza i wyleczyli się z niemocy, stali się bohaterami w wojnie i do ucieczki 

zmusili nieprzyjacielskie szyki. (35) Dzięki dokonanym przez nich wskrzeszeniom niewiasty 

otrzymały swoich zmarłych. Jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby 

otrzymać lepsze zmartwychwstanie. (36) Inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a nadto 

kajdan i więzienia. (37) Kamienowano ich, przerzynano piłą, <kuszono>, przebijano 

mieczem; tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku - (38) świat 

nie był ich wart - i błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach 

ziemi. (39) A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie 

otrzymali przyrzeczonej obietnicy, (40) gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, 

aby oni doszli do doskonałości bez nas. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Jeśli jesteś kibicem sportowym, na pewno słyszałeś o „galeriach sław”, gdzie 

upamiętnia się wybitnych sportowców poprzez umieszczanie ich wizerunków, 

przechowywanie informacji i pamiątek. Ale czy słyszałeś o „galerii wiary”? 

Otóż tak właśnie określa się niekiedy jedenasty rozdział Listu do Hebrajczyków, 

stanowiący rozbudowaną listę bohaterów Starego Testamentu.  

Są na niej między innymi Mojżesz, Sara, Rachab, Józef i wielu innych. 

Bohaterzy ci chlubnie ukończyli swój bieg pomimo przeciwności, nieszczęść, a 

nawet upadków moralnych. Oddali Bogu chwałę swoim życiem, a ich wiara jest dla 

nas inspiracją po dziś dzień. To oczywiste, że zasługują na upamiętnienie! 



Ale autor Listu do Hebrajczyków nie poprzestaje na upamiętnieniu tych 

bohaterów. Po wyliczeniu ich chwalebnych zasług kieruje uwagę czytelników na nich 

samych – a także na nas i na nasze życie.  

 Ci starożytni święci przekazali pałeczkę nam. Teraz my mamy 

kontynuować bieg i zachować wiarę.  

 

 Jakie uczucia to w tobie budzi? 

Może czujesz, że nigdy nie zdołasz dorównać tak wzniosłym wzorom. Jesteś tylko 

maleńkim pyłkiem w wielkim świecie. Nikt nie zna nawet twojego nazwiska. Poza 

tym, wcale nie czujesz się święty. 

To nieważne. Bóg cię zna. Widzi to wszystko, co robisz. Widzi twoją wierność. 

Widzi twoją skruchę, gdy upadasz. I chce, byś wiedział, że możesz oddać Mu 

chwałę, tak samo jak starożytni bohaterowie. Pamiętaj, że On z upodobaniem 

posługuje się zwyczajnymi ludźmi. Zresztą ostatnia część „galerii wiary” poświęcona 

jest właśnie anonimowym bohaterom (Hbr 11,35-38). Nawet sam autor Listu do 

Hebrajczyków pozostaje anonimowy i bibliści do dziś nie mają pewności, kto nim 

był.  

Nabierz więc ducha. Nawet jeśli w swoich oczach nie jesteś nikim ważnym, Bóg o 

tobie nie zapomniał. Zna twoje imię i chce, abyś był Jego świadkiem wobec świata. 

Nigdy nie wątp w to, że Bóg także dla ciebie przygotował 

miejsce w „galerii wiary”.  

 Każde twoje poświęcenie porusza Jego serce.  

 Każda minuta wygospodarowana na modlitwę sprawia Mu radość.  

 Każdy akt służby oddaje Mu chwałę. 

 

 Nie ustawaj więc w czynieniu dobra!  

 Bóg przygotował dla ciebie wspaniałe rzeczy (Hbr 11,40)!  

 

„Panie, dziękuję Ci za to, że jest dla mnie miejsce w Twojej «galerii wiary»”. 

 

Ps 31,20-24    

 
 



  Ewangelia dnia dzisiejszego: 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

5 lutego 2019                           

Lekcja  101                                        Temat:   Chmura (obłok) świadków wiary 
 

   Hbr 12,1-4 (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

(1) I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, 

odłożywszy wszelki ciężar, [a przede wszystkim] grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy 

wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach.  

