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Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

10 czerwca 2019 

Lekcja  172                                 Temat:   Maryja troszczy się o nas 
 Ewangelia dnia dzisiejszego: J 19,25-27 (Biblia Tysiąclecia)  

 

 (25) A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, 

Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. (26) Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i 

stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto 

syn Twój. (27) Następnie rzekł do ucznia:  

Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. 

 

Młoda matka, trzymając za ręce dzieci, stała w kolejce przed katedrą Matki Bożej 

z Gwadelupy w Meksyku.  

 

Patrząc na tilmę, usłyszała wyraźnie w swoim wnętrzu słowa, które Maryja 

skierowała do Juana Diego: „Czyż nie jestem twoją Matką?”. 

Zbliżając się do odbitego na tilmie (płaszczu                      

z włókien agawy) św. Juana Diego cudownego 

wizerunku Maryi, zastanawiała się, czego właściwie 

oczekuje. Nigdy nie miała szczególnego nabożeństwa 

do Maryi, ale po śmierci matki przed kilku laty 

zaczęła rozmyślać nad miejscem Maryi w swoim 

życiu. 



Poruszyło to ją tak głęboko, że zaczęła płakać i poczuła, jak Maryja ogarnia ją 

swoją macierzyńską czułością.  

Bóg dał matkom wyjątkową zdolność do poruszania serc swoich dzieci i leczenia 

ich zranień. Zwrócił na to uwagę papież Franciszek, ustanawiając dzisiejsze 

wspomnienie (obchodzone dotąd tylko w Polsce i w Argentynie) jako obowiązujące 

w całym Kościele. W ogłaszającym je dekrecie wyraził nadzieję, że „przyczyni się to 

do rozwoju macierzyńskiej wrażliwości w Kościele”.  

 A w homilii wygłoszonej rok temu wyjaśniał, że czułość jest znakiem 

rozpoznawczym Maryi, jak i wszelkiego macierzyństwa, w tym także macierzyństwa 

Kościoła.  

 Wiemy, że Jezus powierzył stojącą u stóp krzyża Maryję opiece Jana.  

Ale jednocześnie powierzył Jana – i nas wszystkich – opiece Maryi. Maryja 

okazuje nam tę samą czułość, z jaką owinęła w pieluszki nowo narodzonego Jezusa               

i złożyła Go w żłobie. Uczy nas, podobnie jak poleciła służącym na weselu w Kanie, 

czynić wszystko, co Jezus nam powie. Wspiera nas i modli się wraz z nami, jak to 

czyniła wtedy, gdy oczekiwała wraz z uczniami Jezusa na zesłanie Ducha Świętego. 

Przyjmuje każdego z nas i kocha jak swoje własne dziecko. 

 Poproś dziś Ducha Świętego, aby pokazał ci, jak bardzo Maryja 

troszczy się o ciebie.  

Proś Ją samą, aby ukazała ci swoją miłość i czułość. Jej macierzyńska troska 

ogarnia nie tylko Kościół w ogólności, ale także każdego z nas osobiście. Przyjmij Ją 

więc do siebie, jak to uczynił Jan, ponieważ to również do ciebie skierowane były 

słowa Jezusa: „Oto Matka twoja”. 

 

„Dziękuję Ci, Maryjo, za Twoją opiekę i czułą miłość”. 

 

Rdz 3,9-15.20    Ps 87,1-3.5-6 lub J 2,1-11 

Dz 1,12-14 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 (12) Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko 
Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. (13) Przybywszy tam weszli do 
sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, 
Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, /brat/ 

Jakuba. (14) Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie 
razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego. 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

11 czerwca 2019                           

Lekcja  173                                    Temat:   Św. Barnaby, Apostoła 
Dz 11,21b-26; 13,1-3   (Biblia Tysiąclecia) 

 

(21) A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do 

Pana. (22) Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii 

Barnabę. (23) Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, 

ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu; (24) był 

bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano 

wtedy wielką liczbę [wiernych] dla Pana. (25) Udał się też do Tarsu, aby odszukać 

Szawła. (26) A kiedy [go] znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali 

razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano 

uczniów chrześcijanami. 

