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27 maja 2019 

Lekcja  162                                 Temat:   Doświadczenie miłości Boga 
Dz 16,11-15  (Biblia Tysiąclecia) 

  

 

 (11) Odbiwszy od lądu w Troadzie popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia 

do Neapolu, (12) a stąd do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest 

[rzymską] kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. (13) W szabat wyszliśmy za bramę 

nad rzekę, gdzie - jak sądziliśmy - było miejsce modlitwy. I usiadłszy rozmawialiśmy z 

kobietami, które się zeszły. (14) Przysłuchiwała się nam też pewna "bojąca się Boga" 

kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, 

tak że uważnie słuchała słów Pawła. (15) Kiedy została ochrzczona razem ze swym 

domem, poprosiła nas: Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu - 

powiedziała - to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie                  

w nim! I wymogła to na nas. 

Wyobraź sobie, że słyszysz stukanie do drzwi. Stoi za nimi niespodziewany gość 

– znajomy czy krewny, który pyta, czy mógłby zatrzymać się u ciebie na kilka dni. 

Co czujesz? Pewnie przez chwilę milczysz, zastanawiasz się szybko nad stanem 

swojego domu, przełykasz ślinę, po czym mówisz z uśmiechem: „Oczywiście, nie 

ma sprawy. Wchodź”.  

Twoje początkowe skrępowanie wynika stąd, że gość zobaczy twój dom w jego 

zwyczajnym, a nie odświętnym stanie – łącznie z pajęczynami w kątach i ogólnym 

bałaganem. 

Podobna sytuacja ma miejsce w dzisiejszym pierwszym czytaniu. 

Lidia była „bojącą się Boga” poganką. Jednak słuchając uważnie słów Pawła, 

otworzyła swoje serce jeszcze szerzej – przyjmując prawdę o Jezusie. 

Doświadczenie miłości Boga pozwoliło jej wejść na nowy poziom ufności, 

która wyraziła się także w czynach. Nie tylko wystarczyło jej odwagi, by zaprosić 

Apostołów do swego domu, ale nalegała na to tak długo, aż się zgodzili. Nie dbała o 

to, że zobaczą, jak jest u niej naprawdę.  



 Czy nie byłoby wspaniale mieć taką wolność jak Lidia w naszej relacji 

z Jezusem – wolność, by zaprosić Go do swojego życia?  

Nie tylko na herbatę do pięknie wysprzątanego salonu, ale na stałe, nie bojąc się, 

że zobaczy bałagan w szafkach i stertę naczyń na blacie kuchennym.  

Możesz żyć w takiej wolności. Im bardziej zaufasz miłości Jezusa, z tym większą 

odwagą szeroko otworzysz drzwi na Jego przyjęcie. 

Pewnie masz w swoim życiu jakieś zakurzone zakamarki, których sam unikasz                 

i które wolałbyś ukryć przed Jezusem. Jesteś wprawdzie świadom, że Jezus wie                   

o tobie wszystko, ale szczerze mówiąc, sam nie masz ochoty tam zaglądać. 

Zadawnione urazy i lęki, trudna relacja wymagająca przebaczenia, złe nawyki, jak 

na przykład zbyt długie przesiadywanie przed ekranem telewizora czy komputera – 

te i inne sprawy mogą być dla ciebie krępujące i budzić opory przed dopuszczeniem 

do nich Boga. Nie daj się pokonać lękom ani pysze! 

Jezus zawsze odpowiada na nasz wewnętrzny nieład miłością, miłosierdziem                 

i gotowością pomocy. Jest on jak przyjaciel, który przychodzi do twego 

zapuszczonego domu i z chęcią pomaga ci sprzątać. 

Nie bój się więc pokazać Panu tego, co w tobie brudne i nieuporządkowane. 

Pozwól sobie pomóc. 

 

„Jezu, chcę szerzej otworzyć przed Tobą drzwi mojego życia.                       

Przyjdź, Panie, i zamieszkaj ze mną”. 

