
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

30 stycznia 2017 

Lekcja  87                      Temat:   Bądź świadkiem budowania królestwa Bożego 
(Mk 5, 1-20:   Biblia Tysiąclecia)  

(1) Przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. 

 (2) Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł Mu naprzeciw z grobów człowiek 

opętany przez ducha nieczystego. (3) Mieszkał on stale w grobach i nawet 

łańcuchem nie mógł go już nikt związać. (4) Często bowiem wiązano go w pęta 

i łańcuchy; ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał, i nikt nie zdołał go 

poskromić. (5) Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i 

po górach. (6) Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał Mu pokłon (7) i 

zawołał wniebogłosy: Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga 

Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie! (8) Powiedział mu 

bowiem: Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. (9) I zapytał go: Jak ci na 

imię? Odpowiedział Mu: Na imię mi "Legion", bo nas jest wielu.(10) I prosił Go 

na wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. (11) A pasła się tam na górze 

wielka trzoda świń. (12) Prosili Go więc: Poślij nas w świnie, żebyśmy w nie 

wejść mogli. (13) I pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. 

A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora. I 

potonęły w jeziorze. (14) Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po 

zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. (15) Gdy przyszli do Jezusa, 

ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy 

zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął. (16) A ci, którzy widzieli, opowiedzieli 

im, co się stało z opętanym, a także o świniach. (17) Wtedy zaczęli Go prosić, 

żeby odszedł z ich granic. (18) Gdy wsiadł do łodzi, prosił Go opętany, żeby 

mógł zostać przy Nim. (19) Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego:  

Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im 

wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad 

tobą.  

(20) Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim 

uczynił, a wszyscy się dziwili. 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

1. Wygnany na pustkowie, szukając schronienia, błąkał się i jęczał wśród grobów. 

Dręczony przez demony, wchodził do miasta tylko po to, by siać zamęt i zniszczenie. 

Ludzie próbowali go związywać, ale nikt nie był w stanie go poskromić. Z niebywałą 

energią niszczył siebie i innych. Kiedy więc Jezus wyrzucił z niego złe duchy, 

człowiek ten, powodowany wdzięcznością, spontanicznie zapragnął się do Niego 

przyłączyć.  
 

2. Jednak Jezus odmówił jego prośbie, polecił mu natomiast wrócić do swoich bliskich 

i podzielić się tym, co Bóg mu uczynił. Dlaczego? Być może jego uzdrowienie było 

potrzebne także jego rodzinie. Może musieli oni wysłuchać tej historii od niego 

samego i ujrzeć na własne oczy głębię jego przemiany.  
 

3. Rodzina doskonale wiedziała, że był on od dawna opętany. Teraz nagle widzą go 

spokojnego i przy zdrowych zmysłach. Z jakim przejęciem musieli patrzeć na jego 

przemianę i słuchać jego opowieści. Z pewnością mogło im to pomóc uwierzyć                    

w Jezusa! 
 

4. Być może człowiek ten musiał też zadośćuczynić za wyrządzone zło. Chociaż pójście 

za Jezusem wydawało mu się bardziej atrakcyjne, musiał powrócić do miasta, by 

zmierzyć się ze szkodami, jakie wyrządził, i stanąć twarzą w twarz z ludźmi, których 

zranił. Być może Jezus wiedział, że świadectwo i pokora tego człowieka oraz jego 

dążenie do pojednania mają moc otworzyć to pogańskie miasto na prawdziwą 

wiarę.  
 

 Podobnie jest również z nami. Jesteśmy zachwyceni, widząc, że pokonaliśmy nałóg 

czy jakieś dawne uprzedzenie. Pełni wdzięczności, chcemy zatracić się w służbie dla 

Jezusa. I nie ma w tym nic złego. Jednocześnie jednak może się okazać, że stronimy od 

osób, które zraniliśmy czy którymi gardziliśmy. Chcemy uniknąć trudnych, krępujących 

sytuacji. 
 

 Jednak właśnie stawiając im czoło, budujemy królestwo Boże! Bóg posługuje się naszą 

pokorą, by pokazać, że konkretni ludzie z konkretnymi problemami mogą zostać przez Niego 

wyzwoleni i nieść wyzwolenie innym.  
 

I ty możesz być dziś takim świadkiem. Idź i opowiadaj, co Pan ci uczynił. 