(1) W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon, 

zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem 

tetrarchą, i Szaweł. (2) Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: 

Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. (3) Wtedy po 

poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk, wyprawili ich. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Św. Barnaba, jeden z pierwszych misjonarzy, miał wiele darów, ale jednym                 

z najcenniejszych była zdolność dostrzegania tego, co czyni Bóg, i wspierania Jego 

dzieła.  

Przypomnij sobie, jak po nawróceniu Pawła Barnaba przygarnął go do wspólnoty 

wierzących (Dz 9,27). W niedawnym prześladowcy uczniów Chrystusa dostrzegł 

Boże działanie i zaakceptował go, nie zważając na jego przeszłość. 

Następnie, po przybyciu do Antiochii, dostrzegł Boże działanie prowadzące do 

połączenia w jedno Żydów i pogan. „Ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym 

sercem wytrwali przy Panu” (Dz 11,23). A następnie sprowadził z Tarsu Pawła, by 

wspólnie z nim pracować, nauczając nowych wierzących. 



Po kilku latach Barnaba i Paweł rozeszli się z powodu sporu o innego misjonarza, 

Jana Marka, w którym Barnaba dostrzegał wielki potencjał, mimo że ten młody 

uczeń opuścił ich podczas poprzedniej wyprawy misyjnej (Dz 15,37-40).  

Paweł z tego powodu odmówił dalszej współpracy z Janem Markiem, natomiast 

Barnaba wziął go pod swoje skrzydła. Jan Marek okazał się wiernym towarzyszem; 

utożsamia się go z Markiem, który jest autorem Ewangelii noszącej jego imię. 

W każdej epoce Kościoła Bóg wzbudza ludzi podobnych do św. Barnaby. 

Przypomnij sobie świętych, których na drodze wiary prowadzili i podtrzymywali na 

duchu inni święci: na przykład  

 św. Ambrożego i św. Augustyna czy św. Franciszka Salezego                       

i  św. Joannę de Chantal.  

 Przypomnij sobie św. Jana XXIII, który dostrzegł, że Bóg pragnie odnowić 

swój Kościół, i poszedł za tym natchnieniem, zwołując Sobór Watykański 

II. 

Bóg pragnie, abyś i ty dostrzegał działanie Jego łaski i otwierał się na nie. Może to 

oznaczać większe zaangażowanie w parafii czy we wspólnocie, danie komuś kolejnej 

szansy albo zachęcenie własnego dziecka do wykorzystania swoich talentów w 

służbie Bogu.  

Wszyscy możemy rozwijać w sobie dar dostrzegania działania łaski Bożej, ucząc 

się patrzeć na ludzi i sytuacje z Bożej perspektywy. A potem, jak Barnaba, 

współpracować z łaską, prowadząc i podtrzymując na duchu innych oraz stawiając 

kolejne kroki na drodze wiary. 

„Panie, dziękuję Ci za to, że otwierasz nasze oczy na Twoje działanie”. 
 

Ps 98,1-6    
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 10, 7-13 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 (7) Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. (8) Uzdrawiajcie 

chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! 

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! (9) Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani 

miedzi do swych trzosów. (10) Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani 

sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy. (11) A gdy przyjdziecie do 

jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, 

dopóki nie wyjdziecie. (12) Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. (13) Jeśli 

dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój 

wasz powróci do was! 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

12 czerwca 2019                    

Lekcja  174                                  Temat:   Obietnica Bożej chwały 
2 Kor 3,4-11 (Biblia Tysiąclecia) 

  (4) A dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. (5) Nie żebyśmy uważali, że 

jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz /wiemy, że/ ta możność nasza jest z 

Boga. (6) On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza - przymierza 

nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia. (7) Lecz jeśli posługiwanie 

śmierci, utrwalone literami w kamieniu, dokonywało się w chwale, tak iż synowie Izraela 

nie mogli spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu jasności jego oblicza, która miała 

przeminąć, (8) to o ileż bardziej pełne chwały będzie posługiwanie Ducha? (9) Jeżeli 

bowiem posługiwanie potępieniu jest chwałą, to o ileż bardziej będzie obfitować w chwałę 

posługiwanie sprawiedliwości! (10) Wobec przeogromnej chwały okazało się 

w ogóle bez chwały to, co miało chwałę tylko częściową. (11) Jeżeli zaś to, co 

przemijające, było w chwale, daleko więcej cieszy się chwałą to, co trwa. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  
 

Czy widziałeś kiedyś, jak małe dziecko żuje z zadowoleniem swój biszkopcik, 

podczas gdy obok dorosły delektuje się wyśmienitym deserem?  

