
Chrystus zmartwychwstał - 

Prawdziwie zmartwychwstał! 
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  Lekcja 140                           Temat:    Zdumienie i zachwyt 

 (Dz 3, 1 - 10:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(1) Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie 

dziewiątej, (2) wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. 

Kładziono go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wstępujących 

do świątyni, prosił o jałmużnę. (3) Ten zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli 

wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. (4) Lecz Piotr wraz z Janem 

przypatrzywszy się mu powiedział: (5) Spójrz na nas. A on patrzył na nich 

oczekując od nich jałmużny. (6) Nie mam srebra ani złota - powiedział 

Piotr - ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, 

chodź!(7) I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. A on natychmiast odzyskał 

władzę w nogach i stopach. (8) Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł 

z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. (9) A cały lud zobaczył go 

chodzącego i chwalącego Boga. (10) I rozpoznawali w nim tego człowieka, który 

siadał przy Pięknej Bramie świątyni, aby żebrać, i  

ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, 

co go spotkało. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Bł. Aniela Salawa, krakowska służąca, w jednym z domów, gdzie pracowała, 

zetknęła się z młodym człowiekiem, studentem prawa, który zachorował na niedowład prawej 

strony ciała. Przerażony swoją chorobą, pragnął odebrać sobie życie. Aniela próbowała z nim 

rozmawiać, gdy jednak zobaczyła, że jej słowa nie odnoszą skutku, rozpoczęła pertraktacje z Panem 

Bogiem, ofiarując się przyjąć na siebie tę chorobę, żeby tylko niedoszły samobójca został 

uzdrowiony.  



  
 

       Martyna i Ewa chodziły do jednej klasy w liceum. Martyna nie ukrywała swojej wiary, Ewa 

była ateistką. Chociaż nie były bliskimi przyjaciółkami, Martyna postanowiła codziennie odmawiać 

jedno Zdrowaś Maryjo w intencji nawrócenia Ewy. Czyniła tak wiernie przez kilka miesięcy, 

nikomu o tym nie mówiąc, aż pewnego dnia Ewa podeszła do niej i powiedziała: „Wiesz, 

chciałabym się czymś z tobą podzielić. Od niedawna mamy podobne poglądy. Czy chciałabyś 

przyjść na moją Pierwszą Komunię świętą?”. Choć od tego czasu minęło wiele lat, Martyna pamięta 

swoje ogromne zdumienie, że jej modlitwa została wysłuchana. 

 

 W dzisiejszym pierwszym czytaniu zdumienie i podziw ogarniają świadków cudu 

uzdrowienia chromego od urodzenia mężczyzny w odpowiedzi na modlitwę Piotra i Jana.  

 

O tym, by zdumieni byli sami Apostołowie, mowy w tekście nie ma. Ich modlitwa jest pełna 

wiary, a kiedy cud się dokonuje, spokojnie wyjaśniają zgromadzonym, że to nie ich własna moc czy 

pobożność dokonały uzdrowienia, ale imię Jezusa.  

 

Być może, czytając opisy cudów w Dziejach Apostolskich, czujemy, że daleko nam jeszcze do 

takiej wiary, jaką mieli pierwsi uczniowie Jezusa. Jednak mimo to Bóg traktuje naszą modlitwę 

serio, czasami nawet bardziej serio, niż my sami ją traktujemy.  

Spróbuj i ty poszukać w swoim życiu sytuacji, w których Bóg odpowiedział 

na twoją modlitwę. 
 

 Jaka była twoja reakcja? Wdzięczność? Niedowierzanie? A może nawet w pierwszej chwili 

nie dotarło do ciebie, że twoja modlitwa została wysłuchana? Prośmy dziś Pana o nowe 

doświadczenie Jego wierności, o takie zdumienie i zachwyt, które prowadzą do coraz dojrzalszej 

wiary. 

 

„Panie, daj mi wiarę w to, że mnie słyszysz i że moja modlitwa jest 

dla Ciebie ważna. Spraw, abym zaufał Ci do końca”. 