 

„Dzięki Ci, Panie, za to, że mnie przemieniasz.                                           

Pomóż mi być skutecznym świadkiem Twojej mocy”. 
 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

31 stycznia 2017                           

 Lekcja  88                                  Temat:    Nie ukrywaj się - wyjdź Jezusowi naprzeciw    
 

(Mk 5, 21 - 43) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

(21) Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki 

tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. (22) Wtedy przyszedł jeden z 

przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił 

usilnie: (23) Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i 

żyła. (24) Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego 

napierał. (25) A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele 

przecierpiała od różnych lekarzy(26) i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, 

lecz miała się jeszcze gorzej. (27) Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu, 

między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza. (28) Mówiła bowiem: żebym się choć 

Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. (29) Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w 

ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. (30) A Jezus natychmiast uświadomił sobie, 

że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto się dotknął mojego 

płaszcza? (31) Odpowiedzieli Mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a 

pytasz: Kto się Mnie dotknął. (32) On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to 

uczyniła. (33) Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią 

stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. (34) On zaś rzekł do niej: 

Córko, twoja wiara cię ocaliła, 

 idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości! (35) Gdy On jeszcze mówił, 

przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: Twoja córka umarła, czemu 

jeszcze trudzisz Nauczyciela? (36) Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł 

przełożonemu synagogi: Nie bój się, wierz tylko! (37) I nie pozwolił nikomu iść z sobą 

z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. (38) Tak przyszli do domu 

przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego 

zawodzenia, (39) wszedł i rzekł do nich: Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie 

umarło, tylko śpi. (40) I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą 

tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko 

leżało. (41) Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talitha kum, to znaczy: 

Dziewczynko, mówię ci, wstań! (42) Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, 

miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. (43) Przykazał im też z 

naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.  
 

 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 „Szukam!” Obserwowanie dzieci bawiących się w chowanego może być świetną 

rozrywką. Szukające kryjówki dziecko czasami po prostu zakrywa oczy i staje nieruchomo, 

nie zwracając uwagi na to, że stoi na widoku. Małe dzieci są święcie przekonane, że skoro 

one nie widzą innych, to inni też ich nie widzą.  
 

W podobny sposób zachowała się kobieta cierpiąca na krwotok, o której słyszymy w 

dzisiejszej Ewangelii – próbowała ukryć się przed Jezusem. Dlaczego? Być może 

przyczyną był wstyd. Upływ krwi czynił ją nieczystą i ludzie unikali kontaktu z nią. Może 

bała się wyśmiania przez tłum. Może nie chciała ryzykować zwrócenia się wprost do Jezusa 

w obawie, że ją odrzuci. Czuła jednak, że jest to jej jedyna szansa.  

Dotykając szaty Pana, starała się więc ukryć w tłumie. Jednak jej się to nie udało. Jezus 

wyczuł, że jej dotyk jest inny niż pozostałych tłoczących się wokół Niego osób. Domyślił się, 

że to jej wiara wyzwoliła u Niego moc uzdrawiania.  

 

 I my, jak ta kobieta, próbujemy czasami ukryć się przed Jezusem. 

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie jest to zbyt mądre, ale robimy to mimo 

wszystko. Jednak Jezus widzi nasze problemy, nasze zażenowanie i nasze grzechy 

równie dobrze, jak my widzimy dziecko bawiące się w chowanego. Czeka cierpliwie, 

aż wreszcie odsłonimy oczy i do Niego przyjdziemy.  

 

 Na szczęście Jezus widzi nie tylko nasze ukryte winy.  

 Widzi też nasze ukryte zasługi.  

 

1. Dostrzega każdy krok w wierze, każdy pokorny akt służby, każdą cichą 

modlitwę i są one dla Niego ważne.  

2. Pochwala nasze akty wiary, tak jak pochwalił w obecności tłumu wiarę tamtej 

kobiety.  

3. I odpowiada jeszcze większym wylaniem swojej łaski.  

 

Choć czasami trudno nam w to uwierzyć, Jezus naprawdę nas kocha i chce nam 

błogosławić. Wie, czego nam potrzeba, i nie odmawia nam swojej łaski. Nie ukrywaj się 

więc przed Nim. Nie pozwól, by lęk czy wstyd trzymał cię od Niego z daleka. Wyjdź Mu 

naprzeciw. Wyznaj wiarę w Jego miłość i moc. A potem wycisz swoje serce i wsłuchaj 

się w Jego słowa: „Twoja wiara cię ocaliła”.  

