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Lekcja  6                                   Temat:    Opieraj się na mocy Bożej 
(Kol 1,24--2,3:   Biblia Tysiąclecia) 

 (24) Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam 
braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. (25) Jego sługą 
stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić 
/posłannictwo głoszenia/ słowa Bożego. (26)Tajemnica ta, ukryta od wieków i 
pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, (27) którym Bóg zechciał oznajmić, 
jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus 
pośród was - nadzieja chwały. (28) Jego to głosimy, upominając każdego 
człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka 
okazać doskonałym w Chrystusie.  

(29) Po to właśnie się trudzę walcząc Jego mocą, która potężnie 

działa we mnie. 
(1) Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w 
Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście, (2) aby ich serca 
doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, ku /osiągnięciu/ całego 
bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga - /to jest/ 
Chrystusa. (3) W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Sportowcy osiągający najwyższe wyniki niemal cały swój czas poświęcają na 

treningi – ćwiczą, biegają, podnoszą ciężary, opracowują skuteczne strategie. Wszystkie 

ich siły fizyczne i psychiczne podporządkowane są wybranej dyscyplinie. Celem 

nadrzędnym jest zwycięstwo! 

Nie ma wątpliwości, że św. Paweł także trudził się i walczył – ale dla Ewangelii. 

Jego śmiałe przemowy doprowadzały do białej gorączki zarówno Żydów, jak i Greków. 

Był bity, więziony i skazywany na banicję. Ale heroizm Pawła płynął nie tylko z jego 

determinacji. Jak sam napisał, walczył Bożą mocą, która działała w nim w potężny 

sposób (Kol 1,29). 

Cały jego wywód o trudzie i walce może być niełatwy do przyjęcia. Ale jest i dobra 

nowina.  



Dzisiejszy psalm responsoryjny ukazuje nam, czego możemy doświadczyć, opierając 

się na mocy Bożej. Co ciekawe, już w pierwszym zdaniu pojawia się słowo: 

„odpoczywać” (Ps 62,2).  
 

 Znajdując odpoczynek, pokój i wytchnienie w obecności Boga, zostajemy 

napełnieni Jego mocą i łaską.  

 Gdy stajemy przed Nim obciążeni winą i wstydem, On zapewnia nas o swojej 

miłości i uwalnia od ciężarów, które nas przygniatają. 
 

 Jak mamy wejść w ten odpoczynek? 
 

Dla kogoś może to oznaczać wyznanie długo tajonych w sobie grzechów. Dla kogoś 

innego odłożenie na jakiś czas projektów i zaangażowań, które sprawiają, że jest zbyt 

zajęty, by pozwolić sobie na odpoczynek w Bożej obecności. 

Na pewno może to być spokojne trwanie przed Jezusem, rozważanie fragmentu 

Pisma Świętego, wpatrywanie się w krzyż lub ikonę albo ciche powtarzanie Jego 

imienia.  

Wszystko to wycisza nasze serca i budzi w nich pewność, że „większy jest Ten, 

który w [nas] jest, od tego, który jest w świecie” (1 J 4,4). 
 

Nawet jeśli nie czujesz się zanadto „wypoczęty” po spotkaniu z Panem, zaufaj, że On 

napełnił cię swoją łaską i dalej będzie cię nią napełniał. Trwanie przy Jezusie nie 

zawsze jest łatwe, a twoje emocje mogą podpowiadać ci, że nie jesteś w stanie postawić 

następnego kroku.  

Także Paweł musiał od czasu do czasu czuć się podobnie, ale mimo to szedł naprzód. 

Bóg, który go umacniał i podtrzymywał, umocni i podtrzyma także ciebie. 

 

„Jezu, pomóż mi odpocząć w Tobie, abym umiał walczyć Twoją mocą, która 

działa we mnie”. 
 

Ps 62, 6-7.9    
 

    Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 6,  6-11 

 (6) W inny szabat wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą 

rękę. (7) Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć 

powód do oskarżenia Go. (8) On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał 

uschłą rękę: Podnieś się i stań na środku! Podniósł się i stanął. (9) Wtedy Jezus rzekł do 

nich: Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle, życie ocalić czy 

zniszczyć? (10) I spojrzawszy wkoło po wszystkich, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! 

Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. (11) Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między 

sobą, co by uczynić Jezusowi.  
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 Lekcja  7                                   Temat:      Jak rozmawiać z "przeciwnikami"? 

Kol 2,6-15 (Biblia Tysiąclecia) 

(6) Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim 

postępujcie: (7) zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie 

się  w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności.  