 

 

 

Student szybko wyzdrowiał, a Aniela zaczęła cierpieć na bóle 

niewiadomego pochodzenia w prawej ręce i nodze. 

Poskarżyła się na nie koleżance, która przypomniała jej 

niedawną modlitwę, na co przyszła błogosławiona odparła              

z niebotycznym zdumieniem: 

„Gdzieżby mnie Pan Jezus tak od razu wysłuchał”. 



Jezus zwyciężył - 
to wykonało się! 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek                             
20 kwietnia 2017 

  Lekcja 141                           Temat:    Mądrzy pomocnicy 
(Dz 3, 11 - 26:   Biblia Tysiąclecia) 

 

(11) A gdy on trzymał się Piotra i Jana, cały lud 

zdumiony zbiegł się do nich 

w krużganku, który zwano Salomonowym. (12) Na ten widok Piotr 

przemówił do ludu: Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego 

także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że 

on chodzi? (13) Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił 

Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed 

Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. (14) Zaparliście się Świętego i 

Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. (15) Zabiliście 

Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my 

jesteśmy świadkami. (16) I przez wiarę w Jego imię temu 

człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, imię to przywróciło siły. 

Wiara /wzbudzona/ przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy 

widzicie. (17) Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak 

samo jak zwierzchnicy wasi. (18) A Bóg w ten sposób spełnił to, co 

zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie 

cierpiał. (19) Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały 

zgładzone,(20) aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam 

zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, (21) którego niebo musi zatrzymać aż do 

czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez 

usta swoich świętych proroków. (22) Powiedział przecież Mojżesz: Proroka jak 

ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie Go we 

wszystkim, co wam powie.  



(23) A każdy, kto nie posłucha tego Proroka, zostanie usunięty z 

ludu. (24) Zapowiadali te dni także pozostali prorocy, którzy przemawiali od 

czasów Samuela i jego następców. (25) Wy jesteście synami proroków i 

przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama: 

Błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi. (26) Dla 

was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby 

błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Co stało się z człowiekiem uzdrowionym przez Piotra? Księga Dziejów Apostolskich nie mówi 

nic na ten temat, podaje jednak drobny szczegół, który może być dla nas wskazówką – uzdrowiony 

„trzymał się” Piotra i Jana. Po doświadczeniu tak nieprawdopodobnego cudu człowiek ten z 

pewnością uwierzył w Jezusa. Zapewne, tak jak inni nowo nawróceni, przyłączył się do wspólnoty 

gromadzącej się coraz liczniej wokół Apostołów. Trzymał się też pewnie dalej Piotra i Jana, 

gdyż stali się oni szczególnie bliscy jego sercu. Czy mógł nie podziwiać ich życia i posługi, nie 

słuchać z uwagą ich nauczania? Czy na jego miejscu nie czyniłbyś tego samego?  

 

Dobrze jest „trzymać się” tych, którzy najbardziej pomogli ci na twojej 

duchowej drodze. 
 

Mogą być wspaniałymi przewodnikami w kroczeniu za Panem i wiele możemy się od nich 

nauczyć. Jeśli masz to szczęście, że w twoim życiu jest ktoś taki, jak Piotr czy Jan, ktoś, kto ukazał 

ci Pana lub pomógł wzrastać w wierze, przyglądaj się uważnie jego relacji z Panem. Patrz, jak 

odnosi się do innych w swojej wspólnocie parafialnej, w domu czy w pracy.  

Wsłuchuj się w to, co Duch Święty mówi do ciebie przez tę osobę i próbuj ją naśladować. 

Możesz też „trzymać się” ulubionych kaznodziejów czy pisarzy chrześcijańskich, czytając ich 

książki lub słuchając ich katechez w Internecie. Taki przewodnik nie musi żyć blisko ciebie – ani 

nawet w tym samym stuleciu! Może czujesz szczególną więź ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus 

albo św. Augustynem. Przyjaźń z nimi, poznawanie ich życiorysów i pism, będzie dla ciebie 

doskonałym źródłem światła i pociechy – a także zachętą i mobilizacją do gorliwszego kroczenia za 

Panem. Jezus troszczy się o ciebie i chce cię do siebie przyciągnąć. 

