
 

 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

11 maja 2020 
 

J 14, 21-26 (Biblia Tysiąclecia) 
 

   

Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten 
będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu 
siebie.  Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz 
objawić, a nie światu?  W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 
zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u 
niego przebywać.  Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą 
słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.  To wam powiedziałem 
przebywając wśród was.   

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” 

Tak trudno nam czasem spamiętać wszystko, co mamy do zrobienia! Na szczęście są 

różne sposoby na pobudzenie naszej pamięci – alarm w komórce, delikatne (lub mniej 

delikatne) przynaglenia bliskich lub stare dobre metody w postaci karteczek 

umieszczanych w widocznych miejscach.  

Dzięki Bogu, mamy też niebieskiego „przypominacza” w osobie 

Ducha Świętego! 

Nie musimy polegać tylko na własnej zawodnej pamięci, jeśli chodzi o Dobrą Nowinę, 

ponieważ Jezus obiecał, że Duch Święty będzie nam przypominał Jego naukę.  

Podczas swojej działalności publicznej Jezus powiedział uczniom bardzo wiele o Ojcu 

niebieskim i o tym, co jest miłe Bogu i jakiego życia On od nas oczekuje. Nie liczył 

jednak na to, że pojmą wszystko od razu – i nie oczekuje tego również od nas. Wie, że 

jest to zadanie na całe życie.  



I dlatego właśnie tak istotna jest rola Ducha Świętego, który przychodzi do nas, aby 

przypomnieć nam to wszystko, czego Jezus nauczał, i aby poprowadzić nas ku takiemu 

życiu, jakie jest miłe w oczach Pana.  

 W jaki sposób Duch Święty przypomina nam naukę Jezusa?  

Na przykład, kiedy przeżywamy trudności, odświeża nam w pamięci jakiś fragment 

Pisma Świętego, który daje nadzieję, lub pozwala nam usłyszeć pocieszające słowa 

bliskiej osoby.  

 Kiedy wątpimy w Jego miłość, przypomina nam, że Chrystus w nas żyje – 

choćby poprzez słowa pieśni śpiewanej na Mszy świętej lub przez wspomnienie 

o wydarzeniu z przeszłości, kiedy doświadczyliśmy Bożej opieki.  

 Przynagla nas do kontaktu z cierpiącym krewnym czy znajomym. Mobilizuje 

do ofiarnego wysiłku, kiedy nic nam się nie chce.  

 Przywodzi nam na myśl miłosierdzie Jezusa, kiedy mamy problemy z 

przebaczeniem.  

A co jeszcze piękniejsze, Duch Święty nie tylko przypomina nam 

naukę Jezusa, ale daje nam moc do jej wypełniania! 

Podziękuj dziś Duchowi Świętemu za Jego działanie w twoim życiu.  

Znajdź chwilę, by zastanowić się nad tym, w jaki sposób pomaga ci iść za Jezusem.                       

A następnie poproś Go o dar rozeznania i mądrości, o moc i miłość, abyś mógł prowadzić 

życie coraz bardziej podobne do życia Jezusa Chrystusa.  

 

„Duchu Święty, dziękuję, że przypominasz mi naukę Jezusa. 

Działaj we mnie z jeszcze większą mocą!”. 

 

Ps 115,1-4.15-16     

 

 

 

 

 

 

 



Dz 14,5-18 

 

(5) Gdy jednak dowiedzieli się, że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami 

zamierzają ich znieważyć i ukamienować, (6) uciekli do miast Likaonii: do Listry i Derbe 

oraz w ich okolice, (7) i tam głosili Ewangelię. (8) W Listrze mieszkał pewien człowiek o 

bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził. (9) Słuchał on 

przemówienia Pawła; ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do 

uzdrowienia, (10) zawołał głośno: Stań prosto na nogach! A on zerwał się i zaczął 

chodzić. (11) Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku: 

Bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili do nas!(12) Barnabę nazywali Zeusem, a Pawła 

Hermesem, gdyż głównie on przemawiał. (13) A kapłan Zeusa, który miał świątynię 

przed miastem, przywiódł przed bramę woły i przyniósł wieńce, i chciał razem z tłumem 

złożyć ofiarę. (14) Na wieść o tym apostołowie, Barnaba i Paweł, rozdarli szaty i rzucili 

się w tłum, krzycząc: (15) Ludzie, dlaczego to robicie! My także jesteśmy ludźmi, 

podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się 

od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i 

morze, i wszystko, co w nich się znajduje. (16) Pozwolił On w dawnych 

czasach, że każdy naród chodził własnymi drogami, (17) ale nie przestawał dawać o 

sobie świadectwa czyniąc dobrze. Zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił 

was i radością napełniał wasze serca. (18) Tymi słowami ledwie powstrzymali tłumy od 

złożenia im ofiary. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

12 maja 2020                           

J 14, 27-31a (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, 

Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka.  Słyszeliście, że wam 

powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, 

rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.  A teraz 

powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie 

będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego 

świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja 

miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Chcąc zrozumieć ten werset z Ewangelii św. Jana, musimy cofnąć się aż do rozmowy 

węża z Ewą w rajskim ogrodzie.  

Namawiając Ewę do złamania Bożego zakazu, kusiciel powiedział: „Tak jak Bóg 

będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3,5).  

Wystarczy, że spożyją zakazany owoc, a będą jak Bóg. Nie będą już musieli 

podporządkowywać się zasadom ustanowionym przez Boga, gdyż ustalą  swoje własne.      

I tak Adam i Ewa, odrzucając słowo Boże, przyjęli słowo węża i skosztowali zakazanego 

owocu.  

To właśnie wtedy, w tym momencie, diabeł stał się „władcą tego świata” (J 14,30).  

Ponieważ udało mu się zwieść naszych pierwszych rodziców, „grzech wszedł do 

świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi” 

(Rz 5,12). Grzech i jego skutki ogarnęły cały świat, gdyż ludzie przyjęli zasady szatana w 

miejsce Bożych zasad.  

Bóg jednak nie pozostawił nas na pastwę diabła i naszych grzechów. Na świat 

przyszedł Jezus, by nas odkupić.  



Ukazał jedyny właściwy sposób życia: ofiarną miłość zamiast egoistycznego 

zagarniania do siebie, które jest sednem szatańskich zasad. Podczas gdy szatan głosił 

zemstę i potępienie, lansował pychę i arogancję, Jezus głosił przebaczenie i miłosierdzie, 

uczył pokory i służenia innym.  

Syn Boży wciąż na nowo pokazywał, że diabeł nie ma w Nim „nic swego”                    

(J 14,30).  

Żadne kłamstwa, pochlebstwa ani pokusy nie były w stanie przekonać Go do zejścia z 

drogi Bożej. Jezus postępował według prawa miłości przez całe życie, aż po swoją 

śmierć i zmartwychwstanie. Dzięki Jego wierności aż do śmierci, żelazny uścisk 

szatańskich zasad został złamany.  

Dlatego możemy teraz wybrać „prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie 

Jezusie” i zawsze prowadzi Jego drogami 

zamiast 

diabelskiego „prawa grzechu i śmierci” (Rz 8,2). 

Jezus jest po naszej stronie. Pokonał władcę tego świata i nie jesteśmy już mu poddani. 

Możemy mieć udział w zwycięstwie Jezusa.  

Mamy wybór, którego nie mieli nasi przodkowie – zostaliśmy napełnieni Duchem 

Świętym, który zawsze jest gotów prowadzić nas drogami Chrystusa.  

 Według czyich zasad zamierzasz dzisiaj żyć?  

 

„Dziękuję, Jezu, za to, że pokonałeś złego! Pomóż mi dochować Ci wierności”.  

