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Lekcja  157                                 Temat:   Duch Święty przypomina nam ... 
 Ewangelia dnia dzisiejszego: J 14,21-26 (Biblia Tysiąclecia) 

  

 

(21) Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten 

będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu 

siebie. (22) Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz 

objawić, a nie światu? (23) W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 

zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u 

niego przebywać. (24) Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą 

słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. (25) To wam powiedziałem 

przebywając wśród was.  

(26) A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was 

wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam 

powiedziałem. 

Czy pamiętasz, jak stałeś przed pomnikiem czy miejscem pamięci narodowej albo 

jak zwiedzałeś muzeum? 

Miejsca te upamiętniają wielkich uczonych i artystów, heroicznych przywódców, 

bohaterskich obrońców ojczyzny, a także ważne wydarzenia historyczne. Co więcej, 

są one odzwierciedleniem charakteru, marzeń i aspiracji całego narodu. 

Wiemy z Pisma Świętego, że także Izraelici tworzyli podobne miejsca pamięci.  

Po przejściu Jordanu i wkroczeniu do Ziemi Obiecanej Bóg polecił im ustawić 

dwanaście kamieni pamiątkowych (Joz 4,1-9).  

Wiedział, że będą potrzebować takiego upamiętnienia cudów, które towarzyszyły 

im przy wyjściu z Egiptu i podczas wędrówki przez pustynię. 

My czynimy podobnie. 



Figury świętych, obrazy, mozaiki czy witraże w naszych kościołach i katedrach są 

znakiem materialnym przypominającym działanie Boga w naszej duchowej 

wędrówce. Przypominają o wierności Boga wobec nas, a także pomagają nam 

dochować wierności Jemu.  

Jednak będąc chrześcijanami, mamy coś większego niż znaki materialne.  

 Mieszka w nas Duch Święty, o którym Jezus powiedział, że będzie 

przypominał nam osobiście wszystko to, co On czynił i czego nauczał. 

Bóg wie, że wśród trudności życiowych często tracimy z oczu Jego miłość                          

i potrzebujemy jakiegoś sposobu, aby sobie o niej przypomnieć. A jeśli zdarzyło nam 

się popełnić wielki błąd, potrzebujemy nie jednego, ale często wielu zapewnień                     

o Jego przebaczeniu. 

W takich chwilach odwołujmy się do Ducha Świętego, który nas pocieszy                             

i skieruje na właściwą drogę. W jaki sposób to robi?  

Jak pewnie doskonale wiesz, Jego przypomnienia nie mają formy grzmiącego 

głosu z nieba. Przeważnie przychodzą do nas cicho i zwyczajnie – przez pocieszający 

fragment Pisma Świętego czytany podczas Mszy świętej, ulubioną pieśń, życzliwy 

gest przyjaciela, który jest dla nas znakiem troski Jezusa. Za każdym razem gdy 

przypomina ci się to, co Bóg uczynił w twoim życiu, bądź pewien, że to działa Duch 

Święty, udzielając ci łaski, siły i pociechy. 

Podziękuj dziś Duchowi Świętemu za to, że tak wiernie przypomina ci o Bożej 

miłości. Podziękuj Mu za to, że Jego przypomnienia to coś więcej niż myśli, które ci 

podsuwa. Towarzyszy im bowiem łaska, która pozwala ci iść dalej.  

Cokolwiek się dzieje,  

zawsze możesz polegać na miłości i miłosierdziu Boga. 

 

„Duchu Święty, przypominaj mi o miłości Boga                                                          

i o wszystkim, co Jezus dla mnie uczynił”. 

 

Ps 115,1-4.15-16 

 

 

 