 
 

„Jezu, nie chcę się przed Tobą chować.                                                                                   

Przyjdź i dotknij mnie swoją uzdrawiającą miłością”. 
 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

1 lutego 2017                    
  Lekcja  89                                           Temat:    Łaska wiary 

 

(Mk 1, 29-39:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(4) Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw 

grzechowi, (5) a zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się zwraca do was, jako do 

synów: Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię 

doświadcza. (6) Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego 

za syna przyjmuje. (7) Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z wami jak                      

z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? 

(11) Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem 

jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon 

sprawiedliwości. (12)Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe 

kolana! (13) Proste czyńcie ślady nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był 

raczej uzdrowiony. (14) Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez 

którego nikt nie zobaczy Pana.  

(15) Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń 

gorzki, który rośnie w górę, nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali 

się inni, 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Wyobraź sobie, że jesteś nastolatkiem, który niedawno zrobił prawo 

jazdy. Prosisz ojca, by podwiózł cię z kolegami do kina. Ojciec przez chwilę milczy, patrząc ci 

głęboko w oczy, a następnie uśmiecha się szeroko, sięga do kieszeni i wręcza ci kluczyki do swojego 

nowiutkiego samochodu.  

 

 
 

 

„Jest twój na dzisiejszy wieczór, tylko pamiętaj, że masz 

uważać” – mówi. Włączając stacyjkę, czujesz, jak buzują w 

tobie różne emocje – wdzięczność,  uniesienie, a także 

zdrowa doza strachu. 

Został ci powierzony przedmiot wielkiej wartości. 



 Ilustracja ta nie jest odległa od rzeczywistości naszej wiary, gdyż Bóg powierzył nam 

coś o wiele cenniejszego niż nowy samochód.  

 

Obdarzył nas swoją łaską. Powierzył nam też misję dzielenia się tą łaską ze wszystkimi, których 

spotykamy. Prosi, byśmy zadbali o to, żeby nikt z otaczających nas ludzi „nie pozbawił się Jego 

łaski” (Hbr 12,15).  

 

   Jak więc mamy rozprzestrzeniać Bożą łaskę? 
 

 Odpowiedź zawiera się w Bożym liście skierowanym do człowieka, czyli w Biblii.  

 

Rozważany przez nas werset znajduje się w tekście wzywającym do życia w jedności z innymi. 

Podstawą są więc relacje! Jeśli będziemy odnosić się do siebie nawzajem w tak głęboko miłosierny 

sposób, w jaki Bóg nas traktuje, bliscy nam ludzie doświadczą łaski Bożej, która pociągnie ich do 

Pana. Pismo Święte napomina nas: „Starajcie się o pokój ze wszystkimi (…), aby jakiś 

korzeń gorzki, który wyrasta do góry, nie spowodował zamieszania” (Hbr 12,14.15).  

 

 Może żyjesz w niezgodzie z kimś bliskim?  

 

Proś Ducha Świętego, aby pomógł ci przekazać tej osobie łaskę Bożą – niezależnie od tego, o co 

poszło i kto ma rację. Módl się za tę osobę. Przebacz jej w swoim sercu. Może ci pomóc głośne 

wypowiedzenie słów przebaczenia.  

 

A może to ty powinieneś przeprosić? Proś Boga o łaskę uczynienia tego, a następnie 

postaraj się okazać dobroć tej osobie. Nie oczekuj niczego w zamian. Skup się na przywileju, jakim 

jest dla każdego z nas przekazywanie bezcennej łaski Boga.  

 

„Panie, niech Twoja łaska spłynie na wszystkich, których dzisiaj spotkam”. 
 