(2) Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to 

zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę, i 

zasiadł po prawicy tronu Boga. (3) Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony 

grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na 

duchu.(4) Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi,  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Przetłumaczone tu jako „mnóstwo” greckie słowo nepsos może oznaczać również 

„obłok” albo „chmurę”. Widok przesuwających się po niebie obłoków bywa tak 

piękny, że spontanicznie kieruje nasze myśli ku Ojcu niebieskiemu. 

Z kolei dzisiejsze czytanie kieruje nasze myśli ku „wielkiej chmurze świadków”, 

utworzonej z bohaterów naszej wiary.  

 

 

W Starym Testamencie obłok często był symbolem 

obecności Boga pośród swego ludu. Przypomnijmy 

sobie wędrówkę Izraelitów przez pustynię po ich 

wyjściu z Egiptu. Nie wiedzieli, dokąd mają iść.                      

To prawda, że Bóg wyprowadził ich z Egiptu, ale co 

dalej? Czy wciąż jeszcze był z nimi? Wtedy pojawił się 

przed nimi wielki słup obłoku, który ich poprowadził. 

Był to dla nich znak, który stale im przypominał, że 

Bóg nad nimi czuwa. 

 



  Podobną funkcję wobec nas pełnią święci, którzy żyli przed nami.  

  Są oni znakiem, że Bóg zawsze był obecny i działał w życiu zwyczajnych 

ludzi.  

 

 I tak Abraham zaświadcza o tym, że Bóg jest wierny.  

 Dawid zapewnia, że jest On miłosierny.  

 Perpetua i Felicyta pokazują, że Bóg daje siłę wytrwania podczas 

prześladowań. Jan Bosko przekonuje, że Bóg zaspokaja wszystkie nasze 

potrzeby.  

 A Najświętsza Maryja Panna pokazuje nam, co to znaczy nieść Chrystusa 

światu. 

Ta wielka „chmura” świadków obejmuje nie tylko powszechnie znanych świętych. 

Jest tam także twój dziadek, który prowadził cię co niedzielę do kościoła, i ciocia 

Teresa, słynąca ze swej serdecznej gościnności. Jest tam twoja znajoma 

wolontariuszka ze schroniska dla bezdomnych i sąsiadka, która zawsze odmawiała 

Różaniec na porannym spacerze. 

Nie otaczają nas teologiczne doktryny, ale najprawdziwsi ludzie z 

rzeczywistym doświadczeniem Boga w swoim życiu.  

To oni tworzą wielki „słup obłoku”, przypominający nam, że Bóg jest zawsze                  

z nami. Przekonują nas, że świętość jest możliwa. I kibicują nam w naszej drodze                 

z Jezusem. 

Jaka jest prognoza pogody na dzisiaj? 

                 Pochmurnie – ze stuprocentową szansą na obfite wylanie łaski!  

 

„Jezu, pomóż mi pamiętać o mnóstwie świętych, którzy są znakiem Twojej 

obecności”. 

 

Ps 22,26-28.30-32   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Ewangelia dnia dzisiejszego:  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! (35) 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

6 lutego 2019                    

     Lekcja  102                                         Temat:  Nasza walka z grzechem 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Hbr 12,4-7.11-15  (Biblia Tysiąclecia) 
 

(4) Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi, (5) a 

zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się zwraca do was, jako do synów: Synu mój, nie 

lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. (6) Bo kogo miłuje 

Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. (7) Trwajcież w 

karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie 

karcił?  

(11) Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak 

przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. (12) Dlatego 

wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana! (13) Proste czyńcie ślady 

nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. (14) Starajcie się o pokój ze 

wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. (15) Baczcie, aby nikt nie 

pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który rośnie w górę, nie spowodował 

zamieszania, a przez to nie skalali się inni, 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 
 

Podobnie wygląda nasza walka z grzechem. 