Dz 14, 5-18     

(5) Gdy jednak dowiedzieli się, że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają 
ich znieważyć i ukamienować, (6)uciekli do miast Likaonii: do Listry i Derbe oraz w ich 
okolice, (7) i tam głosili Ewangelię.  
(8) W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, 
który nigdy nie chodził. (9) Słuchał on przemówienia Pawła; ten spojrzał na niego 
uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, (10) zawołał głośno: Stań 
prosto na nogach! A on zerwał się i zaczął chodzić. (11) Na widok tego, co uczynił Paweł, 
tłumy zaczęły wołać po likaońsku: Bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili do 
nas! (12) Barnabę nazywali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on 
przemawiał. (13) A kapłan Zeusa, który miał świątynię przed miastem, przywiódł przed 
bramę woły i przyniósł wieńce, i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę. (14) Na wieść o tym 
apostołowie, Barnaba i Paweł, rozdarli szaty i rzucili się w tłum, krzycząc: (15) Ludzie, 
dlaczego to robicie! My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. 
Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył 
niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich się znajduje. (16) Pozwolił On w dawnych 
czasach, że każdy naród chodził własnymi drogami, (17) ale nie przestawał dawać o 
sobie świadectwa czyniąc dobrze. Zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił was 
i radością napełniał wasze serca. (18) Tymi słowami ledwie powstrzymali tłumy od 
złożenia im ofiary.  
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Lekcja  158                                Temat:   "Uciski" dla królestwa Bożego 
Dz 14,19-28 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(19) Tymczasem nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali 

Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. (20) Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, 

podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do 

Derbe. (21) W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do 

Listry, do Ikonium i do Antiochii, (22) Umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania 

w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa 

Bożego. (23) Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, 

polecili ich Panu, w którego uwierzyli. (24) Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do 

Pamfilii. (25) Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, (26) a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za 

łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. (27) Kiedy przybyli i zebrali 

[miejscowy] Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom 

podwoje wiary. (28) I dość długi czas spędzili wśród uczniów. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Mówiący te słowa św. Paweł musiał wywrzeć spore wrażenie na swoich 

słuchaczach. Powrócił właśnie z podróży misyjnej, podczas której głosił Ewangelię 

między innymi w Derbe, Listrze i Antiochii Pizydyjskiej. 

 
Św. Paweł 

Jednak wracając z tej wyprawy, Paweł 

prawdopodobnie wyglądał o wiele gorzej 

niż wtedy, kiedy na nią wyruszał.  

W jej trakcie spotkał się bowiem z tak 

ostrym sprzeciwem Żydów z Antiochii                      

i Ikonium, że został przez nich 

ukamienowany i uznany za martwego                 

(Dz 13,45; 14,19)! 

 



Stanął więc przed swoimi słuchaczami jako żywa ilustracja tego, co to znaczy 

ponosić „wiele ucisków” dla królestwa Bożego.   

Spróbujmy wyobrazić sobie, co dokładnie mógł do nich powiedzieć: 

 „Spójrzcie na mnie, bracia i siostry. Czy widzicie sińce na mojej twarzy i jak 

wciąż kuleję? Patrzcie, ale nie pozwólcie, aby pamięć o wściekłości i agresji tłumów 

przysłoniła wam Jezusa i Jego zbawczą moc. Jeśli choćby jedna osoba uwierzyła w 

Niego, uznam, że było to warte wszystkich moich blizn i sińców. Stoję dziś przed 

wami jako żywy dowód tego, że wiara w Jezusa nie chroni nas od udręk. Czasami 

nawet je prowokuje! Ale próbujcie postępować jak ja. Kiedy niektórzy mieszkańcy 

Antiochii, Ikonium i Listry próbowali mnie zabić, nie poddałem się. Powróciłem do 

nich. Nie było to łatwe, ale została mi dana łaska przebaczenia, pokonania moich 

lęków i wytrwania. 

Moi drodzy, wiem, że wy także przeżywacie rozmaite udręki. Może niepokoi was 

panosząca się wokół niemoralność. 

Może cierpicie, ponieważ ktoś z waszych bliskich wyśmiewa się z waszej wiary. 

Może nosicie ukryte rany w waszych sercach.  

Wytrwajcie wobec tych wszystkich udręk! Nigdy nie traćcie wiary! Pamiętajcie, że 

Jezus rzeczywiście w was żyje – w waszej nadziei, radości, ofiarnej miłości 

wzajemnej. On obiecał, że wasza miłość będzie przyciągała do Niego ludzi”. 

 

„Jezu, pomóż mi przylgnąć do Ciebie w moich udrękach.                                 

Wierzę, że Ty nigdy mnie nie porzucisz”. 

 

Ps 145,10-13.21 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: J 14, 27-31a (Biblia Tysiąclecia) 
 

 (27) Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja 

wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka.  