Dziecko nie ma pojęcia, co traci; jest absolutnie usatysfakcjonowane tym, co ma.  

Można tu dostrzec pewną analogię do naszego doświadczenia „przeogromnej 

chwały”, o której mówi św. Paweł w dzisiejszym pierwszym czytaniu. 

W porównaniu ze starożytnymi Izraelitami możemy poczuć się całkowicie 

usatysfakcjonowani. Mieli oni wprawdzie prawo Mojżeszowe, ale – w 

przeciwieństwie do nas – nie znali jeszcze pełni Bożego zbawienia.  

My, oprócz świadomości zbawczej ofiary Chrystusa, otrzymaliśmy Ducha 

Świętego, a także dostęp do sakramentów, które nas umacniają i pomagają kroczyć 

drogą do świętości. Możemy więc czuć się jak ten dorosły, delektujący się 

wyśmienitym deserem – mamy o wiele więcej niż nasi przodkowie w wierze. 



Ale jednocześnie możemy czuć się także jak to dziecko żujące biszkopcik, gdyż 

wiemy, jak wiele jeszcze otrzymamy, gdy Jezus przyjdzie w chwale. Tego dnia 

wszelki ból i cierpienie ustaną na zawsze. Nie będziemy już poddani pokusom ani 

chorobom, a nasze ciała będą lśniły chwałą. Będziemy pragnąć jedynie tego, czego 

pragnie Bóg. I niczego więcej. Tam, w niebieskiej ojczyźnie, doznamy pełnego 

zaspokojenia wszystkich naszych potrzeb, tęsknot i pragnień na uczcie, której 

zadatek otrzymujemy w każdej Mszy świętej. 

Rozważanie przyszłej chwały nie powinno budzić w nas niechęci do 

teraźniejszości. Przeciwnie, bądźmy wdzięczni, jak to dziecko z biszkoptem, za łaski, 

które otrzymujemy już teraz.  

Duch Święty wspiera nas w modlitwie, pomaga zwracać się do Boga w chwilach 

słabości i budzi w nas wdzięczność. Eucharystia umacnia nas w drodze do nieba i 

czyni jednym Ciałem w Chrystusie. Jak wiele radości daje nam pewność, że 

najlepsze jest dopiero przed nami! Przybliżając się do Boga, z każdym krokiem 

przybliżamy się również do naszego wiecznego przeznaczenia. 

 

„Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie łaski dnia dzisiejszego. Ale jeszcze bardziej 

dziękuję Ci za obietnicę tego, co przede mną!” 

 

Ps 99,5-9    
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 5,17-19 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 

 (17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie 

przyszedłem znieść, ale wypełnić.(18) Zaprawdę bowiem powiadam wam: 

Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie 

zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. (19) Ktokolwiek więc zniósłby 

jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie 

najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten 

będzie wielki w królestwie niebieskim. 
 

 

 

 



Jezusa Chrystusa, 

Najwyższego i Wiecznego Kapłana 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :  

13 czerwca 2019                           

Lekcja  175                                      Temat:   Jezus - Bóg - człowiek pokorny! 
Hbr 2,10-18   (Biblia Tysiąclecia) 

 

(10) Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który 

wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez 

cierpienie. (11) Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, z 

jednego /są/ wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi 

swymi, (12) mówiąc: Oznajmię imię Twoje braciom moim, w pośrodku zgromadzenia będę 

Cię wychwalał. (13) I znowu: Ufność w Nim pokładać będę. I znowu: Oto Ja i dzieci moje, 

które Mi dał Bóg. (14) Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także 

bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył 

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

przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. (16) Zaiste bowiem nie aniołów 

przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. (17) Dlatego musiał się 

upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym 

arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. (18) W czym bowiem sam 

cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani 

próbom. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dzisiejsze czytanie z Listu do Hebrajczyków w bardzo poruszający sposób opisuje 

pokorę Jezusa, który przyjął na siebie ludzkie ciało, cierpienie i śmierć dla naszego 

zbawienia. Aby nas, potomstwo Abrahamowe, przygarnąć, potrzebował ludzkiego 

głosu, serca, ludzkich dłoni.  

