
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

3 czerwca 2019 

Lekcja  167                                 Temat:   Dzielić się z innymi miłością Jezusa -                  

o świadectwie wiary 
Dz 19,1-8  (Biblia Tysiąclecia) 

  

 

(1) Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, 

przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. (2) Zapytał ich: Czy otrzymaliście 

Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje 

Duch Święty. (3) Jaki więc chrzest przyjęliście? - zapytał. A oni odpowiedzieli: Chrzest 

Janowy. (4) Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, 

który za nim idzie, to jest w Jezusa - powiedział Paweł. (5) Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest 

w imię Pana Jezusa. (6) A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty 

zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. (7) Wszystkich ich było około 

dwunastu mężczyzn. (8) Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy 

miesiące rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym. 

Spróbuj w wietrzny dzień zawołać do kogoś stojącego w pewnej odległości, a 

zobaczysz, jak bardzo wiatr utrudni ci nawiązanie kontaktu. Szum kotłującego się 

powietrza zagłuszy twoje słowa. Jeśli chcesz, aby cię usłyszano, musisz podejść 

wystarczająco blisko do tego, komu chcesz coś przekazać. 

Zbliżenie się do kogoś jest podstawą wszelkiej komunikacji. 

 Zasada ta sprawdza się także wtedy, gdy chcemy dzielić się z innymi 

miłością Jezusa. 

Doskonale wiedział o tym Apostoł Paweł. Przez całe lata podróżował z miasta do 

miasta, aby być w kontakcie z jak największą liczbą wierzących, takich, jak na 

przykład grupa uczniów, którą znalazł w Efezie – o czym mówi dzisiejsze pierwsze 

czytanie. Byli to uczniowie Jana Chrzciciela, którzy nie słyszeli jeszcze o 

zmartwychwstaniu Jezusa ani o darze Ducha Świętego. Mieli otwarte serca, ale by 

postawić kolejny krok w wierze, potrzebowali kogoś takiego jak Paweł, kto zbliżyłby 

się do nich, aby modlić się z nimi i uzupełnić to, czego im brakowało.  



Potrzebowali obecności Pawła i jego osobistego zaangażowania, aby zrozumieć, co 

miał na myśli Jan, mówiąc o Jezusie: 

 „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29). 

Nie inaczej jest również dzisiaj. 

Świat podsuwa nam bardzo wiele różnych koncepcji życia, idei, poglądów 

religijnych, a także pomysłów na to, czym moglibyśmy się zająć. W tym chaosie 

trudno rozpoznać to, co prawdziwe i wartościowe. Bardzo pomocne w odrzucaniu 

tego, co zbędne, fałszywe i szkodliwe, są spotkania z autentycznymi, pełnymi miłości 

świadkami Jezusa! 

Ty także możesz być takim świadkiem. 

Uwierz w to, że masz wiele do zaoferowania innym, a przede 

wszystkim – świadectwo swojej wiary. 

Ważne, by zbliżyć się do innych, jak czynił to św. Paweł. I nawet nie zawsze 

trzeba coś mówić! Skoszenie sąsiadowi trawnika, życzliwe słowo skierowane do 

starszej osoby w przychodni, wysłuchanie zmartwionej sąsiadki czy okazanie 

zaufania zbuntowanemu nastolatkowi – to tylko kilka przykładów na to, jak możemy 

docierać do ludzi. Świat jest ruchliwym, hałaśliwym i wietrznym miejscem, ale twoje 

przesłanie ma moc, która dociera do serc. 

Uwierz w to, że świadectwo twego życia i twojej drogi wiary może dotykać innych 

i pociągać ich do Pana.  

„Duchu Święty, naucz mnie zbliżać się do ludzi i dzielić się z nimi swoim 

świadectwem”. 

Ps 2-7     

  Ewangelia dnia dzisiejszego: J 16,29-33 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(29) Rzekli uczniowie Jego: Patrz! Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej 
przypowieści. (30) Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. 
Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. (31) Odpowiedział im Jezus: Teraz 
wierzycie? (32) Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie - 
każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest 
ze Mną. (33) To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli.  

Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę:                           
Jam zwyciężył świat. 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

4 czerwca 2019                           

Lekcja  168                                Temat:   Co to jest "życie wieczne"? 
 Ewangelia dnia dzisiejszego: J 17, 1-11a (Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina! 

Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył (2) i aby mocą władzy udzielonej Mu 

przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu 

dałeś. (3) A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego 

prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa 

Chrystusa. (4) Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, 

które Mi dałeś do wykonania. (5) A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą 

miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. (6) Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi 

dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. (7) Teraz 

poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. (8) Słowa bowiem, które Mi 

powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, 

oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. (9) Ja  

za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są 

Twoimi. (10) Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem 

otoczony chwałą. (11) Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do 

Ciebie.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Siedemdziesiąt dziewięć lat temu miał miejsce tzw. „cud pod Dunkierką” – 

największa ewakuacja w historii wojskowości. Podczas II wojny światowej, na 

przełomie maja i czerwca 1940 roku, zmasowane ataki hitlerowskiej armii zepchnęły 

setki tysięcy oddziałów alianckich na plaże Dunkierki we Francji, gdzie czekała ich 

niechybna klęska. W obliczu niebezpieczeństwa rząd brytyjski ogłosił narodowy 

dzień modlitwy, kościoły wypełniły się ludźmi. I stał się cud. Idealne warunki 

pogodowe umożliwiły przeprowadzenie trudnej operacji na niespotykaną dotąd skalę.  



W ewakuacji blisko 340 tysięcy żołnierzy przez kanał La Manche brały udział 

okręty wojenne, a także wiele prywatnych kutrów, motorówek i łodzi.                                 

Po zakończeniu akcji ogłoszono wówczas kolejny dzień modlitwy, tym razem 

narodowy dzień dziękczynienia. 

Jeśli modlitwa narodu mogła wybłagać tak wielki cud, to  

wyobraźmy sobie, jak potężna musi być modlitwa Syna Bożego! 

W dzisiejszej Ewangelii czytamy fragment modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa. 

Jezus modli się za wszystkich, których dał Mu Ojciec. Ty także należysz do ich 

grona. Pomyśl o tym. Czy jest coś bardziej krzepiącego niż świadomość, że Jezus 

wstawia się za tobą do Ojca? 

Jezus modli się o to, aby Ojciec cię chronił i „ustrzegł od złego” (J 17,15).  

Jego modlitwa jest skuteczna. Dzięki temu, że pokonał szatana, moce ciemności 

straciły władzę nad twoim życiem. Ponieważ przez swój krzyż wybawił cię od kary 

wiecznej, a zmartwychwstając pokonał śmierć, ty masz dostęp do życia wiecznego, 

którego możesz zacząć kosztować już tu i teraz.  

„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz 

Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17,3). 

Czy to znaczy, że chrześcijanie nigdy nie chorują, nie umierają i nie dotykają ich 

żadne nieszczęścia? Oczywiście, że nie. Ale oznacza to, że jesteś bezpieczny                        

w Bożych rękach.  

Jezus chroni cię przed największym z niebezpieczeństw – przed utratą życia 

wiecznego.  

Jego modlitwa prowadzi cię do nieba. 

Jezus pragnie, abyś mógł doświadczać miłości Bożej. Abyś zanurzony w 

miłosierdziu Ojca, czuł się bezpiecznie, mając pewność, że żaden grzech nie jest                  

w stanie odłączyć cię od Niego, i że żadna odległość nie jest zbyt wielka dla Jego 

wyciągniętych ramion. 

Spróbuj dziś w ciągu dnia zatrzymać się kilka razy i przypomnieć sobie, że Jezus 

wstawia się za tobą do Ojca. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że modlisz się o ustrzeżenie mnie od złego”. 

 

Ps 68,10-11.20-21 



Dz 20, 17-27 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 (17) Z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła. (18) A gdy do niego przybyli, 

przemówił do nich: Wiecie, jakim byłem wśród was od pierwszej chwili, w której stanąłem 

w Azji. (19) Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały 

z powodu zasadzek żydowskich. (20) Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co 

pożyteczne, tak że przemawiałem i nauczałem was publicznie i po 

domach, (21) nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do 

wiary w Pana naszego Jezusa. (22) A teraz, przynaglany Duchem, udaję się do 

Jerozolimy; nie wiem, co mnie tam spotka (23) oprócz tego, że czekają mnie więzy i 

utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. (24) Lecz ja zgoła 

nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, 

które otrzymałem od Pana Jezusa: /bylebym/ dał świadectwo o 

Ewangelii łaski Bożej. (25) Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze 

głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. (26) Dlatego oświadczam wam dzisiaj: nie jestem 

winien niczyjej krwi, (27) bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli 

Bożej. 
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Środa         

5 czerwca 2019                    

Lekcja  169                                   Temat:   O rozstaniu (Jezusa z uczniami) 
 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 17,  11b - 19 (Biblia Tysiąclecia) 

 Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili 

jedno. (12) Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i 

ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło 

Pismo (13) Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją 

radość mieli w sobie w całej pełni. (14) Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich 

znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. (15) Nie proszę, abyś 

ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. (16) Oni nie są ze świata, jak i Ja nie 

jestem ze świata. (17) Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą.  

