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Lekcja  143                            Temat:     Wygrać życie na wieczność 

(J 12, 24 - 26,  Biblia Tysiąclecia) 
 

(24) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno 

pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, 

ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. (25)  

Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi 

swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. 

(26) A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja 

jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go 

mój Ojciec. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dziś cieszymy się dużą wolnością  w wyborze swojej drogi życia. Rzadko się zdarza, by ktoś 

został zmuszony do poślubienia konkretnej osoby czy wyboru stanu duchownego, a gdyby tak było, 

podjęte zobowiązania mogą zostać uznane za nieważne.  

W X wieku, kiedy żył św. Wojciech, sprawy miały się zupełnie inaczej. Imię, jakie 

nadano mu na chrzcie, oznaczało „pociecha wojów”, co oznaczało, że jego pierwotnym 

przeznaczeniem była kariera rycerza. Jednak w dzieciństwie Wojciech ciężko zachorował i jego 

rodzice złożyli ślub, że jeśli wyzdrowieje, przeznaczą go na służbę Bogu. Po odebraniu 

doskonałego wykształcenia Wojciech już jako ksiądz rozpoczął karierę w Pradze, na dworze 

biskupa Dytmara, przypominającym raczej dwór świeckiego wielmoży. Panujące tam obyczaje nie 

sprzyjały pobożnemu życiu.  



Młody, towarzyski Wojciech żył beztrosko, oddając się zabawom, aż do momentu, gdy stał się 

świadkiem śmierci biskupa Dytmara. Duchowny umierał w straszliwym lęku, gorzko żałując tego, 

że zmarnował swoje życie, a teraz brakuje mu już czasu na pokutę.  

Widok był tak wstrząsający, że Wojciech przeżył prawdziwy przełom duchowy. 

  

Przekonał się naocznie, że kto kocha swoje życie, ostatecznie je traci. Nie chcąc powtórzyć 

błędu swojego zwierzchnika, postanowił żyć zupełnie inaczej. Chociaż życie Wojciecha było odtąd 

wzorem modlitwy i pokuty, nie odniósł on większych sukcesów jako duszpasterz. W Pradze, której 

został biskupem po śmierci Dytmara, młode chrześcijaństwo nie zdołało jeszcze przemienić 

pogańskich obyczajów. Panowało wielożeństwo, rozwiązłość, kwitł handel niewolnikami. Św. 

Wojciech, lubiany i popularny za rządów Dytmara, teraz szybko popadał w konflikty z tymi, 

których próbował nakłonić do chrześcijańskiego życia. Ostatecznie zrezygnował z biskupstwa.  

Za zgodą papieża postanowił wyruszyć z misją do plemion pogańskich, żyjących na granicach 

państwa polskiego. Wysłany przez Bolesława Chrobrego do Prus, poniósł tam śmierć męczeńską.  

 

Może wydaje nam się czasem, że gdybyśmy urodzili się w innej rodzinie, mieli inne szanse, 

gdyby lepiej ułożyło nam się życie, bylibyśmy lepszymi chrześcijanami.  

 

 Życie Wojciecha uczy nas, że ani ograniczenia, jakim jesteśmy poddani, ani 

żadne życiowe klęski nie są w stanie oderwać nas od Boga.  

 Wojciech, który po ludzku przegrał swoje życie, wygrał je na wieczność. 

 

„Panie Jezu, naucz mnie wiernie iść za Tobą niezależnie od okoliczności.  

Wierzę, że z Tobą odniosę ostateczne zwycięstwo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Św. Marka   Ewangelisty 
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 Lekcja  122
                                 Temat:   Wpatrzeni w krzyż Jezusa 

 

 (Mk 16, 15 - 20) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 (15) I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście 

Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (16) Kto uwierzy i przyjmie 

chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 

potępiony. (17) Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć 

będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami 

mówić będą; (18) węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego 

wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci 

odzyskają zdrowie. (19) Po rozmowie z nimi Pan Jezus został 

wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. (20)  
 

Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, 
 

a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej 

towarzyszyły.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

  
Kiedy przed czyimś imieniem widzimy skrót: „św.”, często wydaje nam się, że jest to 

przede wszystkim jego własną zasługą. Jednak historia św. Marka, którego święto dziś 

obchodzimy, świadczy o czymś zupełnie innym.  