Nie przebywał wśród nas jako anioł, lecz jako człowiek. 

   Dlatego zna i rozumie nasze potrzeby, słabości i wszystkie próby, przez 

które przechodzimy. 



Upodobniwszy się do nas pod każdym względem, „stał się miłosiernym                           

i wiernym arcykapłanem (…) dla przebłagania za grzechy ludu” (Hbr 2,17). 

   Po wniebowstąpieniu Jezusa, który zasiadł po prawicy Ojca, aby się 

wstawiać za nami, na Jego uczniów zstąpił Duch Święty.  

Po dziś dzień działa On w sercach wierzących, przypominając nam naukę Jezusa               

i przemieniając nas na Jego podobieństwo. Jezus wciąż bierze pod uwagę fakt, że nie 

jesteśmy aniołami, lecz ludźmi. A jako tacy potrzebujemy konkretnych, materialnych 

znaków Jego bliskości. Takie właśnie znaki są nam dane w sakramentach, przez które 

mamy dostęp do wielkich tajemnic naszej wiary i przez które otrzymujemy łaskę 

Bożą. Abyśmy mogli z nich korzystać, Jezus wybiera sobie spośród wiernych tych, 

których chce, i dzieli się z nimi swoim kapłaństwem.  

Mówi o tym dzisiejsza prefacja, w której Kościół modli się do Boga Ojca słowami: 

„Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem, lecz 

w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia otrzymują 

udział w Jego kapłańskiej służbie. W Jego imieniu odnawiają oni Ofiarę, przez 

którą odkupił ludzi, i przygotowują dla Twoich dzieci ucztę paschalną. Otaczają 

oni miłością Twój lud święty, karmią go słowem i umacniają sakramentami. 

Poświęcając swoje życie dla Ciebie i dla zbawienia braci, starają się upodobnić 

do Chrystusa i składają Tobie świadectwo wiary i miłości”. 

Kapłaństwo sakramentalne to piękne i bardzo potrzebne powołanie. Pamiętajmy 

jednak o tym, że nasi księża także nie są aniołami, lecz ludźmi, zmagającymi się                 

z własnymi słabościami i pokusami. Dlatego wspierajmy ich modlitwą, aby mogli 

godnie sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaką Pan im powierzył. 

 

„Panie, prosimy Cię dziś za wszystkich naszych braci, którzy przyjęli sakrament 

święceń. Umacniaj ich siły, podnoś z upadków i uczyń jasnym znakiem Twojej 

obecności wśród ludu Bożego”. 

 

lub Iz 6,1-4.8     Ps 23,2-3.5-6       

 

 

 

 

 

 

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 17,  1-2.9.14-26 (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. 

(9) Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są 

Twoimi.  

(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. (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. 
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Lekcja  176                                     Temat:  Abyśmy byli święci! 
 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 5 , 27 - 32  (Biblia Tysiąclecia) 

 

  

(27) Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! (28) A Ja wam powiadam: 

Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.  

(29) Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, 

wyłup je i odrzuć od siebie. 
Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało 

miało być wrzucone do piekła. (30) I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, 

odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich 

członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. (31) Powiedziano też: Jeśli kto chce 

oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. (32) A ja wam powiadam: 

Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo; a kto 

by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Wyłupać sobie oko? Odciąć rękę? Na te słowa uczniom musiały opaść szczęki! 

Jezus jednak nie chciał przez to powiedzieć, że samookaleczenie jest koniecznym 

krokiem na drodze do świętości. Dał nam natomiast do zrozumienia, że Bóg pragnie 

naszej świętości, a czystość i wierność, jakich od nas oczekuje, są więcej warte niż 

zdrowe i mocne ciało. 

Bóg powołuje każdego z nas, abyśmy byli święci, jak On jest święty (1 P 1,15).  

 Życie Jezusa w tobie, Jego świętość, jest skarbem, który nosisz w swoim 

wnętrzu.  