(28) Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście 

Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode 

Mnie. (29) A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to 

stanie. (30) Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie 

ma on jednak nic swego we Mnie. (31) Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że 

tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. 
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„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

22 maja 2019                    

Lekcja  159                                Temat:   Bóg pragnie mieszkać w Tobie 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: J 15, 1 -8 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który 

uprawia. (2) Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która 

przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. (3) Wy już jesteście czyści dzięki 

słowu, które wypowiedziałem do was.  

(4) Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was. Podobnie jak 

latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie - tak 

samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. (5) Ja jestem krzewem winnym, wy - 

latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 

ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. (6) Ten, kto we Mnie nie trwa, 

zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.  

(7) Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o 

cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.  

(8) Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i 

staniecie się moimi uczniami. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  
 

W Starym Testamencie znajdujemy opisy różnych sytuacji, w których Bóg 

objawiał się swojemu ludowi w spektakularny sposób. I tak podczas wyjścia 

Izraelitów z Egiptu przebywał pośród nich w słupie ognia i obłoku (Wj 13), na 

pustyni – w namiocie (Wj 27), a potem – w świątyni (1 Krl 6).  

Nie było wątpliwości, że Bóg zawsze chciał być blisko swego ludu, chciał mu 

towarzyszyć.  

Przy całej niezwykłości czy wspaniałości tych znaków obecności Boga,                          

w dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi nam, że Bogu nie wystarcza być blisko nas – 

On pragnie mieszkać w naszym wnętrzu.  



Jak powiedział Jezus do swoich uczniów: „Trwajcie we Mnie, a Ja w was”                   

(J 15,4). 

Jest to jedna z najbardziej pocieszających prawd naszej wiary.  

 Od początku Bóg stworzył każdego z nas i wezwał go po imieniu, aby 

móc w nas zamieszkać. 

 Posłał na ziemię swojego Syna, Jezusa, by głosił Dobrą Nowinę o Jego 

miłosierdziu, by oddał za nas swoje życie na krzyżu, a następnie powstał 

z martwych – wszystko po to, abyśmy mogli żyć z Nim na wieki. 

Hebrajskie słowo „trwać” – jaszab – można przetłumaczyć także jako 

„przebywać”, „mieszkać” czy „pozostawać”. Innymi słowy, Jezus przyszedł do nas 

po to, aby w nas pozostać. I to na zawsze.  

Kiedy będziesz rozważać tę zdumiewającą prawdę, może pojawić się w tobie 

pokusa, by pomyśleć: „Ale ja jestem grzesznikiem. Nie jestem godzien, by 

zamieszkał we mnie Syn Boży”.  

Jednak Jezus nie przyszedł zamieszkać w tobie dlatego, że jesteś 

tego godzien, ale dlatego, że cię kocha. 

Nawet gdybyś do końca życia borykał się z jakimś grzechem, On cię nie opuści. 

Jest nieskończenie cierpliwy i wciąż czeka na ciebie, gotów obdarzyć cię łaską                     

i miłosierdziem. 

Dlatego właśnie Jezus powtarzał swoim uczniom, aby w Nim trwali. Jeśli w Nim 

trwamy, podobnie jak latorośle wszczepione w krzew winny, możemy wzrastać, 

rozwijać się i przynosić owoce. Napełnieni Jego łaską, będziemy nieśli Jego 

obecność ludziom żyjącym w naszym otoczeniu. 

 

„Jezu, Ty tak bardzo mnie kochasz, że chcesz przebywać ze mną na wieki. 

Dziękuję Ci, Panie”. 

 

Ps 122,1-2.4-5 
 

 
 

 

 

 

 

 



Dz 15, 1 - 6 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu 

według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. (2) Kiedy doszło do 

niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i 

Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do 

Apostołów i starszych. (3)Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając 

wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan. (4) Kiedy przybyli do 

Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół, Apostołów i starszych. Opowiedzieli też, 

jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał. (5) Lecz niektórzy 

nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli: Trzeba ich obrzezać i zobowiązać do 

przestrzegania Prawa Mojżeszowego. (6) Zebrali się więc Apostołowie i starsi, aby 

rozpatrzyć tę sprawę. 
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Lekcja  160                                      Temat:   O radości "pełnej" i trwaniu w miłości  
 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 15,  9 - 11 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(9) Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości 

mojej!  