 

Ps 145,10-13.21 Dz 14,19-28 

 Tymczasem nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali 

Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje.  Kiedy go jednak otoczyli 

uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z 

Barnabą do Derbe.  W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym 

wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, Umacniając dusze uczniów, zachęcając do 

wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa 

Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, 

polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do 

Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli do Attalii,  a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską 

Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.  Kiedy przybyli i zebrali [miejscowy] 

Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje 

wiary.  I dość długi czas spędzili wśród uczniów. 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :  

13 maja 2020                           

J 15, 1-8 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, 
który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, 

która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści 

dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. 

Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was. 

Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - o ile nie trwa w 
winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem 
winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.  Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie 
wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli 
we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to 

wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity 
przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jezus posługuje się pięknym obrazem winnego krzewu i latorośli, aby opisać, w jaki 

sposób jesteśmy z Nim złączeni i jak bardzo od Niego zależymy. Jego Boże życie płynie w 

nas tak, jak soki w młodych pędach winorośli, i jak latorośle oderwane od winnego krzewu 

usychają i nie mogą przynieść żadnego owocu, tak i my bez Niego nie bylibyśmy w stanie 

wzrastać i wydawać owoców życia chrześcijańskiego. Zupełnie jak wyschnięte drewno czy 

obumarły pęd, niezdolne do wydania czegokolwiek.  

Dlatego właśnie Jezus zachęca nas do trwania w Nim. 

Ale jak to robić, gdy dzień w dzień czeka na nas cała góra obowiązków odciągających 

nasze myśli od Boga i tak trudno znaleźć czas na dłuższą modlitwę czy czytanie Pisma 

Świętego?  

Chcemy trwać w Jezusie, wiemy, że to ważne, ale czasem naprawdę czujemy się 

bezradni i przytłoczeni codziennością.  



W takich sytuacjach dobrym sposobem jest nastawienie się na stały wysiłek życia                     

w obecności Boga w każdym przejawie życia. Wymaga to podjęcia konkretnej decyzji 

nieustannego szukania Jego obecności.  

 Zacznij od porannego ofiarowania, w którym poświęcisz Panu cały rozpoczynający się 

dzień, na przykład mówiąc w ten sposób: „Panie, dziękuję Ci za to, że dajesz mi 

kolejny dzień, w którym mogę z miłością Ci służyć. Pomóż mi trwać w Tobie”.  

 Kontaktu z Bogiem możesz szukać w ciągu całego dnia, nie zaniedbując zwyczajnych 

czynności.  

 Sprzątając czy prasując możesz zaśpiewać pieśń chwały albo odmówić Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego.  

 W biurze poświęcić chwilę na krótką modlitwę dziękczynną.  

 Powtarzać akty strzeliste podczas wykonywania prac fizycznych.  

 Możesz wyrazić Bogu swoją miłość nawet czekając na zmianę świateł na przejściu dla 

pieszych.  

W ciągu dnia masz z pewnością chwile, gdy wzbiera w tobie niepokój, ogarnia cię 

smutek, lub walczysz z pokusą. Są to szczególnie ważne momenty, w których możesz wołać 

do Pana i wypowiadać przed Nim to, co leży ci na sercu, a następnie trwać przez chwilę w 

ciszy słuchając, czy nie ma ci czegoś do powiedzenia.  

Trwanie w Chrystusie nadaje nową jakość naszemu życiu. 

A jeśli spróbujesz tak żyć, to może nie przeoczysz okazji do podzielenia się wiarą ze 

znajomym z pracy albo otrzymasz łaskę większej cierpliwości wobec trudnego dziecka. 

Kiedy starasz się żyć w Nim i wierzysz, że On żyje w tobie, otwierają się niezliczone 

możliwości.  

„Jezu, Ty jesteś krzewem winnym, a ja latoroślą. Obym zawsze był zjednoczony z Tobą”. 

