
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

2 września 2019 

Lekcja  1                                   Temat:    Każdego dnia z Panem - w Szkole Słowa Bożego 
(1 Tes 4,13-18:   Biblia Tysiąclecia) 

 (13) Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, 
abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. (14) Jeśli bowiem 
wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w 
Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. (15) To bowiem głosimy wam jako słowo 
Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy 
pomarli. (16) Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na 
dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. (17) Potem my, żywi i 
pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, 

i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. (18) Przeto wzajemnie się 

pocieszajcie tymi słowami! 

 
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Brygida opuściła szpital we łzach. U jej starszego wiekiem ojca stwierdzono wznowę 

raka, którego lekarze uznali za nieuleczalnego i nienadającego się do zoperowania. 

Jeszcze trudniejsze było dla Brygidy to, że ojciec zrezygnował z wszelkiej terapii 

mającej na celu przedłużenie życia. Zgodził się jedynie na opiekę paliatywną, która 

mogła zapewnić mu łagodną śmierć. „Bóg dał mi wiele dobrych lat. Jestem gotów 

odejść do domu Pana” – powiedział. 

Przypadek ojca Brygidy z pewnością mógłby dać wiele do myślenia wierzącym                   

z Tesaloniki. Nauczanie Pawła na temat zmartwychwstania trafiło im do przekonania                   

i uwierzyli, że to właśnie czeka ich u kresu życia. Jednak nie zrozumieli wszystkiego do 

końca.  

Kiedy niektórzy z nich umarli, członków wspólnoty ogarnął niepokój:  

„Czy Jezus zmartwychwstając nie zwyciężył śmierci?  

Dlaczego więc ludzie dalej umierają?” – pytali. 

Zamiast przyjąć śmierć jako naturalną kolej rzeczy, wyciągnęli pochopny wniosek, 

że Jezus wyzwolił nas już teraz od śmierci fizycznej. 

Wieki historii wykazały, że śmierć wciąż pozostaje częścią życia.  



Jezus pokazał nam jednak, że nie ma ona ostatniego słowa. Chociaż codziennie 

umierają ludzie, ich dusze są w ręku Boga. Ostatnie słowo należy do Niego. 

 A On, w swojej miłości i mocy, obiecuje nam pełne zmartwychwstanie, |z duszą                      

i ciałem, na końcu czasów. 

Jednak nawet nam, znającym to nauczanie, trudno jest wyobrazić sobie niebo, a 

zwłaszcza wtedy, gdy opłakujemy niedawną śmierć kogoś bliskiego.  

Pomocą dla nas mogą być wówczas pocieszające słowa Pawła do Tesaloniczan:  

„Na zawsze będziemy z Panem” (1 Tes 4,17).  

Bóg jest z tobą teraz, był z tobą w twojej przeszłości i pozostanie przez całą 

przyszłość. Każdy spędzony z Nim dzień przygotowuje cię coraz pełniej na przyjęcie 

daru życia wiecznego. Objawia ci Jego miłość i pozwala na wiele sposobów 

doświadczyć Jego miłosierdzia. Pamiętaj, że najlepsze jest jeszcze przed tobą. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za nadzieję, że  na zawsze będę z Tobą”. 

 

Ps 96,1.3-5.11-13    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



    Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 4,  16-30 

(16) Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem 

do synagogi i powstał, aby czytać. (17) Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, 

natrafił na miejsce, gdzie było napisane:  

(18) Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł 

dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał 

wolnymi, (19) abym obwoływał rok łaski od Pana.  

(20) Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim 

utkwione. (21) Począł więc mówić do nich:  

Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. 

(22) A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego.                