(18) Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat 

posłałem. (19) A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli 

uświęceni w prawdzie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  
 

Wiemy wszyscy, co to znaczy pozwolić komuś odejść. Czas płynie, sytuacja się 

zmienia, ktoś bliski wyprowadza się daleko lub Pan wzywa go do wieczności. Takie 

przejścia mogą być dla nas bardzo trudne. Zakłócają naszą wewnętrzną równowagę, 

wprowadzając w nią element niepewności, którego nikt nie lubi. 

Jezus wie, co to znaczy pozwolić komuś odejść, i wie, jakie to jest trudne.                            

W dzisiejszej Ewangelii czytamy o tym, jak rozstaje się ze swoimi uczniami. 

Pozwala im wejść w nowy etap życia, kiedy to będą musieli budować na tym, czego 

ich nauczył, ale już bez Jego fizycznej obecności. A ponieważ sam doświadczył tego, 

czym jest rozłąka, możemy zaufać, że pomoże nam przejść przez nasze rozstania. 

Na przykład, trudnym przejściem może być dla ciebie pierwszy dzień szkoły 

twojego dziecka. Niepokoisz się, czy jest już gotowe, aby wejść w wielki świat bez 

twojej stałej obecności. Może ceniłeś sobie spędzany z nim czas, gdy było przy tobie 

w domu, i jest ci żal, że te dni już nie wrócą.  



Opowiedz o tym, co czujesz, Jezusowi, ufając, że pomoże ci przystosować się do 

tej nowej sytuacji, że pomoże ci pozwolić odejść twemu dziecku, aby mogło 

wzrastać. 

Trudne może być także przejście na emeryturę. Może pracowałeś na jakimś 

stanowisku bardzo długo i niełatwo ci pogodzić się z tym, że teraz ktoś inny zajmie 

twoje miejsce. Ale możesz podziękować Bogu za wszystko, czego udało ci się 

dokonać, poprosić Go, by pomógł ci usunąć się w cień, i zaufać, że On wyprowadzi      

z tej sytuacji wiele dobra. 

Jednak chyba najbardziej bolesnym doświadczeniem jest poważna choroba bliskiej 

osoby. Tak wiele lat dzieliliście ze sobą życie, a teraz trzeba pogodzić się z tym, że 

jej ziemski czas dobiega końca. Kiedy perspektywa rozstania rozdziera ci serce, módl 

się, by Pan pomógł ci powierzyć ukochaną osobę w Jego ramiona, ufając, że On 

kocha ją bardziej niż ty i że nigdy was nie opuści. 

Kiedy przychodzi czas rozstania z kimś bliskim, pamiętaj, że Jezus wie, przez co 

przechodzisz. Proś Go o łaskę oddania tej osoby, abyście oboje mogli wejść bez 

obciążeń w nowe życie, które was czeka.  
 

„Jezu, umocnij moją ufność!” 
 

Ps 68,29-30.33-36 
 

Dz 20,28-38 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(28) Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch 

Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, 

który On nabył własną krwią. (29) Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki 

drapieżne, nie oszczędzając stada. (30) Także spośród was samych powstaną ludzie, 

którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. (31) Dlatego 

czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami 

upominać każdego z was. (32) A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski władnemu 

zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. (33) Nie pożądałem srebra ani złota, 

ani szaty niczyjej. (34) Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich 

towarzyszy. (35) We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i 

pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: Więcej szczęścia jest w 

dawaniu aniżeli w braniu. (36) Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem 

ze wszystkimi. (37) Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na 

szyję i całowali go, (38) smucąc się najbardziej z tego, co powiedział: że już nigdy go nie 

zobaczą. Potem odprowadzili go na okręt. 
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6 czerwca 2019                           

Lekcja  170                                      Temat:   Budowanie jedności chrześcijańskiej 
 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 17,  20 - 26 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(20) Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we 