Dz 15,  1-6   Ps 122,1-2.4-5 

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według 

zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i 

zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze 

kilku spośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i 

starszych. Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość 

braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan.  Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci 

przez Kościół, Apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg 

przez nich dokonał.  Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów 

oświadczyli: Trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania Prawa 

Mojżeszowego. Zebrali się więc Apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. 



 

Św. Macieja, Apostoła 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :  

14 maja 2020                           

Dz 1,15-17.20-26 (Biblia Tysiąclecia) 
 

   Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, 
tak przemówił:  Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty 
zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali 
Jezusa,  bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu.  

Napisano bowiem w Księdze Psalmów: Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w 

nim nie mieszka! A urząd jego niech inny obejmie! Trzeba więc, aby jeden z 

tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z 
nami,  począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do 
nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania.  Postawiono dwóch: 
Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja.  I tak się pomodlili: Ty, 
Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś,  by 
zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, 

aby pójść swoją drogą.  I dali im losy, a los padł na Macieja.  

I został dołączony do jedenastu Apostołów. 

 
 

Kiedy wyobrażamy sobie Jezusa wędrującego od wioski do wioski, przeważnie 

widzimy Go w otoczeniu dwunastu Apostołów. Rzadziej myślimy o innych uczniach, 

którzy także Mu towarzyszyli.  

W dzisiejszym pierwszym czytaniu dowiadujemy się, że gdy Piotr przemawiał w dzień 

Pięćdziesiątnicy, było z nim około 120 mężczyzn i kobiet (Dz 1,15).  

Możemy przypuszczać, że wszyscy oni, a pewnie także i inni, towarzyszyli Jezusowi na 

jakimś etapie Jego publicznej działalności.  

Ze słów Piotra wynika, że Maciej chodził wraz z Apostołami „przez cały czas, 

kiedy Pan Jezus przebywał z nami” (Dz 1,22). 



 Maciej został wybrany w miejsce Judasza, ale co stało się z pozostałymi? Nigdy nie 

poznamy imion ich wszystkich, ale wiemy, że pociągnięci osobą i nauką Jezusa 

pozostawili swoje domy, rodziny i zajęcia, aby z Nim być. Możliwe, że nie wiedzieli, 

dokąd się udadzą, ani gdzie spożyją następny posiłek.  

Po zmartwychwstaniu Jezusa znaleźli się z pewnością wśród tych, którzy utworzyli 

pierwszą wspólnotę chrześcijańską, trwając „w nauce Apostołów i we wspólnocie, w 

łamaniu chleba i modlitwach” (Dz 2,42), dzieląc się z innymi swoim mieniem.  

Ci anonimowi wierzący byli pierwszymi z długiego szeregu ukrytych świętych. 

Pomyślmy o tych milionach ludzi na przestrzeni wieków, których imion nigdy nie 

poznamy, a którzy podążyli ich śladami.  

Pomyślmy zwłaszcza o tych, którzy opuścili swoje domy, rodziny i kariery zawodowe, 

aby pójść za Panem. Pracowali w Bożej winnicy prowadząc do wiary innych, a niektórzy  

z nich nawet oddali życie za Jezusa.  

 

Wspomnijmy dziś także tych świętych, których mamy wśród siebie. Uczcijmy tych, o 

których wiemy, że całym sercem oddają siebie i wszystko, co posiadają na służbę Panu. 

Oby ich świadectwo, jak świadectwo św. Macieja i innych towarzyszy Jezusa, inspirowało 

nas do gorliwej służby Panu.  

„Święty Macieju, wstawiaj się za mną, abym miał odwagę pójścia za Jezusem, 

dokądkolwiek mnie poprowadzi”. 

Ps 113,1-8     J 15, 9-17 

 

 

 

Oddając dziś cześć św. Maciejowi, 

wspomnijmy także tamtych mężczyzn 

i kobiety. 