I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? (23) Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie Mi to 

przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, 

jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. (24) I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile 

widziany w swojej ojczyźnie. (25) Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów 

Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód 

panował    w całym kraju; (26) a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w 

Sarepcie Sydońskiej. (27) I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie 

został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. (28) Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się 

gniewem. (29) Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której 

ich miasto było zbudowane, aby Go strącić.    (30) On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

3 września 2019                           

 Lekcja  2                                   Temat:      Czuwajmy i bądźmy trzeźwi 
1 Tes 5,1-6.9-11 (Biblia Tysiąclecia) 

(1) Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. (2) Sami bowiem dokładnie 

wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. (3) Kiedy bowiem będą mówić: 

Pokój i bezpieczeństwo - tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na 

brzemienną, i nie ujdą. (4) Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał 

was zaskoczyć jak złodziej. (5) Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami 

dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. (6) Nie śpijmy przeto jak inni, ale 

czuwajmy  i bądźmy trzeźwi!  

(9) Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie 

zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, (10) który za nas umarł, abyśmy, czy 

żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. (11) Dlatego zachęcajcie się wzajemnie               

i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Paweł napisał Pierwszy List do Tesaloniczan około roku 51, blisko dwadzieścia lat 

po zmartwychwstaniu Jezusa. Jak wielu innych wierzących tamtych czasów, 

Tesaloniczanie oczekiwali, że Jezus powróci lada moment i wprowadzi swoje królestwo 

w całej jego pełni.  

Jednakże Paweł wskazał im zupełnie inną perspektywę – nie skupiajcie się na tym, 

kiedy Jezus powróci, ale na tym, na ile wy jesteście gotowi na Jego przyjście.  

Bądźcie trzeźwi, czuwajcie i starajcie się umacniać nawzajem w wierze, zachęcając i 

budując jeden drugiego. 

Choć upłynęły już dwa tysiące lat, rada Pawła 

nie straciła na aktualności. 

Wciąż nie wiemy, kiedy Jezus powróci – może to nastąpić nawet dziś albo jutro!                

A ponieważ w każdej chwili mamy być na Jego przyjście gotowi, starajmy się pomagać 

sobie nawzajem, by wytrwać w wierności Panu. Zachęta kojarzy nam się głównie ze 

słowami. Są one oczywiście bardzo ważne. Ale możemy przecież zachęcać innych 

także przez to, co dla nich robimy.  



 Oto kilka przykładów takiej zachęty: 
 

 Barbara postanowiła codziennie rano spotykać się z Panem na modlitwie, ale 

zupełnie jej to nie wychodziło. Kiedy dzwonił budzik, wyłączała go i spała dalej. 

Kiedy powiedziała o tym swojej przyjaciółce, ta obiecała przez następne dwa 

tygodnie dzwonić do niej codziennie rano i mobilizować ją do modlitwy. Tego 

właśnie potrzebowała Barbara, żeby ugruntować w sobie nawyk porannej 

modlitwy. 

 Rehabilitacja Jerzego po operacji przebiegała dłużej, niż się spodziewał.                

Czuł się bezużyteczny i niepotrzebny. Jego żona zaproponowała mu wspólną 

modlitwę w intencjach konkretnych osób. Jerzy zgodził się i po pewnym czasie 

odkrył, że gdy modli się za innych, nie skupia się na swojej sytuacji, a 

jednocześnie wzrasta jego wiara. 

 Jacek, student uniwersytetu, zauważył, że jego przyjaciel Robert przestał chodzić 

do kościoła. Zaproponował mu więc wspólne wyjście na wieczorną Mszę do 

kościoła akademickiego i zaprosił na spotkanie grupy biblijnej. Dzięki temu 

Robert odnowił swoją więź z Panem i powrócił do praktyk religijnych. 

Kto dziś potrzebuje twojej zachęty? 

Co możesz zrobić, żeby podnieść tę osobę na duchu? Zobaczysz, że dodając jej 

otuchy, umacniasz również siebie. A wtedy i ty, i ona będziecie lepiej przygotowani na 

spotkanie Jezusa, gdy powróci w chwale. 

„Panie, dziękuję Ci za ludzi, którzy podnoszą mnie na duchu”. 

Ps 27,1.4.13-14    
 

    Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 4,  31-37 
 
 

 (31) Udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał                               

w szabat. (32) Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego 

było pełne mocy. (33) A był w synagodze człowiek, który miał w sobie 

ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy; (34) Och, czego chcesz 

od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: 

Święty Boży. (35) Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego! 

Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu 

żadnej szkody. (36) Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między 

sobą:  Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom 

nieczystym, i wychodzą. (37) I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po 

okolicy.  

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

4 września 2019                    

  Lekcja 3                                    Temat:   Zacznij od dziękczynienia Bogu 
 

(Kol 1,1-8:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(1) Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, (2) do świętych                 

i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: łaska wam i pokój od Boga, Ojca 

naszego! (3) Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy się za was - (4) odkąd usłyszeliśmy 

o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich 

świętych - (5) z powodu nadziei /nagrody/ odłożonej dla was w niebie. O niej to już 

przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy - Ewangelii, (6) która do was dotarła. 

Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was, owocuje ona i rośnie od dnia, w 

którym usłyszeliście i poznali łaskę Boga w /jej/ prawdzie (7) według tego, jak nauczyliście 

się od umiłowanego współsługi naszego Epafrasa. Jest on wiernym sługą Chrystusa 

zastępującym nas; (8) on też nam ukazał waszą miłość w Duchu. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 

Zwracając się do wierzących w Kolosach, Paweł zdecydowanie miał o co się modlić.  

Epafras, który głosił wśród nich słowo i najprawdopodobniej był założycielem tej 

wspólnoty, napotykał wiele problemów. Niektórzy z wierzących zaczynali ulegać 

naukom fałszywych nauczycieli, którzy mówili im o aniołach i siłach kosmicznych, 

twierdząc, że można nawiązać z nimi kontakt praktykując rygorystyczną ascezę.  

Paweł był przekonany, że musi wyjaśnić im, że są w błędzie. Od czego więc należało 

zacząć ten list?  

Zauważmy najpierw, czego Paweł nie robi. Otóż nie koncentruje się od samego 

początku na problemach i nieporozumieniach. Nie wdaje się w spory teologiczne. 

 

 

 



Zgodnie z utartym już zwyczajem rozpoczyna od złożenia dziękczynienia za swoich 

adresatów.  

 Dziękuje Bogu za ich autentyczną wiarę, o której tyle słyszał.  

 Dziękuje za ich szczerą miłość „dla wszystkich świętych” (Kol 1,4), a także 

za głębię ich nadziei i ufności w Panu.  

Zauważając wszystko to, co w nich dobre, Paweł przygotowuje grunt pod 

upomnienia, których będzie musiał im udzielić. Rozpoczynając od dziękczynienia, każe 

im – i sobie – koncentrować się przede wszystkim na błogosławieństwie Bożym. 

Dziękczynienie ma podobną funkcję jak zwilżenie czy nawoskowanie nitki, którą 

chcemy nawlec igłę – pomaga nam wyostrzyć i ukonkretnić naszą intencję. Zaczynając 

modlitwę w danej sprawie od podziękowania Bogu za wszelkie dobro, którego On już 

dokonał, umacniamy naszą nadzieję. Umacnia się też nasza ufność w plan Boga oraz 

pewność, że On w swojej mądrości uczyni to, co dla nas najlepsze, w wybranym przez 

siebie czasie.  

Kiedy następnym razem będziesz powierzać Bogu coś, co leży ci na sercu, 

przypomnij sobie św. Pawła i zacznij od dziękczynienia.  

Proś Boga, aby wydobył na światło wszelkie dobro, które już czyni, a z którego może 

dotąd nie zdawałeś sobie sprawy. Proś, by umocnił twoją nadzieję. A On objawi ci, że 

jest godzien zaufania. 

„Panie, Ty znasz wszystkie sprawy, które leżą mi na sercu. Otwórz mi oczy na 

Twoje działanie i pomóż mi być wdzięcznym”. 

Ps 52,10-11 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 4,  38-44 
 

(38) Po opuszczeniu synagogi przyszedł do domu Szymona. A wysoka 
gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za nią. (39) On stanąwszy nad 
nią rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im. (40) O 

zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, 
przynosili ich do Niego.  