Mk 6,1-6 

(1) Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu 

Jego uczniowie. (2) Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, 

przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: Skąd On to ma? I co za mądrość, która 

Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. (3) Czy nie jest to cieśla, 

syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego 

siostry? I powątpiewali o Nim. (4) A Jezus mówił im: Tylko w swojej ojczyźnie, wśród 

swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. (5) I nie mógł 

tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił 

ich. (6) Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

2 lutego 2017 

Lekcja  90                                                  Temat:  Ofiarowanie Pańskie 
(Ml 3, 1- 4:   Biblia Tysiąclecia) 

 

  

(3) Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów 

Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary 

sprawiedliwe. (4) Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za 

dawnych dni i lat starożytnych. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Pewnego wieczoru odpoczywasz  w domu, ciesząc się chwilą wytchnienia po wyczerpującym 

dniu pracy. Nagle słyszysz dzwonek u drzwi. Nikogo nie oczekujesz, otwierasz więc nieco 

zaskoczony i widzisz parę ukochanych przyjaciół, którzy jakiś czas temu wyprowadzili się w dalekie 

strony. Z radością ściskasz ich i przyjmujesz w swoim domu. 

 Czy ta sytuacja nie przypomina proroctwa Malachiasza o Panu, który 

przybywa nagle do swojej świątyni?  

 

Czy nie jest także dobrą ilustracją momentu, gdy proroctwo to wypełniło się w osobie Jezusa, 

którego Maryja i Józef wnieśli do świątyni, aby przedstawić Go Panu? 

 

 Całe szczęście, że znalazła się para rozmodlonych osób w podeszłym wieku, która była na tyle 

czujna, by Go rozpoznać i powitać!  

 

(1) Oto Ja wyślę anioła mego, aby 

przygotował drogę przede Mną, a potem 

nagle przybędzie do swej świątyni Pan, 

którego wy oczekujecie, i Anioł 

Przymierza, którego pragniecie. Oto 

nadejdzie, mówi Pan Zastępów. 

 (2) Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia              

i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On 

jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. 



 Bóg często wchodzi w nasze codzienne życie i pragnie, abyśmy byli 

przygotowani na Jego przyjście, tak jak byli na nie gotowi Symeon i Anna. 

 

 Byli oni we właściwym miejscu, we właściwym czasie i z właściwym nastawieniem.  

Co jest tym właściwym miejscem? 

 

Symeon i Anna spędzali większość dnia w świątyni, gdzie zgodnie ze swoją obietnicą Bóg był 

stale obecny. My wiemy, że Bóg przychodzi do nas we Mszy świętej oraz gdy modlimy się i 

rozważamy Jego słowo. Jednak wszyscy mamy swoje obowiązki i nasze życie nie składa się tylko z 

czasu modlitwy.  

 

Dlatego dobrą nowiną jest prawda, że Bóg przychodzi także do świątyń naszych serc.  

 

To właśnie tam, w naszej wewnętrznej świątyni, możemy Go zawsze odnaleźć. Próbujmy więc 

wyrobić w sobie nawyk odchodzenia w ciągu dnia, choćby na chwilę, od naszych zwyczajnych zajęć, 

aby Go tam spotkać. 

 Kiedy jest właściwy czas? Teraz – i w każdej chwili! 

 

 Nigdy nie wiesz, kiedy Bóg będzie miał dla ciebie jakieś przesłanie, kiedy zechce 

zawrócić cię z drogi pokusy lub popchnąć ku służbie drugiemu. Staraj się być czujny 

i przygotowany na Jego słowo.  

 

Jeśli chodzi o właściwe nastawienie, jest ono zdecydowanie najważniejsze. Wymaga czujności                 

i elastyczności, jaką widzimy u Symeona i Anny. Nie pozwól sobie na popadnięcie w rutynę.                

Bądź gotowy zmienić swoje plany, by wysłuchać sfrustrowanego współmałżonka czy wykorzystać 

nadarzającą się okazję do podzielenia się swoją wiarą.  
 

Pamiętaj, że Pan, którego szukasz, przyjdzie dziś nagle do swojej świątyni. 

Bądź więc gotów na Jego przyjście! 

 

„Duchu Święty, pomóż mi Cię rozpoznać, gdy wejdziesz dziś w moje życie”.  

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

3 lutego 2017                           

Lekcja  91                       Temat:  Tak właśnie działa wiara –  wszyscy mamy wpływ 

na siebie nawzajem. Łańcuch świadectw. 
 