Co czujesz, widząc, jak sztangista dźwiga 

w górę ogromny ciężar? Czy nie ogarnia cię 

podziw dla jego siły i umiejętności?               

Wiemy jednak, że żaden ciężarowiec nie 

zaczynał od sztangi ważącej kilkaset 

kilogramów. Ciężar zwiększał się stopniowo, 

w miarę jak sztangista nabierał siły i 

umiejętności technicznych. 

 



Nikt z nas nie zaczyna na poziomie olimpijczyka. Dopiero stopniowo, w miarę 

ćwiczeń, nabieramy siły. Być może w walce z grzechem zbliżasz się już do 

olimpijskiego poziomu, a może dopiero zaczynasz. Niezależnie od miejsca, w którym 

jesteś, z pewnością przyda ci się powtórka pewnych podstawowych zasad. 

 Przede wszystkim wyrób w sobie nawyk codziennego rachunku sumienia. Co 

wieczór zapytaj siebie: „W jakich sytuacjach dzisiaj upadłem? Czy nie 

popełniam wciąż na nowo tych samych grzechów? Kogo zraniłem dziś słowem 

lub uczynkiem?”.  

 Następnie poproś o przebaczenie Boga – a także postanów sobie przeprosić 

tych, których obraziłeś.  

 Nie zapomnij też o regularnym przystępowaniu do sakramentu pokuty. 

Zapewni ci to dodatkowy przypływ łaski, która pomoże ci następnym razem 

stawić czoło silnej pokusie. 

 Pamiętaj też, że aby uchwycić sztangę, trzeba czasem odłożyć coś innego. 

Oznacza to rezygnację z czegoś, co nas osłabia. Może to być strona 

internetowa, która wciąga cię na całe godziny, albo poranna rozmowa z 

koleżanką z pracy, która przeradza się w plotkowanie. Może to być o jeden 

kieliszek wina czy kawałek ciasta za dużo. 

 Czasami na twojej sztandze jest już dostateczny ciężar i wystarczy jedynie 

zwiększyć liczbę podnoszeń. Oznacza to kilka dodatkowych minut modlitwy, 

pójście raz czy dwa razy w tygodniu na Mszę świętą w dzień powszedni albo 

przeczytanie biografii świętego zamiast najnowszego bestsellera. 

 

 Podnoszenie ciężarów to ciężka praca. Podobnie rzecz ma się                     

z walką z grzechem.  

 

Nie jesteś jednak sam. Bóg zna cię na wylot. Wie, co cię osłabia, i co cię umacnia. 

Sam Jezus jest twoim trenerem. Stoi przy tobie. Chce pokazywać ci, co podnosić, a 

co odłożyć. On zawsze gotów jest wspierać cię swoją miłością i łaską. 

 

„Panie, chcę być mocny i opierać się grzechowi.                                                  

Kieruj mnie dziś ku temu, co mnie umacnia”. 

 

Ps 103,1-2.13-14.17-18    
 



 Ewangelia dnia dzisiejszego:  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :  

7 lutego 2019                           

Lekcja  103                                     Temat:   Powołani, by być apostołami 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 6, 7-13 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(7) Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. 

Dał im też władzę nad duchami nieczystymi (8) i  

przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani 

chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. (9) Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie 

dwóch sukien. (10) I mówił do nich: Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż 

stamtąd wyjdziecie. (11) Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, 

wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. (12) Oni więc 

wyszli i wzywali do nawrócenia. (13) Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych 

namaszczali olejem i uzdrawiali.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wyruszając w drogę, Apostołowie musieli być przejęci i pełni obaw. Jezus posłał 

ich, by głosili słowo i uzdrawiali w Jego imieniu. Ale z drugiej strony posłał ich bez 

jedzenia, pieniędzy czy odzieży na zmianę. Na pewno zastanawiali się: Co z nami 

będzie? Jak damy radę podołać tak trudnemu zadaniu? 