 

Być może nigdy nie stałby się on świętym, gdyby nie ktoś, 

kto w niego uwierzył. 
 

 



 
Kiedy przyszedł czas na kolejną podróż Pawła, nie chciał on już zabierać Marka ze sobą, gdyż 

w jego oczach zdradził on sprawę Ewangelii (Dz 15,38). Na szczęście 

 Barnaba nie zrezygnował z Marka, a ten wykorzystał daną mu szansę.  

 

Kiedy Paweł wyruszył do Syrii z Sylasem, Barnaba zabrał Marka na Cypr (Dz 15,39-41). 

Tradycja przekazuje, że Marek wyruszył następnie do Rzymu, gdzie został „sekretarzem” św. 

Piotra, a później na podstawie nauczania Piotra spisał Ewangelię. Paweł ostatecznie przebaczył 

Markowi, docenił jego służbę, a jego towarzystwo uznał za „potrzebne” (2 Tm 4,11). 
 

 Według tradycji Marek stał się również założycielem Kościoła w Aleksandrii, 

gdzie poniósł śmierć męczeńską.  
 

 Co stałoby się z Markiem, gdyby Barnaba nie wyciągnął do niego ręki po jego 

pierwszym młodzieńczym błędzie?  
 

Być może nigdy nie stałby się człowiekiem, którego św. Piotr nazwał swoim synem w wierze 

(1 P 5,13). Co gorsza, być może nigdy nie spisałby Ewangelii – co oznacza, że także Mateusz                    

i Łukasz mogliby nie napisać swoich! Gdyby więc Barnaba nie okazał Markowi serca                                    

i wyrozumiałości, kto wie, jaką Biblię czytalibyśmy dzisiaj.  

 

Dla nas płynie stąd nauka, że nigdy nie należy nikogo przekreślać, lecz, jak 

Barnaba, dawać innym kolejne szanse. 

 

Nikt z nas nie jest doskonały. Każdemu potrzebna jest szansa zaczęcia od nowa. Miłość Boga 

„zakrywa wiele grzechów” (1 P 4,8) i nie tylko grzechów, ale również odejść, słabości, klęsk i 

wszelkich dziwactw. Nasza gotowość do naprawy relacji może mieć wpływ nie tylko na czyjeś 

obecne życie, ale także na wieczność. 

Nigdy nie wiadomo, kto będzie następnym Markiem, dlatego okazujmy wyrozumiałość 

wszystkim naszym braciom i siostrom! 

 

„Ojcze, naucz mnie dostrzegać w innych ich dary i talenty, a nie słabości                 

i niedociągnięcia. Naucz mnie kochać ich i wspierać”. 

 

 

 

Marek (czyli Jan zwany Markiem – Dz 12,25) był synem 

Marii, wdowy, która użyczyła swojego domu na spotkania 

pierwszych chrześcijan (Dz 12,12). Nie należąc do grona 

Dwunastu, Marek był najprawdopodobniej jednym z uczniów 

Jezusa. Towarzyszył swemu kuzynowi Barnabie oraz Pawłowi             

w ich pierwszej wyprawie misyjnej, ale z jakichś powodów 

opuścił ich przed jej zakończeniem       (Dz 13,13). 
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  Lekcja 145                             Temat:    Możemy wpływać na nasze otoczenie 
 

 (Ps 34, 2 - 9:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(2) Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, 

 na ustach moich zawsze Jego chwała.  

(3) Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech 

się weselą!  

(4) Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy!  

(5) Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej 

trwogi.  

(6) Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze 

nie zaznają wstydu. 

(7) Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich 

ucisków.  

(8) Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie 

im ocalenie.  

(9) Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy 

człowiek, który się do Niego ucieka. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Czy miałeś kiedyś takie doświadczenie, że poznając kogoś, od razu 

wiedziałeś, że jest blisko Pana? Coś w jego postawie czy sposobie 

mówienia wyróżniało go spośród innych.  



 

 Dzisiejszy psalm ukazuje nam, w jaki sposób to się dzieje. 
 

 Psalmista przedstawia trzy kroki tego procesu.  
 

 Najpierw postawa czci wobec Boga przenika serce danej osoby,  

 następnie Bożą chwałę zaczynają głosić jej usta,  

 aż wreszcie przelewa się ona na zewnątrz, na relacje tej osoby i dotyka wszystkich wokół 

niej.  
 