Mnie; (21) aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, 

Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty 

Mnie posłał. (22) I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak 

jak My jedno stanowimy. (23) Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby 

świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. (24) Ojcze, 

chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę 

moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. (25) Ojcze 

sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie 

posłał. (26) Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie 

umiłowałeś, w nich była i Ja w nich. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Czy uczestniczyłeś kiedyś w jakimś wydarzeniu wraz z ludźmi z bardzo różnych 

środowisk? Być może była to akcja podjęta w jakiejś słusznej sprawie, jak marsz dla 

życia, wigilia dla bezdomnych czy zbiórka pieniędzy na leczenie chorego dziecka. 

Nikt nie pytał cię, ile masz lat, gdzie mieszkasz, czym się zajmujesz, a nawet czy 

jesteś wierzący. Zjednoczył was wspólny cel. 

Podobna wspólnota celu charakteryzuje także tę jedność, o którą modlił się Jezus 

w dzisiejszej Ewangelii, pragnąc, aby zjednoczyła nas również miłość i wspólna 

wizja. 

Niestety, pragnienie Jezusa pozostaje niespełnione, Kościół jest ciągle 

podzielony. Wiemy, że katolicy, protestanci i prawosławni wciąż nie mogą osiągnąć 

jedności.  



Istnieją też nieliczone inne wyznania, a sam Kościół katolicki cierpi z powodu 

wewnętrznych podziałów. Zresztą nawet na poziomie parafii czy wspólnoty często 

pojawiają się podobne trudności. 

Dlatego Jezus nie przestaje modlić się o jedność wszystkich swoich uczniów, 

którzy mają udział w doskonałej miłości Ojca. Nie wystarcza Mu nasza współpraca i 

wzajemna tolerancja – pragnie pojednania i miłości. Kiedy przestajemy patrzeć na 

nasze relacje przez pryzmat podziałów, zaczynamy dostrzegać w sobie nawzajem 

braci i siostry. 

Chociaż nie wierzymy we wszystko dokładnie w ten sam sposób, możemy cieszyć 

się z tego, że łączy nas o wiele więcej, niż dzieli. 

 Jak możemy budować jedność chrześcijańską?  

Przez modlitwę.  

 Możemy prosić Boga o błogosławieństwo dla naszych braci i sióstr innych 

wyznań, o to by otwierał nas na siebie nawzajem.  

 Możemy modlić się, by zostały obalone wszystkie dzielące nas bariery, by 

zniknęła wrogość, tak by dzieci Boże stanowiły jedno. 

Pomyśl, jak wiele może zdziałać twoja modlitwa o jedność.  

 Zamknij oczy i wyobraź sobie salę tronową w niebie.  

 Zobacz aniołów i świętych wychwalających Jezusa.  

 A następnie wyobraź sobie wśród nich znanych ci ludzi z różnych 

Kościołów.  

 Zobacz ich wszystkich śpiewających wspólnie hymny chwały na cześć 

Pana.  

 Zobacz, jak uśmiechają się do siebie nawzajem i także ciebie witają 

uśmiechem.  

 

 Czy nie jest to jedność, o którą warto się modlić? 

 

„Przyjdź, Panie, i uczyń z nas jedno!” 

 

Ps 16,1-2.5.7-11 

 

 



Dz 22,30; 23,6-11    

(30) Następnego dnia, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co go Żydzi oskarżali, zdjął z 

niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy 

Pawła stawił go przed nimi. 

 (6) Wiedząc zaś, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, 

wołał Paweł przed Sanhedrynem: Jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a 

stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania 

umarłych. (7) Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami i saduceuszami i 

doszło do rozdwojenia wśród zebranych.(8) Saduceusze bowiem mówią, że nie ma 

zmartwychwstania, ani anioła, ani ducha, a faryzeusze uznają jedno i drugie. (9) Zrobiła 

się wielka wrzawa, zerwali się niektórzy z uczonych w Piśmie spośród faryzeuszów, 

wykrzykiwali wojowniczo: Nie znajdujemy nic złego w tym człowieku. A jeśli naprawdę 

mówił do niego duch albo anioł? (10) Kiedy doszło do wielkiego wzburzenia, trybun 

obawiając się, żeby nie rozszarpali Pawła, rozkazał żołnierzom zejść, zabrać go spośród 

nich i zaprowadzić do twierdzy. (11) Następnej nocy ukazał mu się Pan. Odwagi! - 

powiedział - trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie świadczył o Mnie tak, jak dawałeś o Mnie 

świadectwo w Jerozolimie. 
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Lekcja  171                                   Temat:  Czy kochasz Jezusa? 
 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 21, 15-19  (Biblia Tysiąclecia) 

 

  

(15) A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana,                 

czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię 

kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. (16) I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: 

Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię 

kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. (17)Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu 

Jana Czy kochasz Mnie?, 

Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz Mnie?  