(Hbr 13, 1 - 8) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(1) Niech trwa braterska miłość. (2) Nie zapominajmy też o 

gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali 

gościnę. (3) Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni,                  

i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele. (4) We czci niech będzie 

małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i 

cudzołożników osądzi Bóg. (5) Postępowanie wasze niech będzie wolne od 

chciwości na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem 

powiedział: Nie opuszczę cię ani pozostawię. (6) Śmiało więc mówić możemy: 

Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić 

człowiek? (7) Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam 

słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich 

wiarę! (8) Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Niezależnie od tego, czy wychowałeś się w rodzinie katolickiej, czy nawróciłeś się w późniejszym 

wieku,  z pewnością masz w swoim życiu ludzi, którzy byli dla ciebie inspiracją i zachętą w drodze 

za Chrystusem. I jest to bardzo cenne! Papież Franciszek opisał to następująco: „Dzięki 

nieprzerwanemu łańcuchowi świadectw dociera do nas oblicze Jezusa. Jak to 

możliwe? (...) Osoba żyje zawsze w relacji. Pochodzi od innych, należy do innych, jej życie staje się 

większe w spotkaniu z innymi” (Lumen fidei, 38).  
 

Dzisiejsze czytanie z Listu do Hebrajczyków podpowiada 

dwa sposoby okazania szacunku i wdzięczności tym,                                                   

którzy pomagają nam kroczyć w wierze. 
 

 Po pierwsze, pamiętaj o tych, którzy byli dla ciebie ogniwem „nieprzerwanego łańcucha 

świadków”. Mógł to być na przykład proboszcz, którego homilie poruszały cię przez wiele lat, 

papież czy ulubiony święty, z którym czujesz duchowe pokrewieństwo. Mogli to być też rodzice 

czy znajomi, którzy umacniali twoją wiarę przez świadectwo swego życia.  
 



Przypomnij sobie teraz te osoby i zastanów się, dlaczego właśnie one przyszły ci na myśl.  

Dlaczego właśnie ich świadectwo pociągnęło cię do wiary lub pomogło głębiej zaufać Panu? Jeśli 

to możliwe, spróbuj znaleźć jakiś sposób okazania im swojej wdzięczności. A jeśli już odeszli do 

Pana, podziękuj za nich na modlitwie. 
 

 Po drugie, naśladuj ich wiarę. Przypomnij sobie raz jeszcze, w jaki sposób te osoby 

przyczyniły się do wzrostu twojej wiary. Jeśli zainspirowała cię ich modlitwa, pójdź za ich 

przykładem; jeśli pokorna troska o innych, spróbuj bardziej otworzyć się na tych, których masz 

wokół siebie.  

 

Niewykluczone, że twoje naśladowanie świadków wiary stanie się z kolei 

inspiracją dla kolejnych osób! 
 

 Tak właśnie działa wiara – wszyscy mamy wpływ na siebie nawzajem. 
 

 Na kształt twojego życia wiary mieli wpływ inni, ale i ty możesz stać się kolejnym ogniwem 

„łańcucha świadków”. W taki sposób rozszerza się Ewangelia i wzrasta Kościół.  
 

„Panie, dziękuję Ci za wszystkich, którzy pomogli mi się do Ciebie przybliżyć.                           

Pomóż mi naśladować ich wiarę, abym mógł stać się kolejnym ogniwem nieprzerwanego 

łańcucha świadków”. 
 

Mk 6,14-29 

 

(14) Także król Herod posłyszał o Nim, gdyż Jego imię nabrało rozgłosu, i mówił: Jan 

Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w Nim. (15) Inni zaś 

mówili: To jest Eliasz; jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych 

proroków. (16) Herod, słysząc to, twierdził: To Jan, którego ściąć kazałem, 

zmartwychwstał. (17) Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w 

więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. (18) Jan bowiem 

wypominał Herodowi: Nie wolno ci mieć żony twego brata. (19) A Herodiada zawzięła się na 

niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. (20) Herod bowiem czuł lęk przed Janem, 

znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał 

duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. (21) Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod 

w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom 

znakomitym w Galilei. (22) Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi 

i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: Proś mię, o co chcesz, a dam ci. (23) Nawet jej 

przysiągł: Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. (24) Ona wyszła i 

zapytała swą matkę: O co mam prosić? Ta odpowiedziała: O głowę Jana 

Chrzciciela. (25) Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: Chcę, żebyś mi zaraz dał 

na misie głowę Jana Chrzciciela. (26) A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę 

i biesiadników nie chciał jej odmówić. (27) Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę 

jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu (28) i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, 

a dziewczę dało swej matce. (29) Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali 

jego ciało i złożyli je w grobie. 
 