Przyjrzyjmy się temu i zobaczmy, jak i my możemy wpływać na nasze otoczenie.  

 

Chcę błogosławić Pana w każdym czasie. 

Na początku psalmista obiecuje nieustannie rozpamiętywać dobroć Boga i wysławiać Go za nią. 

Nie oznacza to jednak, że zamierza przez cały dzień wyśpiewywać pieśni chwały i błogosławić 

Pana, nie robiąc nic innego. Pragnie natomiast wyrobić w sobie nawyk uwielbiania Pana każdą 

myślą i uczynkiem. Podobna postawa rodzi się w nas, gdy rozważamy, kim jest Bóg i co uczynił w 

naszym życiu. Pomaga nam ona znajdować radość w szarej, nużącej codzienności, a nawet w 

trudnych chwilach. 

Na ustach moich zawsze Jego chwała. 

Od wewnętrznej postawy psalmista przechodzi do wypowiadanych słów. Kiedy nasze serca 

chwalą Boga, podąża za nimi także nasza mowa. Narzekanie ustępuje dziękczynieniu. 

Zgorzkniałość – nadziei. Złość i uraza – cierpliwości i życzliwości wobec innych. Dzieje się tak, 

gdyż mamy wewnętrzną pewność, że wszystko jest w ręku Boga, nawet jeśli nie zawsze to 

widzimy. 

Niech słyszą pokorni i niech się weselą. 

Na koniec psalmista wyraża wiarę w to, że Jego postawa i słowa staną się inspiracją dla innych. 

Ciesząc się z tego, że ktoś wielbi Boga, sami także zaczną Go wysławiać. Na tym właśnie polega 

wpływ, jaki możemy mieć na innych, gdy wielbimy i błogosławimy Boga „w każdym czasie”. 

 

 Dzisiaj spróbuj skupić się na pierwszym z tych kroków. Na przykład 

napisz słowo „uwielbienie” na kartce i umieść ją w widocznym miejscu. Ilekroć na nią 

spojrzysz, uwielbiaj Pana za jedną konkretną rzecz. Nie przejmuj się tym, że będzie się ona 

powtarzać wiele razy. Po prostu ucz się wychwalać Pana w każdym czasie, a wkrótce 

zobaczysz tego owoce! 

 

„Panie, napełnij moje serce Twoją łaską, abym błogosławił Cię w każdym czasie”. 
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Lekcja  146                           Temat:   Bądźmy wdzięczni Bogu 

 (J 3, 31 - 36:   Biblia Tysiąclecia) 
 

 (31) Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi 

pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba 

pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. (32) Świadczy On o tym, co 

widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. (33) Kto przyjął 

Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest 

prawdomówny. (34) Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a 

z niezmierzonej obfitości udziela /mu/ Ducha. 

(35) Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. (36) Kto 

wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie 

ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Tym z nas, którzy przeżyli ciężkie czasy, kiedy żywność i inne produkty były racjonowane, 

trudno jest przestawić się na to, że artykuły te są obecnie stale dostępne i to w dowolnej ilości. 

Jeszcze długo po zakończeniu kryzysu zachowują ostrożność, robiąc zapasy „na wszelki wypadek”. 

 

Na szczęście nie musimy zachowywać się w ten sposób w stosunku do naszego Ojca 

niebieskiego. Jego miłość jest niewyczerpana. On niczego nam nie odmawia, udzielając bez 

ograniczeń swojego Świętego Ducha. Niezależnie od tego, jak wiele Jego hojnej miłości już 

doświadczyliśmy, wciąż możemy otrzymać jeszcze więcej. Wystarczy tylko o nią poprosić.  

 

Podczas żydowskiej wieczerzy paschalnej odmawia się przepiękną modlitwę, której refren 

brzmi  

 

Dayenu, co można przetłumaczyć jako: „Już by nam wystarczyło”. 

 

 

 



 

 

Brzmi ona mniej więcej tak: 

 „Boże, 

Gdybyś tylko nas stworzył, już by nam wystarczyło. 

Gdybyś tylko wyswobodził nas z niewoli egipskiej, już by nam wystarczyło.  

Gdybyś tylko obdarzył nas swoim mądrym Prawem, już by nam wystarczyło.  

Gdybyś tylko nakarmił nas manną, już by nam wystarczyło.  

Gdybyś tylko wprowadził nas do Ziemi Obiecanej, już by nam wystarczyło”. 