I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego 

Jezus: Paś owce moje. (18) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, 

opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce 

swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. (19) To powiedział, aby 

zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego:  

Pójdź za Mną! 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Kiedy pytanie to padało po raz  kolejny, oczy Piotra wilgotniały i głos zaczynał mu 

drżeć. Po swoich hardych zapewnieniach z Ostatniej Wieczerzy, że odda życie za 

Jezusa, teraz wstydzi się, że trzykrotnie się Go zaparł. Być może zastanawia się też, 

dlaczego Jezus powtarza trzykrotnie to samo pytanie.  

 Chce mu wytknąć tamtą słabość? 



Jezus, poważny i współczujący, nie beszta Piotra. W ogóle nie porusza tematu jego 

zdrady. Daje mu natomiast szansę potwierdzenia przed Nim – a także przed sobą 

samym – że naprawdę Go kocha. 

Jezus przebacza Piotrowi i podnosi go, jak czynił to wiele razy w przeszłości.                 

Po tylu błędach Piotr spodziewał się pewnie, że Jezus spisał go już na straty. Ale tak 

się nie stało. Pomimo wszystkich jego grzechów i słabości Jezus nie przestał go 

kochać i ufać mu.  

Nam też, jak Piotrowi, zdarza się myśleć, że z powodu naszych dawnych upadków 

Jezus nie jest już zainteresowany przyjaźnią z nami. Ale to nieprawda! Jezus nie 

odszedł od nas, pozostawiając nam jedynie wspomnienie swojej miłości. Jego serce 

pozostaje szeroko otwarte i pełne przebaczenia. On staje przed nami, pytając, czy 

zechcemy otworzyć przed Nim swoje serca. Czy potrafimy przekroczyć własny 

wstyd i wyznać, że pomimo tego wszystkiego, co zrobiliśmy, wciąż w naszych 

sercach jest miłość do Jezusa? 

Co powstrzymuje cię dziś przed 

osobistym, bliskim spotkaniem z Jezusem? 
Żal? Wstyd? Lęk? Codzienne zabieganie? 

Choć na chwilę odłóż to wszystko na bok.  

Dopuść Jezusa do swego serca i opowiedz Mu, co czujesz i dlaczego 

tak jest. 

Nie bój się Jego reakcji, bo On już postanowił ci przebaczyć. U Niego miłość i 

przebaczenie są nierozłączne. Zapamiętaj tamten dialog nad brzegiem Jeziora 

Galilejskiego, a także to, że po tej tak ważnej rozmowie Jezus nakarmił Piotra 

porządnym śniadaniem. 

On chce troszczyć się na wiele sposobów także o ciebie. Pozwól Mu zburzyć 

dzielące was bariery i przyjmij Jego miłosierdzie. Choćby był to już nie wiadomo 

który raz. Powiedz Mu, jak bardzo Go kochasz. 

 

„Jezu, pomóż mi powracać do Ciebie ze skruchą po każdym upadku. 

Składam moją ufność w Tobie i Twojej wielkiej miłości”. 

 

Ps 103,1-2.11-12.19-20 



Dz 25,13-21    

 

(13) Po upływie kilku dni król Agryppa i Berenike przybyli do Cezarei powitać 

Festusa.(14) Gdy przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła: 

Feliks pozostawił w więzieniu pewnego człowieka - powiedział. (15) Gdy byłem w 

Jerozolimie, arcykapłani i starsi Żydowscy wnieśli przeciw niemu skargę, żądając dla niego 

wyroku skazującego. (16) Odpowiedziałem im: Rzymianie nie mają zwyczaju skazywania 

kogokolwiek na śmierć, zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli i nie będzie miał 

możności bronienia się przed zarzutami. (17) A kiedy przybyli tutaj bez żadnej zwłoki, 

sprawując następnego dnia sądy, kazałem przyprowadzić tego 

człowieka. (18) Oskarżyciele nie wnieśli przeciwko niemu żadnej skargi o przestępstwa, 

które podejrzewałem. (19) Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego 

Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. (20) Nie znając się na tych rzeczach, zapytałem, 

czy nie zechciałby udać się do Jerozolimy i tam odpowiadać przed sądem w tych 

sprawach. (21) Ponieważ Paweł zażądał, aby go zatrzymać do wyroku Cezara, kazałem 

go strzec, dopóki go nie odeślę do Najdostojniejszego. 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 21, 20 - 25  (Biblia Tysiąclecia) 

(20) Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który 

to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: Panie, kto jest ten, który Cię 

zdradzi? (21) Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym 

będzie? (22) Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę,  

co tobie do tego? Ty pójdź za Mną. 

(23) Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, 

że nie umrze, lecz: Jeśli Ja chcę, aby pozostał aż przyjdę, co tobie do tego? (24) Ten właśnie 

uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest 

prawdziwe. (25) Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je 

szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 Jak często porównujesz się z innymi? 

 

Może jak Piotr masz czasem ochotę zapytać: „Panie, a co z tym będzie?”                         

(J 21,21).  

Jednak to, co zaczyna się jako niewinna ciekawość, często sprowadza nas na drogę 

jałowych, rodzących podziały rozważań. I tak kiedy widzimy, że ktoś radzi sobie 

lepiej niż my, zaczynamy pragnąć tego, co on posiada: większego domu, bardziej 

prestiżowego stanowiska, lepszego zdrowia. A nawet mocniejszej wiary. 

Jednak Jezus nie odpowiedział Piotrowi na jego pytanie, lecz skontrował je 

słowami: „Cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną” (J 21,22).  

Są to dokładnie te słowa, które potrzebujemy usłyszeć, gdy zaczynamy 

porównywać się z innymi  i odczuwać zazdrość.  

 

 



Dlaczego? 

Po pierwsze dlatego, że Jezus powierza każdemu z nas określone zadanie. 

Chciał, aby Piotr skoncentrował się nie na Janie, ale na swoim własnym powołaniu 

do pasienia owiec, czyli prowadzenia Kościoła (J 21,16). Podobnie pragnie, abyśmy     

i my nie marnowali energii na rozmyślanie o tym, kto co ma i co robi. 

Zdecydowanie wolałby, żebyśmy skupili się na tym, jak możemy Mu służyć tu, 

gdzie nas postawił, w naszej konkretnej sytuacji życiowej. Żebyśmy pytali siebie, w 

jaki sposób możemy najbardziej przyczynić się do budowania królestwa Bożego tu                     

i teraz.  

Po drugie, tylko Jezus może zaspokoić najgłębsze pragnienia naszych serc. To, 

co widzimy u innych, i tak nie byłoby w stanie nas zaspokoić. Ani ich pozycja, ani 

powołanie, ani dary i talenty. Jedynie Bóg zaspokaja nas prawdziwie. 

Kiedy więc następnym razem zaczniesz się zastanawiać: „A co z tym będzie?”, 

przekieruj tę myśl na inne tory. Zapytaj siebie: „A co będzie ze mną? Czy idę za 

Jezusem najlepiej jak potrafię? Czy moje myśli o tej osobie są właściwe i budujące?”.  

A jeśli widzisz, że znowu zaczynasz porównywać się z nią, a w sercu rodzi się 

zazdrość, zwróć się do Jezusa.  

 Wyznaj Mu swoje myśli i poproś o pomoc.  

 Podziękuj za powołanie, za dobra, talenty i niezliczone łaski, którymi cię 

obdarzył.  

On napełni pokojem twoje serce i pomoże ci świeżym okiem spojrzeć na twoją 

sytuację. 

A przede wszystkim przyjmij do siebie słowa wypowiedziane przez Jezusa do 

Piotra: „Ty pójdź za Mną” (J 21,22). Trwaj w bliskości Jezusa, staraj się jak 

najlepiej Mu służyć, a On uleczy twoje serce. 

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za wszystko, co mi dajesz. Pomóż mi trwać przy Tobie”. 