(8) Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę 

filozofię 

będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie 

na Chrystusie. (9) W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała, (10) bo 

zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy. (11) I w 

Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, 

polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego,(12) jako razem z Nim pogrzebani 

w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go 

wskrzesił. (13) I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego /grzesznego/ 

ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, (14) skreślił zapis 

dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął                       

z drogi, przygwoździwszy do krzyża. (15) Po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz, jawnie 

wystawił /je/ na widowisko, powiódłszy je dzięki Niemu w triumfie. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jak to się stało, że Kolosanie tak bardzo zboczyli z drogi? Przekazano im, że 

zbawienie płynie ze śmierci i zmartwychwstania Jezusa, ale niektórzy z nich dali się 

zwieść fałszywym naukom. Paweł nazwał te nauki „wierutnym oszustwem” (Kol 2,8), 

które zniewala ludzi. 

Każda epoka ma swoje własne zwodnicze filozofie, 

które mogą odciągać ludzi od Jezusa. 

Możemy się z nimi spotkać w pracy, na uczelni, wśród znajomych, a nawet 

rozmawiając z krewnymi podczas uroczystości rodzinnych.  

 Jak wtedy reagować? 

Często mamy pokusę, by reagować w sposób przesadny.  



Zaczynamy się kłócić, cytując fragmenty Pisma Świętego czy powołując się na nauczanie 

Kościoła.  Ale agresja rzadko bywa skuteczną strategią, nawet gdy mamy do powiedzenia coś 

naprawdę ważnego. 

Zwykle kończy się na tym, że oponent odrzuca zarówno nas, jak i nasze słowa.                    

A gdyby tak, zanim zaczniemy mówić, najpierw posłuchać i zadać kilka pytań?  

Spróbujmy dowiedzieć się, jak dana osoba doszła do takich wniosków i dlaczego tak uważa. 

Możemy też poszukać punktów stycznych pomiędzy jej przekonaniami a naszą wiarą w 

Chrystusa. 

Taka rozmowa, prowadzona szczerze i z życzliwością, tworzy klimat zaufania.                    

A zaufanie buduje mosty pomiędzy ludźmi. Ten, kto darzy cię ufnością i szacunkiem, będzie 

bardziej zainteresowany tym, w co wierzysz i jakie masz poglądy. A kiedy bardziej 

przybliżycie się do siebie, może sam zechce posłuchać, kim jest dla ciebie Jezus i jak zmienił 

twoje życie.  

I wreszcie, nie zapominaj o modlitwie. 

 Proś Jezusa, by prowadził tę osobę i otwierał jej umysł.  

 Proś, aby pomógł ci coraz bardziej ją kochać i patrzeć na nią tak, jak On na nią patrzy.  

Zdaniem biblistów Paweł najprawdopodobniej nigdy nie zetknął się z Kolosanami 

osobiście, a mimo to ich kochał. Już sam list, który do nich napisał, świadczy o tym, jak 

bardzo mu na nich zależało. Taki rodzaj prowadzenia innych do wiary jest często 

długotrwałym procesem. Przypomina zasiew maleńkich ziaren, które nie od razu wzrastają. 

Nie oczekujmy, że jedna rozmowa od razu doprowadzi do nawrócenia. Jednak każde takie 

zasiane ziarno może pomóc komuś postawić kolejny krok w kierunku Chrystusa! 

„Jezu, naucz mnie odnosić się do tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają, z taką samą 

miłością, jaką Ty masz do nich”. 
 

Ps 145,1-2.8-11     
 

    Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 6,  12-19 
 

(12) W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na 

modlitwie do Boga. (13) Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród 

nich dwunastu, których też nazwał apostołami: (14) Szymona, którego nazwał Piotrem;              

i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; (15) Mateusza i Tomasza; Jakuba, 

syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; (16) Judę, syna Jakuba, i Judasza 

Iskariotę, który stał się zdrajcą. (17) Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam 

duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża 

Tyru i Sydonu; (18) przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. 

Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. (19) A cały tłum starał 

się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. 
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  Lekcja 8                                    Temat:   Być "nowym" człowiekiem 
 

(Kol 3,1-11:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(1) Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, 

gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. (2) Dążcie do tego, co w górze, nie 

do tego, co na ziemi. (3) Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem                    

w Bogu. (4) Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się                

w chwale. (5) Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w /waszych/ członkach: 

rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest 

bałwochwalstwem. (6) Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu. (7) I wy 

niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. (8) A teraz i wy odrzućcie to wszystko: 

gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych! (9) Nie 

okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka                

z jego uczynkami,  a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku 

głębszemu poznaniu /Boga/, według obrazu Tego, który go stworzył. (11) A tu już nie ma 

Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, 

lecz wszystkim we wszystkich /jest/ Chrystus.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 

Czy miałeś kiedyś jakieś ulubione ubranie, z którym trudno było ci się rozstać, 

chociaż było stare i zniszczone? Na przykład płaszcz, który, choć ciepły i wygodny, był 

wypłowiały, poplamiony i miał przetarte rękawy. Kiedy nadeszła zima, wyjąłeś go z 

szafy i próbowałeś założyć, ale ktoś z bliskich powiedział ci: „Słuchaj, wyrzuć go! On 

już naprawdę się do niczego nie nadaje. Proszę, przymierz ten nowy, który dla ciebie 

kupiłem”. 

Coś podobnego mówi do nas Paweł w dzisiejszym pierwszym czytaniu. 

Przypomina, że zwlekliśmy z siebie „dawnego człowieka”, a przyoblekliśmy 

„nowego” (Kol 3,9-10) – nowe życie w Chrystusie, dane nam na chrzcie. Niestety, nie 

zawsze zdajemy sobie sprawę, jak bardzo „nowe” jest to życie. Przeważnie 

dostrzegamy głównie to stare, ze wszystkimi jego słabościami. 



 Jaką radę ma na to Paweł?  

„Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach” (Kol 3,5).                              

W przeszłości Kolosanie w swoim postępowaniu nieraz kierowali się gniewem czy 

złośliwością. Ale to wszystko już przeminęło. Teraz są nowym stworzeniem – ich 

tożsamość, postrzeganie przeszłości, a także wizja siebie i świata uległy głębokiej 

przemianie. Nie muszą już chodzić w starych, brudnych ubraniach. 

 

Wyrzućcie to – mówi Paweł. Możecie włożyć na siebie coś nieskończenie 

lepszego! 

Oczywiście nie jest to takie proste. Nasze dawne pożądliwości nie do końca nas 

opuściły. Nie potrafimy się z nimi rozstać, jak ze starym zniszczonym płaszczem. 

Dlatego upadamy, tracąc z oczu wspaniałość naszego nowego życia w Chrystusie. 

Ulegamy dawnym pokusom, gdyż zapominamy o tym, co Bóg dla nas uczynił – i chce 

nadal czynić – swoją mocą i łaską.  

Czy masz jakąś skłonność lub nawyk, który chciałbyś „zwlec” z siebie? Oczywiście 

nawyk jest czymś głęboko zakorzenionym i trudno oczekiwać, że uporasz się z nim 

natychmiast. Nie trać jednak ducha. Bóg uczynił cię nowym stworzeniem. Już dokonał 

w tobie tak wiele, a przecież to dopiero początek! 

 

„Panie, udziel mi łaski i siły, abym odrzucił to wszystko, co odgradza mnie od Ciebie”. 

 

Ps 145,2-3.10-13     
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 6,  20-26 
 

 A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:  

Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.   

Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.  
Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.   
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród 

siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako 
niecne:  cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak 
samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.   

 
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.  Biada wam, 

którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz 
śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.  Biada wam, gdy wszyscy ludzie 
chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom 
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Lekcja 9                             Temat:   Modlitwa 
 

Kol 3,12-17  (Biblia Tysiąclecia) 

(12) Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne 

miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, (13) znosząc jedni drugich                     

i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan 

wybaczył wam, tak i wy! (14) Na to zaś wszystko /przyobleczcie/ miłość, która jest więzią 

doskonałości. (15) A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też 

zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! (16) Słowo Chrystusa niech              

w was przebywa z /całym swym/ bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie                        

i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni 

pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.     

        (17)  I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko /czyńcie/               

w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Nietrudno zrozumieć, dlaczego psalmy  są od wieków podstawą modlitwy zarówno 

żydowskiej, jak i chrześcijańskiej – dają nam one wgląd w serce człowieka, a także w 

serce Boga. Cokolwiek czujemy w tej chwili, z pewnością znajdzie się psalm, który to 

wyraża. Powtarzając słowa psalmisty, niezależnie od tego, jakie emocje nami targają, 

przypominamy sobie wierność i dobroć Boga oraz Jego opiekę nad nami. 