On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. 
(41) Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży! Lecz 

On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest 
Mesjaszem. (42) Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A 

tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie 
odchodził od nich. (43) Lecz On rzekł do nich: Także innym miastom muszę 

głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem 

posłany.        (44) I głosił słowo w synagogach Judei.  
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5 września 2019 

Lekcja 4                             Temat:   Rozmawiaj z Jezusem 
 

  Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 5,1-11 

(1) Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a 

On stał nad jeziorem Genezaret - (2) zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; 

rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. (3)Wszedłszy do jednej łodzi, która 

należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł                   

i  z łodzi nauczał tłumy. (4) Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na 

głębię i zarzućcie sieci na połów! (5) A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc 

pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. (6) Skoro 

to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się 

rwać. (7) Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z 

pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie 

zanurzały. (8) Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan   i rzekł: 

Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. (9) I jego bowiem,                      

i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego 

dokonali; (10) jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli 

wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi 

będziesz łowił. (11) I przyciągnąwszy łodzie do brzegu,  

zostawili wszystko i poszli za Nim. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Czy widzisz w swoim życiu jakieś przeszkody, które nie pozwalają ci w pełni pójść 

za Jezusem? Jeśli tak, to  

spróbuj wyobrazić sobie, co mógłby 

powiedzieć ci Jezus, widząc twoją konkretną 

sytuację. 



Jezus: „Jeśli widzisz cokolwiek, co powstrzymuje cię od pójścia za Mną, co cię 

zniewala lub niepokoi, przynieś to do Mnie. Zaufaj, że Ja sobie z tym poradzę. 

Najważniejsze, że wiesz, jak bardzo cię kocham i jak bardzo cieszę się tym, że 

codziennie mogę przebywać z tobą. Jeśli więc jest coś, co nie pozwala ci iść dalej, 

przynieś mi to”. 

Ja: „Naprawdę? A moja praca, Panie? Jest tak bardzo obciążająca. Spędzam w niej 

długie godziny, a potem przychodzę do domu zmęczony i zestresowany. Doceniam 

Twoje zaproszenie i chcę do Ciebie przychodzić, ale czuję się zbyt przytłoczony, żeby 

uznać się za wartościowego ucznia”. 

 Jezus: „Przynieś mi swoją pracę, a Ja ci pomogę. Cieszę się, że jesteś 

pracowitym człowiekiem, który z oddaniem stara się zapewnić byt swojej 

rodzinie. Nie musisz zmagać się sam. Ja jestem z tobą. Po prostu staraj się trwać w 

mojej bliskości także w miejscu pracy”. 
 

 Ja: „Panie, obciążają mnie też problemy finansowe. Popadłem w długi i nie 

wiem, jak z nich wyjść. Czuję z tego powodu wstyd i zażenowanie. Boli mnie, 

że i Ty nie jesteś ze mnie zadowolony”. 

 Jezus: „Przynieś mi to także. Powierz mi swoją sytuację finansową. To prawda, 

że sprawy nie wyglądają dobrze. Może to być wynikiem twoich złych decyzji. Ale 

Ja mimo to cię kocham i pragnę ci pomóc”. 
 

 Ja: „Panie, chcę iść za Tobą, ale nie daję sobie rady z nałogiem, który mnie 

niszczy. Jak mam iść za Tobą z tym ciężarem u szyi?”. 

 Jezus: „Przynieś go do Mnie i będziemy zmagać się z nim razem. Mój Święty 

Duch wskaże ci drogę do wolności. Być może wyzwolenie nie będzie łatwe ani 

natychmiastowe. Ale Ja mogę ci pomóc”. 
 

 Ja: „Panie, idę za Tobą! Ufam Twoim obietnicom. Wierzę, że Ty pomożesz 

mi uporać się z wszelkimi ciężarami i pokonać wszystkie przeszkody”. 

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za zaproszenie do pójścia za Tobą!” 