Dziś Jezus mówi ci, że jeśli coś zagraża tej świętości, odrzuć to od siebie.  

Lepiej z czegoś zrezygnować, niż żeby stało się to powodem do grzechu.  



 Jeśli jakaś książka, czasopismo, zdjęcie czy film budzi w tobie pożądliwość, 

wyrzuć je.  

 Jeśli jakaś myśl prowadzi cię do grzechu, odsuń ją od siebie. 

Jednak świętość nie polega tylko na wycinaniu różnych rzeczy i spraw ze swojego 

życia.  

Są też inne sposoby zachowania i podtrzymywania 

świętości. 

Weź do ręki Pismo Święte i czytaj – na przykład fragmenty mówiące o męce 

Jezusa (Mt 26-28) lub o tym, jak bardzo cenny jesteś w oczach Boga (Ps 139). 

Zapamiętaj lub przepisz sobie tekst o tym, że zostałeś stworzony „na obraz Boga, w 

sprawiedliwości i prawdziwej świętości” (Ef 4,24). Stań przed Panem w cichej 

modlitwie i proś Go, aby objawił ci głębię swojej miłości do ciebie. 

Pamiętaj także, że Bóg naprawdę chce twojej świętości i dlatego jest gotów 

pomagać ci na wszystkie sposoby.  

Wołaj do Niego, gdy osaczają cię pokusy i pociąga grzech.  

Proś Ducha Świętego o pomoc w walce duchowej.  

A jeśli ulegniesz pokusie, nie rozpaczaj. Bóg nadal cię kocha. Żaden twój grzech 

nie jest w stanie odłączyć cię od miłości Boga. On zawsze ci przebaczy, nawet jeśli 

wciąż na nowo upadasz w ten sam grzech.  

Biegnij do Niego bez wahania i pozwól, by obmył cię swym miłosierdziem                       

i udzielił łaski świętego życia. 

 

„Ojcze, pomóż mi być świętym, jak Ty jesteś święty”. 

 

2 Kor 4,7-15     Ps 116,10-11.15-18 
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2 Kor 5,14-21 (Biblia Tysiąclecia) 

(14) Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za 

wszystkich, to wszyscy pomarli. (15) A właśnie za wszystkich umarł /Chrystus/ po to, aby 

ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i 

zmartwychwstał. (16) Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet 

według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób.  

(17) Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym 

stworzeniem. 

To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. (18) Wszystko zaś to pochodzi 

od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę 

jednania. (19) Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich 

grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. (20) Tak więc w imieniu Chrystusa 

spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię 

Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. (21) On to dla nas grzechem uczynił Tego, 

który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

Kiedy Janek podjął pracę w innym mieście, poczuł, że zaczyna się nowy rozdział 

w jego życiu. Wkrótce to poczucie zostało potwierdzone – przez jego samochód.                 

W pierwszym tygodniu pracy odpadło mu lusterko wsteczne. Janek przyjął to jako 

przesłanie od Boga: „Nie oglądaj się za siebie. Co było, to było. Teraz patrz przed 

siebie”. Przesłanie, jakie otrzymał Janek, nie było niczym nowym.  

Bóg cały czas mówi nam, że mamy patrzeć przed siebie. Jak uczy św. Paweł, ten 

kto uwierzył i przyjął chrzest, staje się „nowym stworzeniem”. 

Czasem jednak zapominamy o tej prawdzie. Teoretycznie wiemy, że nasze grzechy 

zostały odpuszczone i jesteśmy stworzeni na nowo, ale nie zawsze przyjmujemy tę 

prawdę sercem.  



Dlatego zamiast w nadziei oczekiwać tego wszystkiego, co Bóg nam obiecał, 

patrzymy we „wsteczne lusterko”, koncentrując się na dawnych upadkach. 

Wyolbrzymiamy swoje grzechy i żyjemy w lęku, wciąż czując się nimi 

skrępowani. Sądzimy, że to właśnie one, a nie Boża łaska i miłosierdzie, stanowią o 

tym, kim jesteśmy. I zdarza się, że takie myśli prowadzą nas nie tylko do smutku czy 

apatii, ale też do kolejnych grzechów. 