 

Ps 11,4-5.7 
 
 

 

 



Dz 28,16-20.30-31   (Biblia Tysiąclecia) 

 

  (16) Gdyśmy weszli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem                         
z żołnierzem, który go pilnował. (17) Po trzech dniach poprosił on do siebie 
najznakomitszych Żydów. A kiedy się zeszli, mówił do nich: Nie uczyniłem, bracia, nic 
przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień                     
w ręce Rzymian, (18) którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że 
nie ma we mnie winy zasługującej na śmierć. (19) Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się 
temu, musiałem odwołać się do Cezara - bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia                        
w czymkolwiek mojego narodu. (20) Dlatego też zaprosiłem was, aby się z wami 
zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany. 
(30) Przez całe dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował 

wszystkich, którzy do niego przychodzili, (31) głosząc królestwo Boże                           
i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zesłanie 

Ducha 

Świętego 
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   Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 14, 15-16. 23b - 26 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 (15) Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. (16) Ja zaś będę 

prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - 

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. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Żegnając się ze swoimi uczniami podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus nie miał 

złudzeń co do ich postawy po Jego śmierci. Wiedział, że jeden z nich okaże się 

zdrajcą, a inny – pomimo szczytnych deklaracji – wyprze się Go ze strachu o swoje 

życie.  

Wiedział, że wszyscy pozostali uciekną w chwili Jego pojmania. Wiedział, że 

nawet po Jego zmartwychwstaniu Apostołowie będą chować się za zamkniętymi 

drzwiami Wieczernika, niezdolni do dawania świadectwa. 



Jednak mimo to słowa Jezusa są pełne nadziei. Wiedząc to wszystko, nie ma On 

poczucia przegranej. Nie ma pretensji ani do uczniów, że są tacy, jacy są, ani też do 

siebie, że nie uformował ich lepiej. Składa wszystko ufnie w ręce Ojca, widząc już 

rozwiązanie – to, czego nie są w stanie dokonać ludzkie wysiłki, dopełni moc Ducha 

Świętego, który sprawi, że głoszona przez Jezusa nauka zacznie wydawać owoce. 

Słuchając dziś opisu zesłania Ducha Świętego na uczniów, stajemy się świadkami 

niezwykłej przemiany – słabi, grzeszni, lękający się o swoje życie ludzie zaczynają 

głosić wielkie dzieła Boże. Zgromadzona w Wieczerniku garstka zaniesie słowo 

Boże na krańce imperium rzymskiego, a potem jeszcze dalej, docierając przez 

kolejne pokolenia do coraz to nowych ludów i narodów. 

I nie jest to tylko historia. W dzisiejszej modlitwie mszalnej Kościół ufnie modli 

się o to, aby Bóg „dokonał w sercach wiernych tych cudów, które zdziałał w 

początkach głoszenia Ewangelii”. 

Także dziś moc Ducha Świętego może towarzyszyć 

naszym ludzkim wysiłkom, o ile tylko będziemy z wiarą 

o nią prosić.  

W jakich sytuacjach twojego życia masz poczucie, że pomimo dobrych chęci twoje 

starania poszły na marne? Może nie potrafiłeś przekazać wiary swoim dzieciom, 

które układają sobie życie niezgodnie z nauką Kościoła. Może bezskutecznie 

walczysz z uzależnieniem lub uporczywie powtarzającym się grzechem. Może sam 

przeżywasz kryzys wiary i modlitwy lub czujesz się zniechęcony stanem 

otaczającego cię świata.  

Zamiast się zadręczać, złóż ufnie, jak Jezus w Wieczerniku, całą sytuację w ręce 

Ojca. Proś o Ducha Świętego, który działa w naszej słabości, umacniając, podnosząc 

i pociągając serca do nauki Jezusa. 

 

„Przyjdź, Duchu Święty! Napełnij moje serce, abym nie zrażając się 

swoją i cudzą słabością, żył na co dzień nauką Jezusa”. 

 

Ps 104,1.24.29-31.34  Rz 8,8-17 

 

 

 

 



Dz 2, 1-11    (Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali 

się wszyscy razem na tym samym miejscu.  

(2) Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił 

cały dom, w którym przebywali. (3) Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się 

rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. (4) I wszyscy zostali napełnieni Duchem 

Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał 

mówić. (5) Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod 

słońcem. (6) Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, 

jak przemawiali w jego własnym języku. (7) Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są 

Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia i podziwu. (8) Jakżeż więc każdy z nas słyszy 

swój własny język ojczysty? - (9) Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy 

Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji,(10) Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych 

części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, (11) Żydzi oraz prozelici, 

Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła 

Boże.  

 