 

Kol 1,9-14   Ps 98,2-6 
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      Lekcja  5                                        Temat:   Jezus - nasze źródło nadziei 
Kol 1,15-20  (Biblia Tysiąclecia) 

 

 (15) On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego 

stworzenia, (16) bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na 

ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy 

Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. (17) On jest przed 

wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. (18) I On jest Głową Ciała - Kościoła.  

On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam 

zyskał pierwszeństwo we wszystkim. (19) Zechciał bowiem /Bóg/, aby w Nim 

zamieszkała cała Pełnia, (20) i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez 

Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego 

krzyża.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Paweł nie mógł wiedzieć, że kilka lat po tym, jak Kolosanie otrzymają jego list, ich 

miasto zostanie zburzone przez potężne trzęsienie ziemi, a wielu mieszkańców straci 

życie. Historycy twierdzą, że miasto już nigdy nie odzyskało dawnej świetności.  

Po trzęsieniu ziemi pewnie wielu wierzących w Kolosach opłakiwało stratę małżonka 

czy dziecka. Inni, widząc dorobek całego życia obrócony w gruzy, wyruszali z rodziną 

w nieznane, szukając schronienia w obcych stronach. 

Tego rodzaju klęski stawiają nas twarzą w twarz z problemem cierpienia. 

Doniesienia o tragicznej w skutkach powodzi czy też osobiste nieszczęścia, jak śmierć 

bliskiej osoby, mogą zachwiać naszą wiarą, osłabić siły do życia i pozostawić głębokie 

rany emocjonalne.  

Innymi słowy, cierpienie odbiera nam nadzieję.  

Dzisiejszy fragment może stać się pomocą 

zwłaszcza dla tych, którzy cierpią. 



Nie dlatego, żeby był traktatem o żałobie czy bólu – zresztą nawet o nich nie 

wspomina – ale dlatego, że wskazuje na Jezusa jako na źródło nadziei w każdej sytuacji. 

 Myśląc o nadziei, jaką głosi Paweł, spróbuj uruchomić swoją wyobraźnię. 

 Zobacz Kolosan żyjących tymi słowami po klęsce trzęsienia ziemi.  

 I pomyśl, dlaczego Jezus może być źródłem nadziei także dla nas. 

Mamy nadzieję, ponieważ Jezus jest Głową Kościoła (Kol 1,18). Jezus nigdy nie 

porzuci swego ludu w obliczu nadciągającego niebezpieczeństwa. Dowiódł swojego 

oddania nam wszystkim cierpiąc na krzyżu, gdyż wolał przelać własną krew, niż 

pozostawić nas na łasce grzechu. Nasz dobry Pasterz staje przy nas także w godzinie 

cierpienia, aby napełniać nas swoim pokojem. 

Mamy nadzieję, ponieważ Jezus powstał z martwych (Kol 1,18). Śmierć dla Jezusa 

nie była końcem; On ją pokonał. Nie jest ona końcem także dla nas. Oczekujemy życia 

wiecznego z Panem. Nasi bliscy zmarli, którzy odeszli w Chrystusie, już z Nim są, z 

radością oczekując spotkania z nami. 

Mamy nadzieję, ponieważ przez Jezusa Bóg pojednał wszystko ze sobą (Kol 1,20). 

Także teraz Jezus włącza wszystko, nawet żałobę i ból, w swój plan wobec nas.                        

Z „gruzów” cierpienia wydobywa w naszym życiu owoce dojrzałej miłości. 

„Jezu, Ty jesteś Pierworodnym wobec każdego stworzenia!                                             

W Tobie składam moją nadzieję”. 