Maciej nie zostałby Apostołem, gdyby 

nie padł na niego los. 

Ale podobnie jak wielu innych, z 

pewnością byłby świętym – tym, który 

doświadczył miłości Boga, został 

uczniem Jezusa i wypełnił to, do czego 

został powołany. 



 

 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

15 maja 2020                           

J 15, 12-17 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 

 Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich.  Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.  Już 
was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was 
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.  Nie 
wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i 
owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go 
poprosicie w imię moje.  To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Trudno nam nawet sobie wyobrazić, jakim sposobem mielibyśmy miłować się wzajemnie 

tak, jak umiłował nas Jezus. Jak można porównywać Bożą miłość z naszymi ludzkimi 

usiłowaniami, by kochać innych?  

Ale Jezus był Bogiem i człowiekiem. 

Pokazał nam bardzo konkretne i ludzkie sposoby okazywania miłości innym. Jeśli więc 

chcemy wypełnić to przykazanie, przyjrzyjmy się, jak wyglądała Jego miłość, gdy chodził 

po ziemi.  

 Miłość Jezusa jest bezwarunkowa.  

Przypomnijmy sobie Samarytankę przy studni i Zacheusza, zwierzchnika celników.  

Jezus nie zawiesił miłości wobec nich do czasu, kiedy się nawrócą i zmienią swoje życie. 

Wiedział, że to właśnie spotkanie z Jego miłością da im impuls do zmiany. Tak więc 

miłowanie innych, jak Jezus ich umiłował, oznacza kochanie ludzi takimi, jakimi są, a 

jednocześnie delikatne prowadzenie ich ku Panu.  

 

 



 Miłość Jezusa jest miłosierna. 

 

 Zobaczmy, jak potraktował kobietę złapaną na cudzołóstwie i tę, która namaściła 

Jego stopy drogocennym olejkiem (J 8,3-11; Łk 7,36-50).  

 Przypomnijmy sobie, z jaką delikatnością okazał swoje przebaczenie Piotrowi, 

który się Go trzykrotne zaparł (J 21,15- 17).  

 Prosił Ojca o przebaczenie nawet dla tych, którzy przybili Go do krzyża (Łk 

23,34).  

Miłowanie innych oznacza okazywanie im miłosierdzia, jakiego sami chcielibyśmy 

doświadczyć. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy najpierw sami przyjmiemy miłosierdzie 

Jezusa, ponieważ ono sprawia, że nasze serca miękną i jesteśmy gotowi przebaczać bliźnim 

doznane krzywdy i grzechy, które niszczą innych.  

 Miłość Jezusa jest ofiarna.  

 

 Wędrował z miejsca na miejsce, nie mając gdzie złożyć głowy (Łk 9,58).  

 Rezygnował z chwil wytchnienia, bo litował się nad tłumami, które były                  

„jak owce nie mające pasterza” (Mk 6,34).  

 Poszedł do Jerozolimy na Paschę wiedząc, że odda tam życie na krzyżu, aby nas 

zbawić.  

Jezus pokazał, że miłość łączy się z ofiarą. Oznacza stawianie potrzeb innych przed 

naszymi nawet wtedy, a może zwłaszcza wtedy, gdy nas to kosztuje wiele czasu, wysiłku, 

cierpienia. Miłowanie innych, jak Jezus nas umiłował, nie jest łatwe.  

Na szczęście mamy nie tylko przykład Jezusa, który będąc Bogiem i człowiekiem 

pokazał nam, jak wygląda miłość Boża, ale także Jego obecność w naszych sercach. 

Otwierając się codziennie na Jego łaskę, stajemy się coraz bardziej zdolni do kroczenia Jego 

drogą miłości.  

 

„Jezu, pomóż mi miłować innych ludzi, jak Ty mnie umiłowałeś”. 