W rzeczywistości przez cały czas żyjemy w napięciu pomiędzy „już” a „jeszcze 

nie”. Nowe już nadeszło, ale pełnię tego nowego życia osiągniemy dopiero wtedy, 

gdy znajdziemy się w niebie. Jednak już tu, na ziemi,  

Bóg daje nam znaki nowego życia, stanowiące jakby 

przedsmak tego, czego możemy oczekiwać w niebie. 

Jakie to znaki? Należą do nich przede wszystkim owoce Ducha Świętego: 

„miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 

wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22-23). 

Nie mamy wprawdzie wszystkich tych cech w stopniu doskonałym, ale są już one 

w nas i będą wzrastać, w miarę jak będziemy postępować na drodze wiary z oczami 

utkwionymi w naszej niebieskiej ojczyźnie. 

Być może nie czujesz się dziś szczególnie odnowiony, ale nie chodzi tu o uczucia. 

Bóg naprawdę działa w tobie w nadprzyrodzony sposób i czyni cię nowym 

stworzeniem. Podnieś więc głowę i spójrz przed siebie. Czeka na ciebie niebo, a Bóg 

gotów jest uczynić wszystko, abyś tam się dostał. 

 

„Panie, dziękuję Ci za to, że czynisz wszystko nowe. Pomóż mi z nadzieją 

oczekiwać tego, co dla mnie przygotowałeś”. 
 

Ps 103,1-4.8-9.11-12      
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 5,33-37  (Biblia Tysiąclecia) 

 

  (33) Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, 

lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. (34) A Ja wam powiadam: Wcale nie 

przysięgajcie - ani na niebo, bo jest tronem Bożym;(35) ani na ziemię, bo jest 
podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. (36) Ani na 
swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo 
czarnym. (37) Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego 
pochodzi. 



 

Trójcy 
Przenajświętszej 
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 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. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

A gdyby tak ciebie poproszono o wyjaśnienie 

doktryny o Trójcy Świętej? 

 

Prawdopodobnie powiedziałbyś, że chrześcijanie wierzą w jednego Boga, który 

jest w trzech Osobach – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Być może dodałbyś również, 

że Trójjedyny Bóg jest tajemnicą, której nikt nie jest w stanie zgłębić do końca.                   

I miałbyś rację! 

Zadziwiające jest to, że wcale nie musimy rozumieć wszystkiego, żeby nawiązać 

osobistą relację z każdą z Osób Trójcy Świętej. 



Bóg pragnie dzielić z tobą życie                                                                                           

i na różne sposoby przychodzi do ciebie w trzech Osobach. 

 

Jako Ojciec i Stwórca, Bóg kocha cię jak źrenicę oka. Pragnie być dla 

ciebie jak Abba, Tatuś, który wychowuje cię i otacza troską.  

Jako Bóg Syn, Jezus umarł za ciebie i zmartwychwstał, aby dać ci nowe 

życie. Nawet jeśli zgrzeszysz, On gotów jest wziąć cię na ramiona jak zabłąkaną 

owcę i zanieść do domu.  

A jako Duch Święty, Bóg chce dawać ci swoje natchnienia, prowadzić                  

i umacniać różnymi darami, którymi możesz służyć Jego ludowi. 

Jak wygląda twoja relacja z Trójcą Świętą?  

Czy nie skupiasz się tylko na jednej z Osób, zapominając o pogłębianiu relacji                 

z pozostałymi?  

Jeśli chcesz umocnić swoją relację z Ojcem, Synem lub Duchem Świętym, proś 

Boga, aby objawił ci siebie. Może odkryjesz coś, czego wcześniej nie dostrzegałeś? 

Spróbuj zgłębiać to na modlitwie przez następne tygodnie. 

 Trzy Osoby, jeden Bóg. Trzy Osoby, które kochają cię niewyobrażalną 

miłością i chcą czynić wielkie rzeczy w twoim życiu.  

 Trzy Osoby, które pragną włączyć cię w obieg swojej miłości.  

Jak wspaniały jest nasz Bóg! 

 

„Boże, wierzę, że jesteś  

Ojcem,  

Synem  

i Duchem Świętym.  

Pozwól mi poznawać Cię coraz lepiej”. 

 

Prz 8,22-31   Ps 8,4-9   Rz 5,1-5 