 

Ps 149,1-6.9     

  Ewangelia dnia dzisiejszego: J 15,26-16,4a (Biblia Tysiąclecia) 
 

(26) Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od 
Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie; (27) ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną 
od początku jesteście. 
(1) To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. (2) Wyłączać was będą z synagog, 
więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę 
Bożą. (3) A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. (4) Lecz to wam 
powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że Ja wam 
powiedziałem. 
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Lekcja  163                                Temat:   Lepiej jest dla nas, że Jezus jest w niebie! 
 Ewangelia dnia dzisiejszego: J 16, 5-11 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 (5) Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: Dokąd 

idziesz? (6) Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. (7) Jednakże 

mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie 

odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. (8) On zaś, 

gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. (9) O grzechu - bo 

nie wierzą we Mnie; (10) o sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już Mnie nie 

ujrzycie; (11) wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony. 

  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy wiesz, że znajdujesz się w lepszej sytuacji niż pierwsi uczniowie Jezusa? 

Czasami chcielibyśmy przenieść się w czasy, kiedy chodził On po ziemi, nauczał 

i uzdrawiał.  

 Jednak w dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi, że lepiej dla nas, że On jest 

w niebie.  

Jest to jedna z tych zdumiewających uwag wypowiedzianych przez Jezusa, które 

wymagają pewnego komentarza. 

Jezus właśnie oznajmił swoim najbliższym uczniom, że zostanie zabity.                         

To naturalne, że ogarnął ich niepokój, smutek i lęk. Nauczyciel ma ich opuścić, 

zamiast zaprowadzić królestwo, którego oczekiwali. I na dodatek także ich życie 

może znaleźć się w niebezpieczeństwie. Mimo to jednak Jezus twierdzi, że Jego 

odejście jest dla nich pożyteczne. Dlaczego? 

Najkrótsza odpowiedź na to pytanie, którą znajdujemy w tym oraz w wielu 

innych fragmentach, brzmi: „z powodu Ducha Świętego”. 



Chodząc po ziemi, Jezus w danej chwili mógł przebywać, działać czy nauczać 

tylko w jednym miejscu naraz. A były też godziny, w których nic nie mówił ani nie 

robił, ponieważ, na przykład, spał! 

Natomiast po swojej śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezus posłał 

do serc swoich wyznawców Ducha Świętego, który nigdy nie śpi ani nie drzemie.  

Duch Święty przyszedł, aby pomóc uczniom przypomnieć sobie i przyjąć 

wszystko, co Jezus dla nich uczynił. To przy Jego wsparciu odbywali dalekie 

podróże, niosąc innym Dobrą Nowinę. Tam, gdzie się udawali, modlili się                          

o napełnienie tym samym Duchem Świętym nowych wierzących, którzy z kolei 

rozszerzali królestwo Boże na jeszcze dalsze tereny. Jezus, pozostając w ciele na 

ziemi, nie miałby fizycznych możliwości dokonania takich dzieł. 

Ale działanie Ducha Świętego nie ogranicza się tylko do początków Kościoła. 

 On żyje także dziś. Żyje także w tobie!  

 Działa w twojej rodzinie, sąsiedztwie, miejscu pracy.  

 Pomaga ci rozumieć słowo Boże, daje światło potrzebne do podjęcia 

decyzji, pozwala wysłuchać z uwagą kogoś, kto cierpi i czuje się samotny, 

okazać miłość nieznośnemu nastolatkowi.  

 Daje ci siłę do wytrwania wśród problemów, których nie da się rozwiązać.  

 A przede wszystkim pomaga ci bardziej kochać Jezusa. 

 

    To, że Jezus odszedł i posłał nam Ducha Świętego, naprawdę jest dla 

nas pożyteczne! 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że zesłałeś  nam Ducha Świętego!”. 

 

Ps 138,1-3.7-8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dz 16, 22-34 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 (22) Zbiegł się tłum przeciwko nim, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich 

rózgami. (23) Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując 

strażnikowi, aby ich dobrze pilnował. (24) Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do 

wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. (25) O północy Paweł i 

Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się przysłuchiwali.  

(26) Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. 

Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. (27) Gdy strażnik 

zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, 

sądząc, że więźniowie uciekli. (28) Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy! - 

krzyknął Paweł na cały głos. (29) Wtedy [tamten] zażądał światła, wskoczył [do lochu] i 

przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa. (30) A wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł: 

Panowie, co mam czynić, aby się zbawić? (31) Uwierz w Pana Jezusa - 

odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie i swój dom. (32) Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i 

wszystkim jego domownikom. (33) Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany 

i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. (34) Wprowadził ich też do 

swego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył 

Bogu. 
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Środa         

29 maja 2019                    

Lekcja  164                                   Temat:   Towarzysze św. Pawła 
Dz 17,15.22--18,1 (Biblia Tysiąclecia) 

(15) Ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i powrócili, 

otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym 

prędzej przyszli do niego. 

 (22) Mężowie ateńscy - przemówił Paweł stanąwszy w środku Areopagu - widzę, że 

jesteście pod każdym względem bardzo religijni. (23) Przechodząc bowiem i oglądając 

wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: "Nieznanemu Bogu". Ja 

wam głoszę to, co czcicie, nie znając. (24) Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, 

On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką 

ludzką (25) i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam 

daje wszystkim życie i oddech, i wszystko.(26) On z jednego /człowieka/ wyprowadził cały 

rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice 

ich zamieszkania, (27) aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w 

rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. (28) Bo w nim żyjemy, poruszamy się i 

jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: Jesteśmy bowiem z Jego 

rodu. (29) Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do 

złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. (30) Nie zważając 

na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do 

nawrócenia, (31) dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat 

przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich 

przez wskrzeszenie Go z martwych. (32) Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się 

wyśmiewali, a inni powiedzieli: Posłuchamy cię o tym innym razem. (33) Tak Paweł ich 

opuścił. (34) Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy 

Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. 

(1) Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  
 

Wyobrażamy sobie czasem św. Pawła jako obieżyświata wędrującego samotnie po 

rzymskich drogach i zakasującego rękawy, by samodzielnie zakładać kolejne 

Kościoły.  



Dzisiejsze czytanie wydaje się dodatkowo utwierdzać nas w tym przekonaniu, gdyż 

Paweł wyrusza samotnie do Aten, by głosić słowo. Okazuje się jednak, że 

niecierpliwie oczekuje przybycia tam Sylasa i Tymoteusza. 

W rzeczywistości obraz św. Pawła jako samotnego i niezależnego ewangelizatora 

jest daleki od prawdy. Począwszy od swego nawrócenia, Paweł starał się otaczać 

wierzącymi, którzy go wspierali. Niektóre imiona brzmią w naszych uszach znajomo: 

Barnaba, Tytus, Łukasz, Pryscylla i Akwila. Inni nie są tak dobrze znani: Sopater, 

Gajus, Sostenes.  

Wszyscy oni towarzyszyli Pawłowi na tym czy innym etapie jego podróży 

misyjnych.  

 Głosili wraz z nim słowo Boże (Dz 13,5).  

 Pocieszali go w utrapieniach (2 Kor 7,6).  

 Dodawali mu otuchy swoim świadectwem (Flp 2,20).  

 Co więcej, większość listów Pawła była przedsięwzięciem zbiorowym – pisał 

je przy pomocy współpracowników i towarzyszy posługi. 

Paweł nie był „samotnym strzelcem”, ale zwolennikiem pracy zespołowej, 

doceniającym wartość wspólnoty. Opisując, czym jest Kościół, posłużył się między 

innymi obrazem ciała złożonego z wielu członków, z których każdy jest niezbędny 

dla właściwego funkcjonowania całości (1 Kor 12,12). 

 Skoro więc Paweł potrzebował wsparcia wspólnoty wierzących, to czy 

my tego nie potrzebujemy? 

Czy masz wokół siebie chrześcijan, którzy wspierają cię w wierze? Może należysz 

do jakiejś wspólnoty, ruchu albo grupy działającej w twojej parafii? Jeśli tak, to 

wspaniale. Staraj się pogłębiać relacje, które tam nawiązujesz, próbuj wyrazić w 

jakiejkolwiek formie swym braciom i siostrom, jak wiele dla ciebie znaczą. 