Oczywiście celem Jezusa nie było utrudnianie Apostołom ich misji. Miał On 

całkowite zaufanie do Ojca niebieskiego, znał też dobrze swoich uczniów.  

Wiedział, że są już gotowi, by całkowicie zdać się na Boga, który udzieli im 

wszelkiej potrzebnej mądrości i mocy, a także wsparcia materialnego.  

Wiedział, że to doświadczenie umocni ich wewnętrznie i pogłębi ich wiarę w 

Boga. I tak właśnie się stało. 

Większość z nas jest w stanie utożsamić się z obawami Apostołów. Często 

czujemy się nieprzygotowani do głoszenia Ewangelii. Czujemy, że przydałoby nam 

się więcej cierpliwości, zdrowia, mądrości czy dyscypliny wewnętrznej.  



Jednak podobnie jak Apostołowie jesteśmy wezwani do zaufania Bogu, który da 

nam wszystko, co potrzebne do wykonania naszej misji. Czeka jedynie, aż 

zdecydujemy się postawić pierwszy krok. 

 Do jakich zadań posyła cię dzisiaj Jezus? 

 Zacznij od swoich najbliższych. Okaż troskę swoim domownikom, ukazując im 

przez to miłość Boga. Wnieś pokój w swoje miejsce pracy, szanując godność innych 

pracowników, zwłaszcza gdy są obmawiani czy atakowani.  

Nie zadowalaj się „normalnym”, wygodnym życiem. 

 Pozwól Duchowi Świętemu poprowadzić cię dalej, tam gdzie twoje 

własne możliwości się wyczerpią i będziesz musiał polegać na Bogu.  

Może to oznaczać wyjazd na misje do Afryki, zaangażowanie się jako 

wolontariusz w hospicjum albo też odezwanie się do kogoś, z kim jesteś od dawna 

skłócony. A może jeszcze coś innego.  

Zastanów się, do czego Bóg cię wzywa, a potem odważnie postaw pierwszy krok. 

Z każdym krokiem postawionym w wierze nabierzesz więcej zaufania do Bożego 

prowadzenia. Pozwoli ci to śmielej wykorzystywać kolejne nadarzające się okazje do 

dzielenia się Dobrą Nowiną. 

 

„Jezu, pomóż mi wyjść do innych z ufnością i wiarą w Twoją pomoc”. 

 

Hbr 12,18-19.21-24    Ps 48,2-4.9-11 
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Lekcja  104                                       Temat:   Najważniejsza jest miłość 
 

Hbr 13, 1 - 8 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  

(1) Niech trwa braterska miłość. (2) Nie zapominajmy też o gościnności, 

gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. (3) Pamiętajcie o uwięzionych, 

jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele. (4) We czci 

niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż 

rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. (5)Postępowanie wasze niech będzie wolne 

od chciwości na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie 

opuszczę cię ani pozostawię. (6) Śmiało więc mówić możemy: Pan jest wspomożycielem 

moim, nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić człowiek? (7) Pamiętajcie o swych 

przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie 

ich wiarę! (8) Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Przez ostatnie trzy tygodnie rozważaliśmy różne zawiłości teologiczne poruszane 

w Liście do Hebrajczyków. Teraz, gdy dochodzimy do końcówki listu, jedno staje się 

absolutnie jasne:  

najważniejsza ze wszystkiego jest miłość. 

Staje się to jeszcze bardziej oczywiste, gdy sięgniemy do oryginalnego tekstu 

greckiego. Najpierw znajdziemy tam wezwanie do miłości braterskiej, po grecku 

philadelphia. Następnie zachętę do niezaniedbywania gościnności, przy czym 

gościnność oddana jest słowem philoxenia, czyli miłość obcych. 

W dalszej części tekst mówi o poszanowaniu małżeństwa, czyli o miłości 

małżeńskiej. A na koniec wzywa do wyzbycia się miłości do rzeczy materialnych. 

 

Miłości poświęcony jest więc cały dzisiejszy fragment! 