(10) Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie 

trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam                 

w Jego miłości. (11) To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość 

wasza była pełna. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wielu ludzi byłoby gotowych zapłacić fortunę za sekret pełnej radości, jaką 

obiecuje Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Niezbitym tego dowodem są stosy 

poradników w księgarniach całego świata, a także powodzenie, jakim cieszą się 

wszelkiego rodzaju warsztaty psychologiczne. 

Na szczęście Jezus zdradza nam ten sekret całkowicie za darmo! Jezus obiecuje, że 

jeśli będziesz trwać w Jego miłości, twoja radość stanie się „pełna”. A jak masz to 

zrobić? „Zachowywać moje przykazania (…) jak Ja zachowałem przykazania 

Ojca mego” (J 15,9-10).  

 

A więc jednak jest tu pewien warunek, który trzeba wypełnić.  

A w naszym rozumieniu posłuszeństwo przykazaniom jest trudnym obowiązkiem. 

Ale czy naprawdę? Instynktownie czujemy wszyscy, że czynienie tego, czego chce 

od nas Bóg, daje nam zadowolenie – nawet jeśli wymaga od nas wysiłku.                               

I przeciwnie – czujemy się fatalnie, kiedy nie pełnimy Jego woli.  

 

 



 

 

 

Dlaczego wyrzuty sumienia są tak bolesne? Ponieważ zostaliśmy tak stworzeni, że 

naszym szczęściem jest trwanie w Bogu. Kiedy więc schodzimy z Jego dróg, 

wybierając własne, działamy wbrew swojej naturze. Zakłócamy przepływ miłości, 

która nas podtrzymuje i daje nam radość. 

W rzeczywistości posłuszeństwo Bogu jest dokładnym przeciwieństwem 

uciążliwego obowiązku. Jest to złoty klucz otwierający, jedną po drugiej, 

komnaty pełne skarbów.  

Wiedzieli o tym święci. Nawet kiedy posłuszeństwo stawało się bolesne i wiele ich 

kosztowało, starali się trzymać mocno woli Bożej. Rozumieli, że pozwoli im to 

zaspokoić najgłębszą tęsknotę ludzkiego serca – tęsknotę za przebywaniem                              

z Jezusem.  

Odkrywali to, o czym pisał kardynał Newman – że życie w posłuszeństwie Bogu 

nie jest ciężarem, lecz wręcz przeciwnie, niesie ono „nieopisaną radość                                   

i zadowolenie”. 

 Czym dla ciebie jest posłuszeństwo Bogu? Czy twój złoty klucz nie 

wymaga przypadkiem otarcia z kurzu?  

 

„Jezu, pomóż mi przeżyć dzisiejszy dzień z kluczem posłuszeństwa w ręku, 

abym mógł otworzyć drzwi do życia w świętości i bliskości z Tobą”. 

 

Ps 96,1-3.10 

 

Kardynał John Henry Newman 

poruszył tę kwestię w jednym ze swoich 

kazań:  

„Czy przypominasz sobie sytuację, w 

której zrobiłeś coś, o czym wiedziałeś, że 

jest złe? Czy pamiętasz to bolesne uczucie 

rozgoryczenia, które cię ogarnęło?  

Czy poczucie nieczystego sumienia nie 

przygnębiało cię bardziej niż cokolwiek 

innego?”. 

 



Dz 15,7-21    

 

(7) Po długiej wymianie zdań przemówił do nich Piotr: Wiecie, bracia, że Bóg już dawno 

wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i 

uwierzyli. (8) Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha 

Świętego tak samo jak nam. (9) Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, 

oczyszczając przez wiarę ich serca. (10) Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, 

wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły 

dźwigać. (11) Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak 

samo jak oni. (12) Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, 

jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan. (13) A gdy i oni umilkli, 

zabrał głos Jakub i rzekł: Posłuchajcie mnie, bracia! (14) Szymon opowiedział, jak Bóg 

raczył wybrać sobie lud spośród pogan. (15) Zgadzają się z tym słowa Proroków, bo 

napisano: (16) Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. 

Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, (17) aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie 

narody, nad którymi wzywane jest imię moje - mówi Pan, który to sprawia. (18) To są 

[Jego] odwieczne wyroki. (19) Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na 

pogan, nawracających się do Boga, (20) lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów 

ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi. (21) Z dawien dawna 

bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w 

synagogach. 
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Lekcja  161                                   Temat:   Nasze "bóle wzrostowe" 
Dz 15,22-31 (Biblia Tysiąclecia) 

 

  

(22) Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi 

przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z 

Barnabą i Pawłem. (23) Posłali przez nich pismo tej treści: Apostołowie i starsi bracia 

przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w 

Cylicji. (24) Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od 

nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, (25)postanowiliśmy 

jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i 

Pawłem, (26) którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe 

życie. (27)Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to 

samo. (28) Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie 

nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co 

konieczne. (29)Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co 

uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie 

zdrowi! (30) Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud, oddali list. (31) Gdy go 

przeczytano, ucieszyli się z jego pocieszającej treści. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi o bólach wzrostowych wczesnego Kościoła. 

Po nawróceniu wielu pogan na wiarę w Chrystusa Kościół zaczął się dynamicznie 

rozrastać, co wywołało pewne kontrowersje wśród Apostołów, zwłaszcza dotyczące 

konieczności obrzezania chrześcijan nawróconych z pogaństwa.  

Nowa sytuacja wymagała zmiany także od nich – i to nie tylko w sposobie 

kierowania Kościołem. Przemiana musiała dokonać się także w ich sercach, aby 

mogli się otworzyć na przyjęcie tych, których dotąd uważali za nieczystych                           

i przeklętych przez Boga. 

Apostołowie, pod przewodnictwem Piotra, zebrali się, aby rozpatrzyć tę sprawę, 

wsłuchując się w głos Ducha Świętego.  



W rezultacie uświadomili sobie, że skoro Bóg traktuje wszystkich jednakowo, to                

i oni powinni czynić tak samo. Uznali, że nie wszystkie praktyki żydowskie są 

konieczne do wypełniania przez nowo nawróconych, a zwłaszcza obrzezanie. 

Poprosili jedynie, by wierzący pogańskiego pochodzenia powstrzymali się od tych 

praktyk, które dla Żydów były szczególnie nie do przyjęcia. 

Czy nie przypomina ci to życia w rodzinie? 

Świeżo upieczone mamy i tatusiowie często podchodzą do rodzicielstwa z wielkim 

entuzjazmem, spodziewając się wiele zarówno po swoich dzieciach, jak i po sobie 

samych. Zamierzają być konsekwentni, przestrzegać określonych standardów                           

i ustalać jasne granice pomiędzy tym, co wolno, a czego nie wolno. Jednak w miarę 

upływu czasu i powiększania się rodziny, rodzice zaczynają przeżywać swoje własne 

„bóle wzrostowe”. 

Uczą się, które reguły są absolutnie nieprzekraczalne, a które nie. Z czasem mogą 

nawet dojść do przekonania, że niektóre z ich wcześniejszych zasad nie sprawdziły 

się w praktyce.  

Jakie bóle wzrostowe przeżywa obecnie twoja rodzina? 

Może mieliście zwyczaj wspólnej modlitwy przed obiadem, ale okazało się, że 

członkowie rodziny z powodu rozlicznych zajęć nie są w stanie zebrać się razem na 

posiłek. Spróbujcie zamiast tego pomodlić się wspólnie przed spaniem. 

Jeżeli któreś z twoich dzieci odchodzi od wiary i wszelkie próby perswazji tylko 

pogarszają sytuację, może zamiast wdawać się w jałowe spory, lepiej będzie gorliwie 

modlić się za to dziecko do Boga, i wykorzystywać nadarzające się okazje do 

podzielenia się tym, jak wiara pomaga ci w życiu. 

Próbując dokonać potrzebnych zmian w rodzinie, pamiętajcie, że nie jesteście                  

w tym sami. Jest z wami Duch Święty.  

Naśladujcie więc przykład Apostołów. Módlcie się. Słuchajcie uważnie siebie 

nawzajem, a przede wszystkim słuchajcie Ducha Świętego. On pomoże wam znaleźć 

najlepszy sposób stawania się dla siebie nawzajem znakiem miłosiernej miłości 

Boga. 