Jezus, jako pobożny Żyd, często modlił się psalmami. Znał je na pamięć i – jak 

wiemy z Ewangelii – odwoływał się do nich przy wielu różnych okazjach.  

Tak więc modląc się psalmami, powtarzamy te same słowa, które 

często wypowiadał Jezus. 

W ten sposób przyswajamy sobie modlitwę Jezusa, tak jakby to On sam modlił się w 

nas.  Ponadto kiedy modlimy się psalmami, możemy doświadczyć tego, że Jezus modli 

się wraz z nami, gdyż włączamy się w Jego modlitwę do Ojca. 



Wśród 150 psalmów znajdziemy psalmy lamentacyjne, dziękczynne, wielbiące, 

pokutne i błagalne. Dzisiejszy psalm responsoryjny, należący do psalmów wielbiących, 

kończy się wezwaniem: „Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!” (Ps 150,6).  

Podobne wezwanie kieruje do nas św. Paweł w dzisiejszym pierwszym czytaniu, 

zachęcając Kolosan – i nas – do śpiewania Bogu psalmów, hymnów i pieśni pełnych 

ducha.  

Śpiewanie psalmów i pieśni chwały jest dla nas bardzo pożyteczne, gdyż odrywa 

naszą uwagę od siebie, a kieruje ją ku Bogu. Pomaga nam spojrzeć na swoje życie                       

z Bożej perspektywy, a nie tylko z ludzkiego, ograniczonego punktu widzenia.  

A Boża perspektywa jest zawsze o wiele szersza niż nasza, bardziej inspirująca                     

i przepełniona nadzieją! 

Psalmy są znaczącą częścią liturgicznej modlitwy Kościoła, ale możemy posługiwać 

się nimi również w naszej modlitwie osobistej. Są one własnością nas wszystkich. 

Spróbuj dziś znaleźć trochę czasu na rozważenie psalmu responsoryjnego.  

Zaufaj, że  

gdy modlisz się psalmami, słowo Boże znajduje mieszkanie w twoim sercu               

(Kol 3,16). 

„Jezu, niech Twoje słowo zamieszka we mnie z całym swym bogactwem”. 

 

Ps 150,1-6     
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 5, 27-38 
 

(27) Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. 
Rzekł do niego: Pójdź za Mną. (28) On zostawił wszystko, wstał i chodził za 
Nim.(29) Potem Lewi wyprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora 
liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. (30) Na to szemrali 
faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: Dlaczego jecie i pijecie z 
celnikami i grzesznikami? (31) Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, 
ale ci, którzy się źle mają.  

(32) Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, 
lecz grzeszników. 

(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. 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

13 września 2018                           

      Lekcja  10                                        Temat:   Działanie łaski Bożej 
1 Tm 1,1-2.12-14 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa według nakazu Boga naszego, Zbawiciela, i 

Chrystusa Jezusa, naszej nadziei - (2) do Tymoteusza, swego prawowitego dziecka w 

wierze. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana! 

(12) Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu 

Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, (13) ongiś 

bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem 

z nieświadomością, w niewierze. (14) A nad miarę obfitą okazała się łaska 

naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Jak często wracasz myślą do swoich dawnych grzechów, zwłaszcza tych, które już 

wyznałeś Bogu i odrzuciłeś od siebie? Nie chodzi tu o rozdrapywanie starych ran ani 

biczowanie siebie za błędy przeszłości. Mówimy tu o czymś zupełnie innym – o 

wspominaniu, jak Bóg przemienił twoje życie. 

 Weźmy za przykład św. Pawła. 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu wyznaje on swemu przyjacielowi, 

Tymoteuszowi, że był „bluźniercą, prześladowcą i oszczercą”.  

„Dostąpiłem jednak miłosierdzia – pisze dalej – nad miarę obfita okazała się 

łaska naszego Pana” (1 Tm 1,13.14). Zamiast pogrążać się w poczuciu winy z powodu 

swojej przeszłości, Paweł wychwala moc łaski Bożej, która przemieniła jego życie. 

Łaska Boża działa obficie także w twoim życiu – nawet wtedy, gdy trudno ci ją 

dostrzec. Spróbuj teraz spojrzeć wstecz i znaleźć kilka znaków świadczących o twoim 

wzroście duchowym w ciągu ostatnich lat. Może na modlitwie częściej odczuwasz 

bliskość Jezusa. Jest to działanie Jego łaski. Może łatwiej ci opanować gniew, lenistwo 

czy pychę. To także Jego łaska. 