 

Ps 100, 2-5     
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 5,33-39 

 
 

 (33) Wówczas oni rzekli do Niego: Uczniowie Jana dużo poszczą i modły 

odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją. (34) Jezus 

rzekł do nich: Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan 

młody jest z nimi? (35) Lecz przyjdzie czas kiedy zabiorą im pana młodego,                 

i wtedy, w owe dni, będą pościli. (36) Opowiedział im też przypowieść: Nikt nie 

przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego;                           

w przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do 

starego. (37) Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków;                  

w przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie,  i bukłaki się 

zepsują. (38) Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. (39) Kto się 

napił starego wina, nie chce potem młodego - mówi bowiem: Stare jest lepsze.  
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Kol 1,21-23  (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (21) I was, którzy byliście niegdyś obcymi /dla Boga/ i /Jego/ wrogami przez sposób 

myślenia i wasze złe czyny, (22) teraz znów (Bóg) pojednał w doczesnym Jego 

ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i 

nienagannych, (23) bylebyście tylko trwali w wierze - ugruntowani i stateczni - a nie 

chwiejący się w nadziei /właściwej dla/ Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu 

stworzeniu, które jest pod niebem - jej sługą stałem się ja, Paweł.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

 

Wkrótce po strzelaninie papież wyznał: „Modlę się za brata, który mnie zranił                        

i któremu szczerze przebaczyłem”. 

Dwa lata później posunął się jeszcze dalej. Odwiedził w więzieniu swego 

niedoszłego zabójcę, aby osobiście przekazać mu swoje przebaczenie.  

Wyciągając w ten sposób rękę do nieprzyjaciela, Jan Paweł II stał się dla całego 

świata żywym i niezapomnianym przykładem miłości Bożej w działaniu. 

 

 

W 1981 roku papież Jan Paweł II,  

przejeżdżając wśród wielkiego tłumu 

zgromadzonego na placu św. Piotra, 

został kilkakrotnie postrzelony z broni 

palnej. W wyniku tego zamachu znalazł 

się w stanie krytycznym. A chociaż 

przeżył, jego skutki boleśnie odczuwał 

jeszcze przez wiele lat. 

 



 

Ukazuje ono, że papież żył tym, co czytamy w dzisiejszym fragmencie:  

„I was, którzy byliście niegdyś obcymi wobec Boga i Jego wrogami przez sposób 

myślenia i wasze złe czyny, teraz znów pojednał Bóg” (Kol 1,21-22). 

Innymi słowy, Bóg kochał nas zawsze, nawet wtedy, gdy my Go nie kochaliśmy. 

Nawet kiedy nasz „sposób myślenia” był Mu wrogi, On wychodził nam naprzeciw ze 

swoim przebaczeniem. Jeszcze wtedy, gdy byliśmy Mu „obcymi” z powodu grzechu, 

On przerzucił most przez dzielącą nas przepaść i przygarnął do swego serca. 

Na krzyżu Jezus przygarnął wszystkich, świętych razem z grzesznikami. W tym 

także i ciebie. Dlatego, że cię kocha. 

Czy nie jest to niewiarygodne, że Bóg nazywa nas swoimi przyjaciółmi, chociaż my 

ciągle odwracamy się od Niego? Czy nie jest to niewiarygodne, że Jego przyjaźń jest 

wieczna? Ale taki właśnie jest nasz Bóg, którego nazywamy Ojcem. Jest absolutnie 

wierny swoim obietnicom i ofiarowuje nam przebaczenie nawet wtedy, gdy 

odchodzimy od Niego. 

Jeśli więc widzisz, że coś oddziela cię od Pana, oczyść się. Niezależnie od tego, czy 

jeszcze nigdy nie przeżyłeś prawdziwej skruchy, czy też przeżywałeś ją już tysiące razy, 

zwróć się na nowo do Boga. Wyznaj Mu swoje upadki. Powiedz, że odwróciłeś się od 

Jego miłości, ale teraz chcesz zacząć od nowa. A potem idź do spowiedzi. 

 Jezus pragnie cię przytulić, jak Jan Paweł II przytulił człowieka, 

który do niego strzelał. 

 

„Panie, dziękuję Ci za to, że pojednałeś mnie ze sobą i że mogę być Twoim 

przyjacielem”. 