 

„Duchu Święty, pomóż wszystkim rodzinom trwać w jedności i przybliżać 

się do Ciebie”. 
 

Ps 57,8.10-12 
 



 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 15, 12 - 17  (Biblia Tysiąclecia) 

 

 (12) To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak 

Ja was umiłowałem.  

(13) Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje 

za przyjaciół swoich. 

(14) Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. (15) Już 

was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was 

przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.  

(16) Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem 

was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby 

wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.  

(17) To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. 
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Dz 16, 1 - 10  (Biblia Tysiąclecia) 

(1) Przybył także do Derbe i Listry . Był tam pewien uczeń imieniem 

Tymoteusz, syn Żydówki, która przyjęła wiarę, i ojca Greka.  

(2) Bracia z Listry dawali o nim dobre świadectwo. (3)Paweł postanowił zabrać go z sobą 

w podróż. Obrzezał go jednak ze względu za Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych 

stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem.(4) Kiedy przechodzili przez 

miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych w Jerozolimie przez Apostołów i 

starszych. (5) Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w 

liczbę. (6) Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w 

Azji. (7) Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił 

im, (8) przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. (9) W nocy miał Paweł widzenie: jakiś 

Macedończyk stanął [przed nim] i błagał go: Przepraw się do Macedonii i pomóż 

nam! (10) Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że 

Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Kim był ten młody adept św. Pawła, wysyłany przez niego z misją do wielu nowo 

powstałych wspólnot chrześcijańskich?  

Tymoteusz był synem nawróconej na chrześcijaństwo Żydówki oraz trwającego w 

pogaństwie Greka. Znał więc z doświadczenia napięcia pojawiające się w rodzinie, w 

której rodzice nie podzielają tej samej wiary.  

Matka Tymoteusza, Eunice, a także jego babka, Lois, również chrześcijanka – 

wywarły duży wpływ na jego życie, wprowadzając go w zasady judaizmu oraz Pisma 

Hebrajskie. Dorastając, studiował je tak gorliwie, że wzbudziło to szacunek samego 

św. Pawła, który uczynił go swoim pomocnikiem, współpracownikiem                                    

i nieodłącznym towarzyszem.  

Ich relacja była na tyle bliska, że Tymoteusz był adresatem dwóch Pawłowych 

listów, które weszły w skład Nowego Testamentu. Później posługiwał jako biskup              

w Efezie i na koniec oddał życie za wiarę.  



Zasługi Tymoteusza mogą onieśmielać i budzić w nas kompleksy z powodu 

naszej własnej słabej wiary. Często tak właśnie patrzymy na świętych, podziwiając 

ich z daleka. Jednak Tymoteusz nie był jakimś herosem, był bardzo podobny do nas. 

Jak większość z nas, miał dary i talenty, które uzdalniały go do owocnej służby Panu, 

a także słabości i problemy, z którymi musiał się zmagać. 

Możemy przypuszczać, że Tymoteusz był człowiekiem nieśmiałym, ponieważ 

Paweł, wysyłając do Koryntu, prosił tamtejszych braci, aby zapewnili mu poczucie 

bezpieczeństwa i aby go nie lekceważyli (1 Kor 16,10-11). Był skromny, a także 

spokojny i taktowny.  

Paweł miał ogromne zaufanie do jego umiejętności łagodzenia napięć. „Nie mam 

bowiem nikogo równego mu duchem” (Flp 2,20) – pisał w jednym z listów.  

Tymoteusz często cierpiał na dolegliwości żołądkowe, na które Paweł zalecał mu 

picie niewielkich ilości wina (1 Tm 5,23). 

Przykład Tymoteusza może więc być dla nas wielką zachętą.  

Pomimo nieśmiałości i słabego zdrowia stał się on przydatnym sługą Pana. Nawet 

w obliczu przeciwności i uwięzienia trzymał się mocno Ewangelii, zachowując 

czyste sumienie oraz opierając się ułudzie bogactwa i władzy. Ufał, że Bóg poradzi 

sobie z jego słabościami i będzie go wspomagał. 

Tymoteusz, patron cierpiących na choroby żołądka, przypomina nam, że  

Bóg może posłużyć się każdym z nas, pomimo naszych słabości. 

 

„Jezu, dziękuję ci za życie, które mi dałeś. Posługuj się mną dla budowania 

Twojego królestwa”. 