A może zauważasz, że jesteś w stanie zaakceptować kogoś, kto wcześniej działał ci 

na nerwy lub skrzywdził cię w przeszłości. Jeśli dobrze się nad tym zastanowisz, 

zobaczysz, że łaska Boża rzeczywiście okazała się obfita. 

Dzisiejsze czytanie jest zaproszeniem do uwielbienia i dziękczynienia. Ty także, jak 

Paweł, dostąpiłeś miłosierdzia dzięki nieskończonej, przeobfitej łasce Boga. Dziś na 

modlitwie podziękuj więc Bogu za to, że na tak wiele sposobów otacza cię swoją łaską. 

Twój wzrost duchowy może wydawać się stopniowy, a czasem nawet boleśnie 

powolny. Ale wciąż trwa. Jeśli znajdziesz czas, by dziękować Bogu za Jego łaskę, 

zaczniesz coraz jaśniej i wyraźniej dostrzegać Jego działanie. Zobaczysz, jak długą 

drogę już przeszedłeś, a to zainspiruje cię do jeszcze pełniejszej współpracy z łaską 

Boga.  

 

„Jezu, dziękuję Ci za działanie Twojej łaski w moim życiu. Pomóż mi jeszcze 

bardziej się na nią otworzyć. Przemieniaj mnie, proszę, na swoje podobieństwo!” 

 

Ps 16,1-2.5.7-8.11    
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 6,39-42 

 
 

  (39) Opowiedział im też przypowieść: Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? 

Czy nie wpadną w dół obydwaj? (40) Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, 

dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.  

(41) Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we 

własnym oku nie dostrzegasz? (42) Jak możesz mówić swemu bratu: Bracie, 

pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? 

Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę 

z oka swego brata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podwyższenie Krzyża 

Świętego 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

14 września 2019                           
 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: J 3, 13-17 

 
 

 (13)I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna 

Człowieczego. (14) A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak 

potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, (15) aby każdy, kto w 

Niego wierzy, miał życie wieczne. 

 (16) Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby 

każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Albowiem Bóg nie 

posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez 

Niego zbawiony.  
 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Kiedy chłopak wręcza dziewczynie czerwone róże, domyślamy się, że jest to 

wyznanie miłości. Wyznaniem miłości Boga do nas, ludzi, był krzyż Jezusa 

Chrystusa.  

To najbardziej wstrząsające wyznanie miłości, jakie oglądał ten świat. Bóg, który stał 

się człowiekiem, umarł na krzyżu haniebną śmiercią, aby nas odkupić i byśmy mogli 

żyć z Nim teraz i na wieki. 

Pamiętajmy jednak, że Jezus nie umarł za ludzkość w sensie ogólnym, ale konkretnie 

za każdego z nas, za ciebie i za mnie. Przyjąłby mękę krzyża, nawet gdybyś był 

jedynym człowiekiem na całym świecie. 



 Jak odpowiedzieć na tak wielką miłość?  

Słysząc to pytanie, w pierwszym odruchu zaczynamy często myśleć o tym, co 

możemy zrobić, aby za nią odpłacić. Ale w odpowiedzi na miłość Boga nie chodzi o to, 

aby coś dla Niego zrobić, ale by przyjąć to, co Jezus zdobył dla nas przez swoją śmierć. 

To dzięki Jego krzyżowi mamy dostęp do łaski i miłosierdzia Boga. Są one nam dane 

darmo i nie musimy w żaden sposób na nie zapracowywać. Jezus zapłacił za nie wielką 

cenę, gdy stał się „posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,8).  

Oto jak nas miłuje! Oto jak umiłował ciebie! 

Kiedy otwieramy nasze serca dla Jezusa, zaczyna przepływać przez nie Jego miłość, 

uzdalniając nas do kochania innych, tak jak On umiłował nas. Bez potępiania. Bez 

osądzania. Z gotowością poświęcenia siebie dla innych. Z gotowością wysłuchania, 

cierpliwego znoszenia cudzych wad, a przede wszystkim przebaczania. 

Krzyż jest najwyższym symbolem miłości Boga do każdego z nas. Ale jest też czymś 

więcej niż symbolem – jest rzeczywistością, jaką możemy żyć na co dzień.  

W to szczególne święto Podwyższenia Krzyża Świętego spędź jakiś czas u stóp 

krzyża, otwierając się na miłość Jezusa. A potem bądź żywym znakiem miłosiernej 

miłości Boga dla wszystkich, których spotkasz. 

 

„Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś 

przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył”. 