Wszystkie te obszary miłości są równie ważne, a w wielu wypadkach nakładają się 

na siebie. Może się na przykład okazać, że chętnie przyjmujemy gości, ale 

zapominamy uprzedzić o tym małżonka i dzieci, albo o tym, że nasz domowy budżet 

jest bardzo napięty. Lub, na przykład, troszczymy się o jednego członka rodziny 

kosztem innego – czy też kosztem okazywania pomocy tym, którzy nie mają oparcia 

we własnej rodzinie. Niezależnie od tego, jaka dziedzina życia przychodzi nam na 

myśl, podstawowe pytanie brzmi: „Czy kieruje nami miłość?”. 

 Podejmując decyzje w konkretnych sprawach, pytaj siebie: „Czy przez to 

rzeczywiście okażę miłość?”.  

 Nawet gdy wybierasz pomiędzy dwiema dobrymi i uczciwymi 

możliwościami, pytaj: „Która z nich pozwoli bardziej wzrastać w 

miłości?”. 

 Myśląc w ten sposób, zapraszasz do udziału w podejmowaniu decyzji Ducha 

Świętego i pytasz Go, w jaki sposób będziesz mógł najlepiej ukazać Boga ludziom,  

których masz wokół siebie. 

W jaki sposób możesz kochać choć trochę bardziej?  

Pamiętaj, że w każdej sytuacji najważniejsza jest miłość –  

 miłość, która zaprowadziła Jezusa na krzyż;  

 miłość, która pozwala nam trwać przy Nim;  

 miłość, która każe nam wychodzić naprzeciw innym. 

 

„Jezu, pomóż mi kochać tak, jak Ty kochasz”. 

 

Ps 27,1.3.5.8-9    

 

 

 

 

 

 

 



Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 6, 14 - 29 

 

 (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.  
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 6, 30 - 34 
 

(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”  

 

Jak wiele życzliwości i dobroci wyraża ta zachęta Jezusa skierowana do uczniów! 

Było to w czasie, kiedy wszyscy czegoś od Niego oczekiwali – uzdrowienia, 

uwolnienia, rady, ciekawej dysputy teologicznej. Jednak Jezusowi zależało na tym, 

by spędzać czas na osobności ze swoimi uczniami, a przez to nauczyć ich znajdować 

odpoczynek w Bożej obecności. Chciał pomóc im w odnalezieniu właściwej 

równowagi pomiędzy służeniem Bogu a otwarciem na to, by to On nam służył                      

i zaspokajał nasze potrzeby.  

Równowaga. Czy nie jest to jeden z największych problemów nas wszystkich? 

W świecie nastawionym na sukces i osiąganie wyników wezwanie do trwania                 

w ciszy przed Panem i przyjmowania Jego błogosławieństwa może wydawać się 

stratą czasu i szukaniem siebie.  

W rzeczywistości jednak każdy z nas potrzebuje osobistego spotkania z Jezusem 

na modlitwie, wyciszenia przed Nim swego serca, by mógł w nas działać.  



Jeśli takiego czasu zabraknie, nie będziemy mieli nic do ofiarowania ludziom, 

którym służymy czy o których się troszczymy. 

 

Pisząc o modlitwie, teolog jezuita, Hans Urs von Balthasar, stwierdził: 

„Udręczeni życiem, wyczerpani, szukamy miejsca, gdzie możemy trwać w ciszy                   

i być sobą, miejsca wytchnienia. Tęsknimy za odnowieniem naszego ducha w Bogu, 

za tym, by odpocząć w Nim i otrzymać nowe siły do dalszego życia… Na polu ciszy 

czeka na nas ukryty skarb”. 

 

Nie rezygnuj z tego skarbu! Nie daj się przekonać światu, że masz w sobie 

wszystko, czego potrzebujesz, by sprostać wyzwaniom życia.  

Jezus codziennie ma dla ciebie wyjątkowe dary – dary, które pozwolą ci stawić 

czoło wszelkim zawirowaniom kolejnego dnia.  