A jeśli nie należysz do żadnej grupy, to czy nie pora się za nią rozejrzeć? Najlepiej 

zacząć od swojej własnej parafii, prosząc Pana, aby otworzył ci drzwi do dobrych 

przyjaźni. Nikt z nas nie musi być „samotnym strzelcem”. Jesteśmy członkami Ciała 

Chrystusowego. 

 

„Panie, dziękuję Ci za dar przyjaźni”. 

 

Ps 148,1-2.11-14      
 

 



 

 

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 16,  12 - 15 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 (12) Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść 

nie możecie. (13) Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi 

was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie 

wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. (14) On Mnie 

otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. (15) Wszystko, co 

ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam 

objawi. 
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Lekcja  165                                      Temat:   Codziennie potrzebujemy "widzieć" Jezusa 
 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 16,  16 - 20 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(16) Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a  

ujrzycie Mnie. (17) Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: 

Co to znaczy, co nam mówi: Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a 

ujrzycie Mnie; oraz: Idę do Ojca? (18) Powiedzieli więc: Co znaczy ta chwila, o której mówi? 

Nie rozumiemy tego, co mówi. (19) Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: 

Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i 

znowu chwila, a ujrzycie Mnie? (20) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie 

płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił.  

Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Była to wspaniała obietnica! Jezus, przygotowując uczniów na swoje odejście, 

zapowiedział im, że powróci i zobaczą Go ponownie. Chociaż Apostołowie nie 

rozumieli do końca tych słów, to jednak dały im one pewną pociechę.  

I rzeczywiście, zobaczyli Jezusa powtórnie – w Niedzielę Wielkanocną, kiedy 

stanął przed nimi w Wieczerniku. 

Jednak „ujrzenie”, o jakim mówił Jezus, oznaczało coś więcej niż tylko zobaczenie 

Go – zmartwychwstałego – oczyma ciała. Jezus zapowiadał także swoje ostateczne 

przyjście w chwale, które nastąpi w czasie paruzji.  

Nikt nie zna czasu ponownego przyjścia Jezusa, nikt z nas, żyjących współcześnie, 

nie widział Go zmartwychwstałego w ciele. A jednak i do nas Jezus kieruje swoją 

obietnicę. Obiecuje, że „ujrzymy Go”, kiedy Duch Święty pomoże nam doświadczać 

Jego obecności i przyjmować Jego pouczenia.  

 Dlaczego dla Jezusa było tak ważne, abyśmy Go znowu „ujrzeli”?  



 Czy Jego krzyż i zmartwychwstanie nie wystarczą dla naszego zbawienia?  

 Czy nie wystarczy, że usłyszeliśmy Ewangelię i zostaliśmy ochrzczeni                     

w Jego imię? 

Mówiąc krótko, nie wystarczy. I dzięki za to Bogu!  

  Potrzebujemy codziennie „widzieć” Jezusa.  

 Potrzebujemy słyszeć Jego głos, 

 przyjmować Jego miłość, 

 dać się prowadzić Jego mądrości. 

Jak nauczał św. Paweł, Jezus dał nam swego Ducha „dla poznania dobra, jakim 

Bóg nas obdarzył” (1 Kor 2,12).  

Prawdą jest, że sami z siebie nigdy nie będziemy w stanie pojąć, jak wielką cenę 

zapłacił Jezus za nasze zbawienie, ani zgłębić Jego miłości. Potrzebujemy więc także 

Ducha Świętego, który udziela nam łaski do życia według nauki Jezusa. Bez Ducha 

Świętego nie potrafilibyśmy ani jej zrozumieć, ani wcielić w życie.  

Dlatego właśnie Jezus pragnie napełniać nas swoim Świętym Duchem. Wie, że 

tylko w ten sposób możemy doświadczyć mocy i obecności Boga w naszym życiu.  

Co uczynili Apostołowie, gdy Jezus został od nich zabrany i nie mogli już dłużej 

Go oglądać? Zjednoczyli się na modlitwie, oczekując wypełnienia danej przez Niego 

obietnicy. Wołali: „Przyjdź, Duchu Święty!”. 

 

Pójdźmy za ich przykładem. Od dziś do uroczystości Zesłania Ducha Świętego 

utkwijmy wzrok w Jezusie, trwajmy na modlitwie i czytaniu słowa Bożego. 