Jednym ze sposobów jest posyłanie ci mądrych przewodników – ludzi, 

których możesz się trzymać, podobnie jak uzdrowiony mężczyzna trzymał się Piotra i Jana. 

 

„Panie, Ty wiesz, że chcę Cię lepiej poznać. Otwórz mi oczy, abym rozpoznał 

duchowych przewodników, których stawiasz na mojej drodze”. 

 

 

 

 



 

Jezus jest Panem,  Alleluja! 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 
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Lekcja 142                          Temat:    O tym jak Pan Bóg przemienia nasze życie 
 

(Dz 4, 1 - 12) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(1) Kiedy przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani i dowódca straży 

świątynnej oraz saduceusze (2) oburzeni, że nauczają lud i głoszą 

zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. (3) Zatrzymali ich i oddali pod straż aż 

do następnego dnia, bo już był wieczór. (4) A wielu z tych, którzy słyszeli 

naukę, uwierzyło. Liczba mężczyzn dosięgała około pięciu 

tysięcy. (5) Następnego dnia zebrali się ich przełożeni i starsi, i uczeni w 

Jerozolimie: (6) arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i ilu ich było z rodu 

arcykapłańskiego. (7) Postawili ich w środku i pytali: Czyją mocą albo w czyim 

imieniu uczyniliście to? (8) Wtedy Piotr napełniony Duchem 

Świętym powiedział do nich: 
 

 Przełożeni ludu i starsi! (9) Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie 

dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, (10) to niech 

będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa 

Chrystusa Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg 

wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wami 

zdrowy. (11) On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, 

tym, który stał się głowicą węgła. (12) I nie ma w żadnym innym 

zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, 

w którym moglibyśmy być zbawieni.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jest rzeczą oczywistą, że kiedy włożymy torebkę herbaty do filiżanki z gorącą wodą, nie będzie 

to już sama woda, lecz herbata, mająca określoną barwę i zapach. Od momentu połączenia torebki i 

wrzątku trudno już jest rozdzielić wodę od herbaty. Potrafi tego dokonać jedynie chemik za pomocą 

szeregu skomplikowanych czynności. 



Przykład ten stanowi dobrą analogię sposobu, w jaki Bóg 

przemienia nasze życie. 
 

 Weźmy, na przykład, Piotra i Jana – byli oni rybakami, ale gdy Jezus wszedł w 

ich życie, coś się w nich zmieniło. Przez trzy lata doświadczali Jego miłości, słuchali Jego 

nauki i oglądali dokonywane przez Niego cuda. Widzieli Go przy zwyczajnych codziennych 

zajęciach. Widzieli też Jego śmierć i chwałę Jego zmartwychwstania. W końcu otrzymali 

Ducha Świętego, który w nich zamieszkał. Czy mogli więc nie zostać przemienieni? 

 

 Także i ty jesteś przemieniany przez Pana. Duch Święty działa w tobie i – 

podobnie jak torebka herbaty w filiżance wrzątku – przemienia twoje życie. Za każdym razem 

gdy idziesz na Mszę świętą czy rozważasz Pismo Święte, zanurzasz się w Jego miłość. Za 

każdym razem gdy idziesz do spowiedzi albo pomagasz komuś w potrzebie, umacnia się Jego 

życie w tobie. On sprawia, że „wyglądasz” i „smakujesz” coraz bardziej jak Jezus.  

 Stajesz się żywym i namacalnym dowodem tej prawdy, że każdy, kto jest w 

Chrystusie, staje się „nowym stworzeniem” (2 Kor 5,17). 

 

Czy wiesz, co to oznacza?  