Ps 57,8.10-12 

 

 

 

 

 



Dz 15, 22-31    

 

(22) Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących 

wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i 

Pawłem. (23) Posłali przez nich pismo tej treści: Apostołowie i starsi bracia przesyłają 

pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. (24) Ponieważ 

dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was 

naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, (25) postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i 

wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, (26) którzy dla imienia Pana naszego Jezusa 

Chrystusa poświęcili swe życie. (27)Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to 

samo. (28) Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na 

was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. (29) Powstrzymajcie się od ofiar składanych 

bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się 

od tego. Bywajcie zdrowi! (30) Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud, oddali 

list. (31) Gdy go przeczytano, ucieszyli się z jego pocieszającej treści.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Św. Andrzeja Boboli, patrona Polski 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

16 maja 2020                           
 

1 Kor 1,10-13.17-18 (Biblia Tysiąclecia) 

 

A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli 

zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.  

Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe,                       

że zdarzają się między wami spory. 

 Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a 

ja Chrystusa.  Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? 

Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?  

 Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości 

słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.  

Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, 

mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Spory bywają różne. Ten, który przypłacił wymyślnymi torturami i śmiercią święty 

jezuita, Andrzej Bobola, był wyjątkowo brutalny.  

Fanatyzm religijny do spółki z konfliktami na tle politycznym i narodowościowym 

wywołał falę okrucieństwa, która na Polesiu, gdzie posługiwał Święty, pozbawiła życia wielu 

duchownych i świeckich katolików.  

Kolejny raz w historii nienawiść okazała się zbyt silna, a wiara zbyt słaba, by zapobiec 

rzeziom dokonywanym przez chrześcijan na chrześcijanach innego wyznania.  

 



Spory, o których mówi Paweł w dzisiejszym pierwszym czytaniu, były zupełnie innego 

kalibru. Chodziło o tworzenie stronnictw wokół charyzmatycznych głosicieli wiary, których 

członkowie, jeśli nawet nie zwalczali się wzajemnie, to patrzyli z góry na tych, którzy zostali 

zewangelizowani i ochrzczeni przez kogoś innego niż oni. Powodowało to ferment i niszczyło 

jedność − tę jedność i miłość, która według słów Jezusa miała być znakiem rozpoznawczym 

Jego uczniów (J 13,35; J 17,21).  

Dlatego Pawłowi zależało na tym, by ukrócić w zarodku tendencję, która mogła okazać się 

zgubna dla młodej wspólnoty i jej apostolskiej działalności.  

Nieprzypadkowo ruch ekumeniczny został zapoczątkowany przez misjonarzy różnych 

wyznań, którzy przekonali się naocznie, jak bardzo rozłamy pomiędzy nimi osłabiają ich 

chrześcijańskie świadectwo.  

 Miłość pociąga i zawsze jest dowodem działania Ducha Świętego, który 

przemienia ludzkie serca.  

Jednak nawet osoby mocno zaangażowane w ruch ekumeniczny dochodzą niekiedy do 

wniosku, że najtrudniej jest budować jedność w swojej własnej wspólnocie wiary i we 

własnym środowisku, czyli tam, gdzie jesteśmy znani, gdzie nie da się ukryć słabości i wydać 

się lepszym niż się jest, a występujące różnice poglądów budzą silne emocje.  

Tu najbardziej potrzebujemy mocy Ducha Świętego, który jednoczy nas w tej samej 

wierze. Jak naucza Sobór Watykański II: „Silniejsze jest bowiem to, co wiernych łączy, niż 

to, co ich dzieli: niechaj w sprawach koniecznych panuje jedność, w wątpliwych – 

wolność, we wszystkich zaś miłość” (Gaudium et spes, 92).  

Módlmy się dziś o umiejętność odróżniania spraw koniecznych od wątpliwych                              

i o wzajemną miłość.  

 

„Panie Jezu, Ty pragniesz jedności swoich wyznawców. Naucz nas miłować się 

wzajemnie, jak Ty nas umiłowałeś”. 