 

Prośmy o łaskę ujrzenia Jezusa nowymi oczami, oczami Ducha Świętego. 

 

„Przyjdź, Duchu Święty! Otwórz oczy mego serca”. 

 

Ps 98,1-4 

 

 

 

 



Dz 18,1-8    

(1) Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. (2) Znalazł tam pewnego Żyda, imieniem 

Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ 

Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, (3) a ponieważ znał to 

samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował; zajmowali się wyrobem namiotów. (4) A co 

szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał tak Żydów, jak i Greków. (5) Kiedy Sylas i 

Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał 

Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. (6)A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty 

i powiedział do nich: Krew wasza na waszą głowę, jam nie winien. Od tej chwili pójdę do 

pogan. (7) Odszedł stamtąd i poszedł do domu pewnego "czciciela Boga", imieniem 

Tycjusz Justus. Dom ten przylegał do synagogi. (8) Przełożony synagogi, Kryspus, 

uwierzył w Pana z całym swym domem, wielu też słuchaczy korynckich 

uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nawiedzenie                                   

Najświętszej Maryi Panny 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek         

31 maja 2019                    

Lekcja  166                                   Temat:  "Pierwsza" procesja "Bożego Ciała"   
 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 1, 39 - 56  (Biblia Tysiąclecia) 

 

  

(39) W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta                

w [pokoleniu] Judy. (40) Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. (41) Gdy 

Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty 

napełnił Elżbietę. (42) Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między 

niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.  

(43) A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do 

mnie? 

(44) Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się                         

z radości dzieciątko w moim łonie. (45) Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią 

się słowa powiedziane Ci od Pana. (46) Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja 

Pana, (47) i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. (48) Bo wejrzał na uniżenie 

Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie 

pokolenia, (49) gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię - (50) a 

swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. (51) On 

przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc 

swoich. (52) Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. (53) Głodnych nasyca 

dobrami, a bogatych z niczym odprawia. (54) Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na 

miłosierdzie swoje - (55) jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego 

potomstwa na wieki. (56) Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do 

domu. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 



 

130 kilometrów. Tak długi dystans musiała przebyć brzemienna Maryja, żeby 

odwiedzić swą krewną, Elżbietę – najprawdopodobniej idąc przez całą drogę pieszo 

lub jadąc na osiołku. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wielkim darem musiała być 

Jej wizyta dla ciężarnej niemłodej już Elżbiety! Nie tylko ucieszyła się widokiem 

samej Maryi, ale także rozpoznała, że wraz z Maryją nawiedził ją sam Pan (Łk 1,43). 

To samo co dla Elżbiety Maryja uczyniła także dla całej ludzkości – przyniosła 

nam Chrystusa. Dlatego od dawien dawna zajmuje tak zaszczytne miejsce w 

Kościele.  

„W tajemnicy zwiastowania i nawiedzenia – pisała św. Teresa z Kalkuty – 

Maryja jest wzorem życia, jakie powinniśmy prowadzić. Najpierw przyjęła Jezusa do 

swojego życia, a potem dzieliła się Tym, którego otrzymała”. 

Jak mamy naśladować przykład Maryi,                             

dzieląc się Chrystusem z innymi? 

 

    Pierwszym krokiem jest codzienne przyjmowanie Go do swojego życia 

przez modlitwę oraz w szczególny sposób w Eucharystii.  

Według Matki Teresy: „Za każdym razem, gdy przyjmujemy Komunię świętą, 

Jezus – Słowo – staje się ciałem w naszym życiu”.  

W ten sposób każdy z nas staje się tabernakulum Chrystusa, nosząc Go w sercu, 

jak Maryja nosiła Go w swoim łonie. Działająca w nas Jego łaska może przemienić 

każdy nasz gest miłości, służby, ofiarności czy zwykłej uprzejmości w szansę 

spotkania z Jezusem dla innych ludzi.  



Zmiany dokonywane przez Jezusa w naszym życiu w naturalny sposób wpływają 

na nasze otoczenie. I tak kiedy odwiedzasz schorowaną sąsiadkę, ustępujesz miejsca 

w autobusie, telefonujesz do samotnej kuzynki czy uśmiechasz się do zapracowanej 

kasjerki w supermarkecie, nie jest to już tylko zwyczajny odruch życzliwości.               