 

Bóg może za twoim pośrednictwem przemienić jakiś 

mały wycinek świata. 
 

Może nie czujesz się jeszcze gotowy, by modlić się z ludźmi o ich uzdrowienie lub dzielić się 

swoją wiarą jak Piotr i Jan, ale to nie zmienia faktu, że Duch Święty żyje w tobie i działa w twoim 

życiu. Poza tym to właśnie Duch Święty upodabnia cię do Chrystusa – On jeden jest w stanie 

dokonać takiej przemiany. Nie potrzebujesz skomplikowanych programów samodoskonalenia. 

Wystarczy, że zaczniesz spędzać czas z Panem i pozwolisz Mu działać. Czy nie jest to prawdziwie 

dobra nowina? 

 

„Dziękuję Ci, Panie, za dar Ducha Świętego.                                

Dziękuję Ci za nowe życie, które nieustannie we mnie wzrasta”. 

 
 

 

 

 

 



 

Szkoła 
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 (Mk 16, 9 - 15) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

 

(9) Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień 

tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem 

złych duchów. (10) Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, 

pogrążonym w smutku i płaczącym. (11) Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go 

widziała, nie chcieli wierzyć. (12) Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich 

na drodze, gdy szli do wsi. (13) Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też 

nie uwierzyli. (14) W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za 

stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go 

zmartwychwstałego. (15) I rzekł do nich:  
 

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 
 

wszelkiemu stworzeniu!   

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

To ciekawe, że posyłając uczniów na cały świat z orędziem Ewangelii, zmartwychwstały Jezus 

nie sprecyzował dokładnie, co mają mówić. Oczywiście Apostołowie wiedzieli, czym jest 

Ewangelia – słyszeli Jezusa głoszącego ją przez całe trzy lata! Być może Jezus nie dał im gotowej 

formuły, gdyż wiedział, że Ewangelia przekracza wszelkie możliwe formuły.  

 

Ponieważ Ewangelia dotyka każdego człowieka w inny sposób, jeden zwięzły schemat nie 

byłby w stanie oddać całej jej wielkości.  

 

 Co więc mamy czynić? Jak my, którzy nigdy nie chodziliśmy 

wraz z Jezusem, mamy głosić Ewangelię?  
 

Na początek spróbujmy naśladować Marię Magdalenę.  
 

 

 Tradycja nazywa ją Apostołką Apostołów i pierwszą ewangelizatorką, ponieważ 

jako pierwsza ogłosiła zmartwychwstanie Jezusa. 



  Zauważmy jednak, jak to zrobiła – po prostu opowiedziała o tym, co przeżyła: 

„Widziałam Pana” (J 20,18).  

 Te dwa krótkie słowa, radosne i pełne mocy, przykuły uwagę Apostołów i przebiły 

się przez ich smutek.  

 

I ty, jak Maria Magdalena, nie potrzebujesz 

szczególnego upoważnienia czy przygotowania. 
 

 Po prostu dziel się tym, czego doświadczyłeś dzięki przyjęciu Dobrej Nowiny. Na przykład 

opowiedz o tym, jak wielkiej ulgi doznałeś odkrywając, że wszystkie twoje grzechy zostały ci 

przebaczone i że należysz do Chrystusa, lub podziel się tym, jak odczuwasz Bożą obecność na 

Mszy świętej oraz jak wielką jest ona dla ciebie pociechą i zachętą. Mów po prostu: „To 

usłyszałem. Tak się poczułem. To Bóg dla mnie uczynił”. 

 

 A jeśli taki sposób dzielenia się wiarą wyda ci się na początku nienaturalny, nie martw się tym. 

Możesz nawet nic nie mówić. Świadectwem będzie już sama twoja radość, pokój, nadzieja. 

 

 Jeśli ze wszystkich sił próbujesz iść za Jezusem, twoje świadectwo będzie 

wywierało wpływ na innych. Taka jest naturalna kolej rzeczy.  

 

„Jezu,  

otwórz moje serce, abym mógł usłyszeć Twoje słowo.                               