 Takim darem może być werset Pisma Świętego, którym podzielisz się             

z bliską osobą,  

 pocieszenie Jego Ducha, które podtrzyma cię w trudnej sytuacji, lub  

 przypływ odwagi, który pomoże ci oprzeć się pokusie. 

 

Dzisiaj weź sobie do serca słowa Jezusa.  

On teraz mówi do ciebie: Wyjdź ze Mną na pustkowie. Znajdź więc czas i miejsce, 

w którym będziesz mógł przy Nim odpocząć, posłuchać Jego nauki i przyjąć Jego 

miłość. 

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za to, że przywołujesz mnie do siebie. Oto jestem, Panie! 

Przyjdź i napełnij mnie swoją łaską”. 

 

Hbr 13,15-17.20-21   Ps 23,1-6 
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1 Kor 15,1-11  (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też 

trwacie. (2) Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam 

rozkazałem... Chyba żebyście uwierzyli na próżno. (3) Przekazałem wam na początku to, co 

przejąłem; że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, (4) że został 

pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; (5) i że ukazał się 

Kefasowi, a potem Dwunastu, (6) później zjawił się więcej niż pięciuset braciom 

równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. (7) Potem ukazał się 

Jakubowi, później wszystkim apostołom. (8) W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i 

mnie jako poronionemu płodowi. (9)Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i 

niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. (10) Lecz za łaską Boga 

jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; 

przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze 

mną. (11) Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czy zauważyłeś, że we wszystkich dzisiejszych czytaniach 

przewija się motyw łaski? 

To 

łaska 

wypaliła grzech Izajasza i uczyniła go jednym                                       

z największych proroków w dziejach Izraela. 

powstrzymała św. Pawła przed dalszym prześladowaniem 

chrześcijan i uczyniła go jednym z największych 

ewangelizatorów wszech czasów. 

rzuciła św. Piotra na kolana przed Jezusem i zmieniła 

prostego rybaka w pokornego łowcę dusz i pasterza 

pierwotnego Kościoła. 

 



 

Z pewnością w życiu tych ludzi łaska Boża nie okazała się daremna! 

 

 A w twoim życiu? Co w nim wskazuje na to, że łaska Boża nie okazała się 

daremna?  

Nie muszą to być wydarzenia aż tak dramatyczne, jak nawrócenie Pawła czy 

Izajasza. Zresztą w ogóle nie muszą być dramatyczne. Oczywiście może tak się 

wydarzyć, częściej jednak doświadczenie łaski Bożej kojarzy się z łagodnie 

płynącym strumieniem, a nie ze wzburzonym oceanem. 

Przypomnij sobie na przykład chwile, w których czułeś się szczególnie blisko 

Boga podczas Eucharystii czy na modlitwie. Albo ten wyrzut sumienia, który 

doprowadził cię do konfesjonału po długiej przerwie. Albo dzień, kiedy 

nieoczekiwanie pojawiła się w twoim sercu gotowość przebaczenia komuś, kto cię 

boleśnie skrzywdził.  

To wszystko były działania Bożej łaski. 

 

Wszystko, co oddala cię od grzechu, a przybliża do Boga, co pomaga ci być 

bardziej kochającym, lepszym, skłonnym do współczucia, jest owocem działania 

łaski Bożej w twoim sercu. Jeśli zastanowisz się głębiej nad tym, jak wyglądał 

miniony dzień, odkryjesz, że Bóg przez cały czas wspierał cię swoją łaską. 

Dziś nowy dzień i początek nowego tygodnia. 

Spróbuj więc zacząć od nowa. 

Poproś Ducha Świętego, aby otworzył ci oczy na wszystkie łaski, którymi Bóg 

będzie cię obdarzał w rozpoczynającym się tygodniu. A kiedy je rozpoznasz, 

przyjmuj je całym sercem. Niech nie pozostaną daremne! 

 

„Jezu, naucz mnie całym sercem przyjmować Twoje łaski!” 

 

Iz 6,1-2a.3-8   Ps 138,1-5.7-8   
 

 

 



 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. 

 