Przez to wszystko pozwalasz działać Chrystusowi, który mieszka w tobie.  

Do kogo dzisiaj zaniesiesz Jezusa? 

 

„Panie, dziękuję Ci za przykład Twojej świętej Matki, Maryi.                       

Pomóż mi coraz skuteczniej nieść Ciebie innym”. 

 

So 3,14-18 lub Rz 12,9-16b   (Ps) Iz 12,2-3.4bcde.5-6 ▐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

1 czerwca 2019                           
 

Dz 18, 23-28  (Biblia Tysiąclecia) 

(23) Zabawił tam pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, 

umacniając wszystkich uczniów. (24) Pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, 

człowiek uczony i znający świetnie Pisma, przybył do Efezu. (25) Znał on już drogę Pańską, 

przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko 

chrzest Janowy. (26) Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i 

Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. 

A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go 

przyjęli. (27) Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską /Bożą/ tym, co uwierzyli. (28) Dzielnie 

uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie z Pism, że Jezus jest Mesjaszem. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Apollos miał różne dary. Znał na wylot Pismo Święte, był elokwentnym mówcą. 

Bardzo zależało mu na tym, by dotrzeć z Ewangelią do wielu ludzi. Jednak jego 

znajomość przesłania Ewangelii ograniczała się do tego, co głosił Jan Chrzciciel. 

Dlatego małżonkowie Pryscylla i Akwila, zaprawieni w bojach ewangelizatorzy, 

na osobności wyłożyli mu to wszystko, czego jeszcze nie wiedział. 

 Jak często zdarzało ci się udzielać komuś instrukcji, rady czy nawet 

upomnienia? 

Na przykład pracownikowi, znajomemu z twojej parafii czy własnemu dziecku. 

Pryscylla i Akwila mogą być dla nas doskonałym przykładem zachowania w takich 

sytuacjach.  

Po pierwsze, potraktowali oni Apollosa z delikatnością i uszanowali jego godność. 

Nie przerywali jego nauczania ani nie upominali go publicznie. Nie poniżali go też               

w żaden sposób z powodu jego niewiedzy. Zabrali go ze sobą w spokojne miejsce                  

i wytłumaczyli, dlaczego głoszone przez niego przesłanie jest niepełne (Dz 18,26). 

Można podejrzewać, że rozmawiając z nim, skupili się przede wszystkim na tym, co 

czynił dobrego, a dopiero potem zaczęli wskazywać mu właściwy kierunek. 



Bóg chce, abyśmy pomagali sobie nawzajem w rozwijaniu darów i talentów –                  

i abyśmy byli otwarci na przyjmowanie pomocy od innych. Taka „braterska korekta” 

nie zawsze jest przyjemna, ale czasami bardzo pożyteczna, a nawet niezbędna.  

Dlatego sposób, w jaki jej udzielamy, jest równie ważny jak to, co chcemy 

przekazać.  

Jak pisał św. Paweł, mamy sprowadzać siebie nawzajem na właściwą drogę                 

„w duchu łagodności” (Ga 6,1).  

Troszczyć się o to, aby budować, a nie niszczyć drugiego. Nie zniechęcać innych 

do używania danych im przez Boga talentów, ale pomóc w ich rozwijaniu                             

i wydawaniu owocu. Nigdy nie wiemy do końca, jak głęboki skutek mogą wywrzeć 

na kimś nasze słowa.  

Może stanie się tak jak z Apollosem, który po rozmowach  z Pryscyllą i Akwilą 

„pomagał bardzo za łaską Bożą tym, co uwierzyli” (Dz 18,27).  

 

„Jezu, naucz mnie pouczać innych – i przyjmować pouczenie – w duchu 

pokory i łagodności”. 

 

Ps 47,2-3.8-10     
 
 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 16, 23b - 28  (Biblia Tysiąclecia) 

 

 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da 
wam w imię moje. (24) Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, 
a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. (25) Mówiłem wam o tych 
sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam 
mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o 
Ojcu. (26) W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja 
będę musiał prosić Ojca za wami. (27) Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo 
wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od 

Boga. (28) Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu 
opuszczam świat i idę do Ojca. 
 