 

Ps 54,3-4.6.8    

 

 

 

 

Zdjęcie Jana Pawła II 

prowadzącego ożywioną rozmowę                 

z zamachowcem w surowej celi 

więziennej jest jednym z najbardziej 

wzruszających z całego jego 

pontyfikatu.  

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 6,1-5 

 

(1) W pewien szabat przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i, 
wykruszając je rękami, jedli. (2) Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: Czemu 
czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat?  
(3) Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nawet tegoście nie czytali, co uczynił Dawid, 
gdy był głodny on i jego ludzie? (4) Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby 
pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je 

spożywać. (5) I dodał: Syn Człowieczy jest panem szabatu.  
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 14, 25 - 33 

 
 

(25) A szły z Nim wielkie tłumy. On zwrócił się i rzekł do nich: (26) Jeśli kto przychodzi do 

Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie 

samego, nie może być moim uczniem. (27) Kto nie nosi swego krzyża, a idzie 

za Mną, ten nie może być moim uczniem.  

(28) Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, 

czy ma na wykończenie? (29) Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, 

wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: (30) Ten człowiek zaczął budować, a nie 

zdołał wykończyć.  

(31) Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie 

wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z 

dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? (32) Jeśli nie, wyprawia poselstwo,             

gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.  

(33) Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie 

może być moim uczniem.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Mieć w nienawiści rodziców? I własne życie? Dźwigać swój krzyż?  

Brzmi to zdecydowanie odstraszająco!  

Łukasz mówi nam, że Jezus wypowiedział te słowa do idących z Nim „wielkich 

tłumów” (Łk 14,25).  

Zauważmy, że ludzie ci nie szli „za Nim” jako Jego uczniowie, ale „z Nim” – 

towarzyszyli Mu w drodze, chcąc zobaczyć, co takiego jeszcze uczyni.  

Jezus zdawał sobie sprawę, że ich motywacje mogły być bardzo różne, dlatego w 

pewnym momencie odwrócił się i skierował do nich te trudne słowa:  

„Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony              

i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie 

dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, nie może być moim uczniem” (Łk 14,26-27). 



Jezus wiedział dobrze, jakie granice stawia w swoim sercu każda z towarzyszących 

Mu osób. Być może ktoś nie był w stanie zdobyć się na opuszczenie bezpiecznego 

schronienia rodzinnego domu. Ktoś inny bał się, że idąc za Jezusem, zostanie 

odrzucony przez bliskich. Jeszcze ktoś inny był gotów wyruszyć z entuzjazmem, ale nie 

miał siły wytrwać w przeciwnościach. A byli może i tacy, którzy szli za Nim z czystej 

ciekawości.  

Jezus zatrzymał się i przemówił do nich. Chciał nimi wstrząsnąć i pomóc im 

przezwyciężyć przeszkody, które powstrzymywały ich przed pójściem za Nim. Chciał, 

by zrozumieli, że przyjęcie Jego nauki to poważna decyzja, której nikt za nich nie 

podejmie.  

 Każdy musi sam zdecydować w swoim sercu, czy chce pójść za Jezusem.  

 Każdy z nas może odnaleźć się w tłumie idących za Jezusem.  

 Wszyscy nosimy w sercach jakieś zadry, jak grzech czy uraza, których 

wcale nie mamy ochoty się pozbyć.  

 Ale Jezus wzywa nas do postawienia kolejnych kroków na drodze 

uczniostwa.  

Słuchając dzisiejszych czytań mszalnych, zastanów się, co porusza cię w sposób 

szczególny. Może Jezus zaprasza cię do większej bliskości z Nim? A może pokazuje ci, 

co cię od Niego oddala? Jeśli tak, weź to sobie do serca. A kiedy przyjmiesz Komunię 

świętą, proś Jezusa, by to słowo zakorzeniło się w twoim sercu. Zaufaj, że będzie ono 

wydawało owoce przez cały najbliższy tydzień. 

 

„Jezu, chcę iść wiernie za Tobą”. 

 

Mdr 9,13-18   Ps 90,3-6.12-14.17   Flm 9b-10.12-17 

 