Ps 100,2-5 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 15, 18-21  (Biblia Tysiąclecia) 

 

 (18) Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. (19) Gdybyście 
byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze 
świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat 
nienawidzi. (20) Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy 

od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą 
prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. (21) Ale 

to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie 
posłał. 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 14,23-29 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 (23) W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 

naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego 

przebywać. (24) Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą 

słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. (25) To wam powiedziałem 

przebywając wśród was. (26) A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim 

imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam 

powiedziałem. (27) Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak 

daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. (28) Słyszeliście, że 

wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, 

rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. (29) A teraz 

powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Czy nie czujesz, że w twoim życiu, a także na całym świecie brakuje pokoju? 

W mediach wciąż pojawiają się doniesienia o kolejnych konfliktach, zarówno 

lokalnych, jak i międzynarodowych. Niezgoda i brak zrozumienia niszczą rodziny i 

relacje między ludźmi. Nawet w naszych własnych myślach i pragnieniach 

znajdujemy wiele sprzeczności. Skąd może przyjść pokój? 

Oczywiście może on przyjść od Jezusa! 

W dzisiejszej Ewangelii, obdarzając swoich uczniów pokojem, Jezus używa słowa 

szalom, które oznacza także dostatek i dobrostan. Słowo szalom było używane 

zarówno jako powitanie, jak i pożegnanie – zwykle pomiędzy przyjaciółmi, którzy 

życzyli sobie jak najlepiej. 

Jednak Jezus nie tylko życzy pokoju swoim uczniom, ale również go im daje. Daje 

pokój zbawienia. Spokojną świadomość, że zostali pojednani z Ojcem niebieskim. 

Radosną pewność, że wszystko jest we właściwym porządku i wszelkie przeszkody 

na drodze do pokoju zostały usunięte. 



Jezus daje ten pokój także tobie.  

Zaczyna się on wewnątrz, gdy poznajesz miłosierdzie, miłość i zbawienie, które 

otrzymałeś w Chrystusie.  

 Za każdym razem, gdy idziesz do spowiedzi, gdy modlisz się przed 

Najświętszym Sakramentem, uczestniczysz w Eucharystii – pokój Jezusa 

mocniej wnika w twoje serce. A wtedy przestajesz denerwować się 

wszystkim, co widzisz wokół siebie i w sobie.  

 Za każdym razem gdy modlisz się słowami: „Przyjdź, Panie Jezu”, 

otwierasz się na Tego, który daje pokój twemu sercu. I stopniowo nabierasz 

ufności, że miłość Boga do ciebie jest w stanie przezwyciężyć każdą 

trudność, jaką napotykasz, każdy konflikt, jaki się pojawia. 

Kiedy pielęgnujesz ten wewnętrzny pokój, zaczyna się on przelewać z ciebie na 

twoje relacje. Coraz rzadziej odpowiadasz tym samym na czyjeś wybuchy. Łatwiej ci 

zachować spokój, gdy ktoś zajeżdża ci drogę. Zaczynasz dążyć do pojednania z tymi, 

z którymi od dawna nie utrzymujesz kontaktów z powodu jakiejś zadawnionej urazy. 

Okazujesz życzliwość zgryźliwemu sąsiadowi. 

Masz więcej cierpliwości do dziecka A to przecież dopiero początek!  

Jeśli każdy z nas zacznie zabiegać o pokój, świat stanie się o wiele bardziej 

przyjaznym miejscem. 

„Jezu, dziękuję Ci za dar Twojego pokoju”. 

 

Ps 67,2-6.8   Ap 21,10-14.22-23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dz 15,1-2.22-29    (Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według 

zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. (2) Kiedy doszło do niemałych 

sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i 

jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i 

starszych. 

(22) Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi 

przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem 

z Barnabą i Pawłem. (23) Posłali przez nich pismo tej treści: Apostołowie i starsi bracia 

przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w 

Cylicji. (24) Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli 

od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, (25)postanowiliśmy 

jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i 

Pawłem, (26) którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa 

poświęcili swe życie. (27)Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam 

ustnie to samo. (28) Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać 

na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. (29)Powstrzymajcie się od ofiar 

składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, 

jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi! 

 

 
 

 