 

W tekście modlitwy wymienione są kolejne błogosławieństwa, jakich Bóg udzielił swojemu 

ludowi, a jej koniec jest następujący: 
 

„O ileż więcej mamy powodów do wdzięczności za liczne                

i bezmierne błogosławieństwa Wszechobecnego Boga!”. 

 

 Jest to wspaniała modlitwa także na dzisiejsze czasy. Gdyby nawet wydawało nam 

się, że widzimy wszystko, co Bóg dla nas uczynił, to i tak czyni On jeszcze więcej.  

 

Może otrzymujesz wiele błogosławieństw, z których w ogóle nie zdajesz sobie sprawy.                       

Z pewnością też Bóg ma dla ciebie kolejne dary. Nie mamy żadnego powodu, by wątpić w to, że 

On wciąż chce nas obdarowywać.  

 

 A jak wyglądałaby twoja własna modlitwa Dayenu?  

 

Spróbuj uświadomić sobie, na jak wiele sposobów Ojciec niebieski troszczy się o ciebie, 

błogosławi i objawia ci swoją miłość. Pomyśl też o łaskach, które możesz otrzymać w kolejnych 

latach. Dziś na modlitwie uciesz się Jego darami – przeszłymi, teraźniejszymi i przyszłymi. 

 

„Panie, gdybyś tylko przebaczył moje grzechy i obmył mnie z winy, już by 

mi wystarczyło. Ale Ty czynisz dla mnie o wiele więcej. Tobie chwała na wieki!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

28 kwietnia 2017                           

Lekcja  147                                Temat:    Nic nie jest zbyt małe, jeśli ofiarujemy to Panu 
 

(J 6, 1 - 15) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(1) Potem Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. (2) Szedł 

za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy 

chorowali. (3) Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. (4) A 

zbliżało się święto żydowskie, Pascha. (5) Kiedy więc Jezus podniósł oczy i 

ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, 

aby oni się posilili?(6) A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co 

miał czynić. (7) Odpowiedział Mu Filip: Za dwieście denarów nie wystarczy 

chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. (8)Jeden z uczniów Jego, 

Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: (9) Jest tu jeden chłopiec, który 

ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak 

wielu? (10) Jezus zatem rzekł: Każcie ludziom usiąść! A w miejscu tym było 

wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu 

tysięcy. (11) Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, 

rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto 

chciał. (12) A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: 
 

Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. 
 

 (13) Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały 

po spożywających, napełnili dwanaście koszów. (14) A kiedy ci ludzie 

spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, który 

miał przyjść na świat. (15) Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, 

aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jeśli kiedykolwiek pojawili się u ciebie na obiedzie niespodziewani goście, to z pewnością 

rozumiesz sytuację w jakiej znaleźli się Filip i Andrzej. Kiedy Jezus polecił im nakarmić ogromny 

tłum, musieli zadać sobie pytanie: „O czym On mówi? Nie jesteśmy w stanie nakarmić tylu 

ludzi!”. Popatrzyli na to, co mieli – dwie ryby i pięć chlebów jęczmiennych – i wiedzieli, że jest to 

dużo za mało. To, czym dysponowali, było zupełnie nieadekwatne do potrzeb. 



 Bywa, że i my czujemy się podobnie. Stawiając czoło codziennym problemom – na przykład 

trudnym relacjom w pracy czy licznym obowiązkom rodzinnym – czujemy, że nasze zasoby 

dobroci, cierpliwości czy po prostu finansów są zupełnie nieadekwatne do potrzeb. To, co mamy, 

nie wystarcza, żeby przetrwać kolejny dzień, a tym bardziej przydać się na coś Bogu. 

Zobaczmy jednak, co uczynił Jezus z niewielką ilością pożywienia 

dostarczonego Mu przez uczniów – nakarmił nim tysiące. 
 

 Pokazał nam przez to jasno, że liczy się nie wielkość naszego daru, ale 

potęga Jego mocy.  
 

 Czego więc może nauczyć nas ten cud? 

 

 Po pierwsze, nic nie jest zbyt małe, jeśli ofiarujemy to Panu. On może 

czynić przez to wielkie rzeczy. Jeśli oddamy Mu zaledwie dziesięć minut naszego czasu, 

modląc się w ciszy, może napełnić nas swoją miłością i uzdolnić do kochania innych. 