 
 
 
 
 



 

 

Wniebowstąpienie 
Pańskie 

 

 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

2 czerwca 2019                           

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 24,46-53 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 (46) i rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie, (47) w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów 

wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. (48) Wy jesteście świadkami tego. (49) Oto 

Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie 

uzbrojeni mocą z wysoka. (50) Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce 

błogosławił ich. (51)A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został 

uniesiony do nieba. (52) Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili 

do Jerozolimy, (53) gdzie stale przebywali w świątyni, <wielbiąc i> błogosławiąc 

Boga. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 „Smutek rozstania tak bardzo jest miły” – mówiła Julia do Romea. Czy nie 

dotyczy to także wielu naszych pożegnań? Kiedy dorosłe dziecko odchodzi z domu 

lub kiedy kończymy odwiedziny u dziadków, nasze pożegnania są zarazem słodkie               

i gorzkie. Słodkie, bo kochamy bliskich, z którymi się spotkaliśmy. Gorzkie, bo się 

rozstajemy. 

To zaskakujące, że Apostołowie po wniebowstąpieniu Jezusa nie płakali ze 

smutku. Wręcz przeciwnie. Jak mówi nam Ewangelista Łukasz, powrócili do 

Jerozolimy – miejsca Jego ukrzyżowania – „z wielką radością” (Łk 24,52). 



Skąd ta radość? Co stało się z głęboko ludzkim przywiązaniem Apostołów do 

Jezusa? Przecież przez trzy lata niemal nie odstępowali Go na krok, będąc świadkami 

Jego cudów, słuchając Jego nauk. Czy nie zasmucił ich fakt, że po zwycięstwie nad 

śmiercią, największym ze wszystkich rozstań, Jezus znowu ich opuścił? 

Oczywiście Apostołowie odczuwali smutek. Jednak dominującym uczuciem była 

radość.  

 Mieli bowiem pewność, że kiedyś pójdą za Jezusem tam, gdzie się udał,                    

i złączą się z Nim już na zawsze.  

 Mieli też Jego obietnicę, że ześle im Pocieszyciela i że będzie z nimi „przez 

wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).  

Ta nadzieja na ponowne spotkanie sprawiła, że nad ich smutkiem przeważała 

radość. 

   Doświadczenie Apostołów wskazuje także nam drogę do radości.  

Wierzymy, że Jezus odszedł, aby przygotować nam miejsce w niebie, ale czasami 

czujemy się tak, jakby odszedł i pozostawił nas samych. Spróbuj przezwyciężać to 

poczucie osamotnienia, przywołując obietnice Jezusa.  

Uświadom sobie, że otworzył ci niebo, do którego nigdy nie zdołałbyś wejść                 

o własnych siłach. Przypomnij sobie, że odszedł, aby przygotować miejsce specjalnie 

dla ciebie. Zobacz, jak uśmiecha się na myśl o chwili, w której otworzy przed tobą 

drzwi do twego nowego domu i zaprosi cię do środka. 

Jezus wstąpił do nieba i pragnie, by dołączyły do Niego wszystkie dzieci Boże. 

Zanim to nastąpi, nieustannie wstawia się za nami i wylewa na nas strumienie łask, 

abyśmy pewnego dnia mogli zakosztować słodyczy nieba. 

 

„Chwała Tobie, Jezu, za to, że otworzyłeś nam niebo!” 

 

Ps 47,2-3.6-9   Hbr 9,24-28; 10,19-23 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dz 1, 1-11    (Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od 

początku (2) aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, 

których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba.  

(3) Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści 

dni i mówił o królestwie Bożym. (4) A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić 

z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie - /mówił/ -

 (5) Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem 

Świętym. (6) Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo 

Izraela? (7) Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił 

swoją władzą,(8) ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie 

moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.  
 

(9) Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go 

im sprzed oczu.  
 

(10) Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do 

nich dwaj mężowie w białych szatach. (11) I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie               

i wpatrujecie się w niebo?  
 

Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście 

Go wstępującego do nieba. 