Otwórz moje oczy, abym widział Twoje działanie we mnie i wokół mnie.                         

Otwórz moje usta, abym głosił Dobrą Nowinę”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niedziela Miłosierdzia Bożego 
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 (1 P 1, 3 - 9 :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(3) Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa 

na nowo zrodził nas do żywej nadziei: (4) do dziedzictwa niezniszczalnego i 

niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. (5) Wy 

bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego 

objawić się w czasie ostatecznym. (6) Dlatego radujcie się, choć teraz musicie 

doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. (7) Przez to 

wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które 

przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa 

Chrystusa. (8) Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć 

nie widzicie, przecież wierzycie, a  
 

ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały  
 

(9) wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Obchodzimy dziś Niedzielę Bożego  Miłosierdzia. 
 

 Jest to szczególny dzień, w którym rozważamy i świętujemy miłosierną miłość, jaką 

Bóg ma ku nam. Jest to też dla nas okazja, by ucieszyć się wiecznym dziedzictwem, jakie 

zdobył dla nas Jezus – dziedzictwem, które jest „niezniszczalne, niepokalane                  

i niewiędnące”   (1 P 1,4).  

 

 



Wszyscy wiemy, czym jest miłosierdzie.  

 

 Jest ono jak sędzia, który zdaje sobie sprawę, że jesteś winien, ale i tak cię ułaskawia.  

 Jest jak matka, która przyłapała cię na poważnym kłamstwie, ale ci przebacza.  

 Jest jak Jezus, który mówi: „Odpuszczone są twoje grzechy (…) Idź                    

w pokoju” (Łk 7,48.50).  

 Jest to łaska, która przynosi nam radość „niewymowną i pełną chwały”                      

(1 P 1,8).  

 

Już Stary Testament mówi nam o miłosiernej miłości Boga. Dając Mojżeszowi Dziesięć 

Przykazań, Bóg obiecał okazać miłosierdzie każdemu, kto Go miłuje i jest posłuszny Jego słowu 

(Wj 20,6). Król Dawid śpiewał o Panu, który „odpuszcza winy”, „leczy niemoce” i 

„wybawia od zguby”, ponieważ jest „miłosierny i łagodny” (por. Ps 103).  
 

Nawet prorocy, którzy często przepowiadali zagładę i nieszczęścia mające spaść na opornych 

Izraelitów, wspominali o tym, że Bóg pragnie wylać na swój lud miłosierną miłość (Iz 63,9; Jr 

3,12; Oz 14,5; Mi 7,18).  
 

W Ewangeliach przesłanie o miłosiernej miłości Boga zajaśniało jeszcze pełniejszym 

światłem. Przenika ono każdą przypowieść, każdy cud, każde nauczanie Jezusa, osiągając swój 

szczyt na krzyżu, gdzie modli się On słowami: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co 

czynią” (Łk 23,34). 
 

 Zatrzymaj się na chwilę i wyobraź sobie, jak spływa na ciebie miłosierna miłość Boga. 

Spójrz na siebie – niedoskonałą, grzeszną istotę, jaką w rzeczywistości jesteś. Zobacz też Jezusa, 

który obmywa cię do czysta i przygarnia do siebie. Gdybyśmy zapomnieli o Bożym miłosierdziu, 

poczucie winy i wstydu z powodu naszych grzechów stałoby się dla nas przytłaczające. 

Gdybyśmy natomiast zapomnieli o tym, że wszyscy jesteśmy grzesznikami potrzebującymi 

miłosierdzia, narazilibyśmy się na to, że zaślepieni grzechami, nie moglibyśmy cieszyć się                     

z Bożego przebaczenia. 

 

 Obyśmy wdzięczni za Boże miłosierdzie nie przestawali się radować! 
 

„Jezu, raduję się Twoim współczuciem i przebaczeniem. Pomóż mi stać się 

narzędziem Twojego miłosierdzia dla tych, których mam wokół siebie”. 
 