 

Ap 12,10-12a    Ps 34,2-9      

 

 

 



  

J 17,20-26 

  Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we 
Mnie; 

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. 

 I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My 
jedno stanowimy.  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.   

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.   

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni 
poznali, żeś Ty Mnie posłał.  Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby 
miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

17 maja 2020                           
 

J 14, 15-21 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 
 

 

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. (16) 

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, 

aby z wami był na zawsze - 

Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy 

Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.  

Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.  Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie 

oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu 

poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i 

zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca 

mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie. 

  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

  

 „Cokolwiek powiesz, może to być użyte przeciwko tobie. Masz prawo do milczenia i do 

korzystania z pomocy adwokata. Jeśli nie stać cię na adwokata, zostanie ci wyznaczony 

obrońca z urzędu” – te dobrze znane choćby z kryminałów frazy stanowią tzw. „ostrzeżenie 

Mirandy”, które zaczęto stosować od procesu przestępcy o tym nazwisku. Policjanci 

amerykańscy mają obowiązek udzielić tego ostrzeżenia każdemu w trakcie aresztowania. 

Procedura ta wynika z przekonania, że nikt nie powinien pozostać sam w obliczu zarzutów. 

Musi być ktoś, kto zapewni oskarżonemu uczciwy proces, kto stanie przy nim i pomoże mu 

zachować godność i odwagę wobec oskarżycieli.  
 

Czy to nie ciekawe, że Jezus podobnie opisuje rolę                   

Ducha Świętego w dzisiejszej Ewangelii? 
 



Greckie słowo parakletos oznacza właśnie obrońcę, adwokata lub radcę prawnego.  
 

Jest to tym bardziej znamienne, gdy przypomnimy sobie, że Pismo Święte nazywa diabła 

„oskarżycielem braci naszych” (Ap 12,10).  
 

Jak wspaniałym darem jest dla nas Duch Święty! Nie musimy samotnie stawiać czoła 

oskarżeniom diabła. Jezus udzielił nam Ducha, abyśmy mogli oprzeć się kłamstwom złego.  
 

Dał nam najlepszego Adwokata.  

 Kogoś, kto zapewnia nas, że otrzymaliśmy przebaczenie i przypomina o tym, że 

Bóg nas kocha.  

 Kogoś, kto widzi nie tylko nasze grzechy i upadki, ale również rzeczywiste 

pragnienia naszych serc − i nigdy z nas nie rezygnuje.  

 

Zawsze pamiętaj o Duchu Świętym, twoim Obrońcy, zwłaszcza gdy przychodzi ci do 

głowy myśl, że do niczego się nie nadajesz lub że Bóg już postawił na tobie krzyżyk.  
 

Pamiętaj o Nim, gdy ogarnia cię zwątpienie w dobroć Boga i Jego plan wobec ciebie i 

twoich bliskich. Postanów sobie, że każdego dnia znajdziesz chwilę na wsłuchiwanie się w 

głos Ducha Świętego. Pozwól Mu przekonywać cię wciąż na nowo, że należysz do 

Chrystusa i nikt nie jest w stanie wyrwać cię z Jego rąk.  

 

„Chwała Tobie, Duchu Prawdy! Wspieraj mnie swoją łaską, abym 

odpierał wszelkie pokusy i wszelkie oskarżenia”. 

 

Ps 66,1-7.16.20   1 P 3,15-18 

 

Dz 8, 5-8. 14-17 

 

 

Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa.  Tłumy słuchały z uwagą i 

skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił.  Z wielu bowiem opętanych 

wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych 

zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście.  

Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, 

wysłali do niej Piotra i Jana,  którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha 

Świętego.  Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana 

Jezusa.  

Wtedy więc wkładali /Apostołowie/ na nich ręce, a oni 

otrzymywali Ducha Świętego. 

 

 