 

Lb 21,4b-9 albo Flp 2,6-11     Ps 78,1-2.34-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

15 września 2019                           

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 15, 1-32 
 

(1) Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. (2) Na to 

szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi.  

(3) Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: (4) Któż z was, gdy ma sto owiec, a 

zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za 

zgubioną, aż ją znajdzie? (5) A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona (6) i wraca do 

domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, 

która mi zginęła. (7) Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość                       

z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu 

sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.  

(8) Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala 

światła, nie wymiata z domu i nie szuka staranne, aż ją znajdzie. (9) A znalazłszy ją, 

sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą 

zgubiłam. (10) Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego 

grzesznika, który się nawraca.  

(11) Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. (12) Młodszy                

z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc 

majątek między nich. (13)Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w 

dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. (14) A gdy wszystko wydał, 

nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. (15) Poszedł                       

i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł 

świnie. (16) Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt 

mu ich nie dawał. (17) Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod 

dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę.(18) Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: 

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; (19) już nie jestem godzien nazywać 

się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników.  

(20) Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go 

jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, 

rzucił mu się na szyję i ucałował go.  

(21) A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie 

jestem godzien nazywać się twoim synem.  



(22) Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; 

dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. (23) Przyprowadźcie utuczone cielę i 

zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, (24) ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; 

zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić.  

(25) Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, 

usłyszał muzykę i tańce. (26) Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma 

znaczyć. (27) Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, 

ponieważ odzyskał go zdrowego. (28) Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec 

jego wyszedł i tłumaczył mu.  

(29) Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego 

rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. (30) Skoro 

jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla 

niego utuczone cielę. (31) Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy 

mnie i wszystko moje do ciebie należy. (32) A trzeba się weselić i cieszyć                

z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął                        

a odnalazł się. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Tę ulubioną przez wielu z nas historię nazywa się zwykle „przypowieścią o synu 

marnotrawnym”. A gdybyśmy tak dziś spróbowali spojrzeć na nią jako na 

przypowieść o marnotrawnym ojcu? 

Nazwanie ojca „marnotrawnym” może budzić opór. Słowo to oznacza przecież tyle, 

co rozrzutny, lekkomyślny, szastający pieniędzmi na prawo i lewo. Tak właśnie postąpił 

młodszy syn i wcale nam się to nie podoba. 

A jednak ojciec jest marnotrawny.  

 Najpierw dobrowolnie wypłaca młodszemu synowi należną mu część spadku, 

zanim ona mu się prawnie należy.  

 Następnie – co jeszcze dziwniejsze – po powrocie syna wykazuje się 

wyjątkowym marnotrawstwem, dając mu najlepszą szatę, pierścień, nowe 

sandały, a do tego wyprawiając wspaniałą ucztę.  

Nic dziwnego, że zdenerwowało to starszego syna! Jak ojciec mógł tak hojnie 

obdarować tego hultaja? Dlaczego z taką radością przyjął do domu 

nieodpowiedzialnego marnotrawcę? 

Postawa marnotrawnego ojca także i nam może wydać się dziwna. Trudno 

zrozumieć, dlaczego natychmiast przywrócił swemu krnąbrnemu synowi pełne prawa 

dziecka i dziedzica.  



Wydaje nam się, że byłoby sprawiedliwie, gdyby ojciec kazał młodzieńcowi spłacić 

to, co roztrwonił, lub ponieść jakieś inne konsekwencje, zanim otrzyma przebaczenie. 

Ale byłoby to niezrozumieniem Bożego miłosierdzia. 

Ojciec z przypowieści jest symbolem Ojca niebieskiego. 

Posłał On swego Jedynego Syna, aby oddał za nas własne życie, ponieważ chciał 

przyjąć nas z powrotem do domu. Przez wszystkie swoje słowa i czyny Jezus objawiał 

nieprawdopodobnie hojne miłosierdzie Boga, które jest dostępne dla każdego z nas. 

Bóg, pełen miłosierdzia, cierpliwie wyczekuje naszego powrotu i z radością wita nas               

w niebieskim domu. 

Tak właśnie „rozrzutny” w swoim 

miłosierdziu jest nasz Bóg! 
 

„Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoje hojne miłosierdzie. Dziękuję Ci za to, że 

wybiegasz na spotkanie każdego, kto do Ciebie powraca”. 

 

Wj 32,7-11.13-14  Ps 51,3-4.12-13.17.19   1 Tm 1,12-17   albo Łk 15,1-10 

 