Kiedy obdarzymy kogoś uśmiechem, Jezus może posłużyć się tym aktem życzliwości, by 

otworzyć czyjeś serce. Kiedy ugotujemy obiad dla ubogiej rodziny, Bóg może sprawić, że 

nie tylko zaspokoi to ich głód, ale uświadomi im, że są kochani. 

 

 Po drugie, w Bożej ekonomii nic nie jest zmarnowane. Nawet „ułomki” 

naszych dobrych uczynków są bezcenne dla Pana. On widzi i docenia nasze najmniejsze 

akty ofiarności, których nie zauważa nikt inny, nasz niedostrzeżony przez nikogo trud 

podjęty, by przyjść komuś z pomocą. Błogosławi On każdą chwilę spędzoną przez nas na 

modlitwie, napełniając nas łaską, byśmy mogli przekazywać ją Jego ludowi. 

 

Bądź więc odważny! Ofiaruj Panu to, co masz, i zaufaj, że On to rozmnoży. 

 

Ofiaruj Mu swój czas modlitwy i miłość do tych, których stawia na twojej drodze, a 

zobaczysz, jak On sam będzie zaspokajał ich potrzeby za twoim pośrednictwem. 

 

„Jezu, napełnij mnie Twoją miłością, abym mógł karmić 

nią innych”. 
 

 

 

 

 

 



Św. Katarzyny Sieneńskiej, 

patronki Europy 
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

29 kwietnia 2017                           
 

(Mt 11, 25 - 30) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(25) W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:  
 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że 

zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a 

objawiłeś je prostaczkom. 
 

(26) Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.  

(27) Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko 

Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.  

(28) Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni 

jesteście, a Ja was pokrzepię. 

(29) Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem 

cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 

 (30) Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dzisiejsza Ewangelia to bynajmniej nie jedyne miejsce w Piśmie Świętym, gdzie 

znajdujemy tak wstrząsające słowa o Bogu, który objawia ludziom prostym swoje 

tajemnice.  

„Czyż nie uczynił Bóg mądrości tego świata głupstwem?” – pisał Paweł 

w Pierwszym Liście do Koryntian.  

 



I dalej: „Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Według oceny ludzkiej 

niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg 

wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał, co 

niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz 

wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg” (1 Kor 1,20.26-28). 

 

  
 

W XX wieku została ogłoszona doktorem Kościoła. Być może kluczem do 

zrozumienia tego fenomenu jest jedno z jej wczesnych objawień, kiedy to usłyszała słowa 

Chrystusa: „Czy wiesz, córko, kim ty jesteś i kim jestem Ja? Kiedy te dwie rzeczy poznasz, 

będziesz szczęśliwa. Otóż ty jesteś tą, która nie jest. Ja zaś jestem Tym, który jest”.  

 

Katarzyna przyjęła te słowa i dały jej one nieprawdopodobną wolność. Zrozumiała, że 

prowadzi ją Bóg i że to przede wszystkim od otwarcia na Niego, a nie od jej własnych 

wysiłków i inteligencji zależy skuteczność jej działania. Mogła więc pozostać sobą, nie 

udając mądrzejszej ani lepszej, i w pokoju pełnić wolę Boga, tak jak ją rozumiała. 

 

Jezus zaprasza dziś do siebie nas wszystkich – utrudzonych, obciążonych, szukających 

ukojenia – obiecując pokrzepienie i zachęcając, byśmy uczyli się od Niego cichości                        

i pokory serca.  

 

Obyśmy, jak Katarzyna Sieneńska, potrafili w prostocie serca 

uznać swoją zależność od Boga i odnaleźć w niej szczęście. 

 

„Panie Jezu, przychodzę dziś do Ciebie i składam przed Tobą wszystkie ciężary 

mojego serca. Nie chcę dłużej nieść wszystkiego sam.                                                    

Pokrzep mnie, jak to obiecałeś”. 

 

 

Św. Katarzyna Sieneńska, XIV-wieczna włoska 

mistyczka, jest doskonałym przykładem takiego właśnie 

Bożego paradoksu. Niewykształcona, prostego 

pochodzenia, nieznajdująca zrozumienia dla swoich 

duchowych pragnień w najbliższej rodzinie, stała się 

wielką mistyczką, duchową matką wielu osób 

konsekrowanych i świeckich, mediatorką w wielu 

sprawach politycznych i wielką zwolenniczką reformy 

Kościoła, z której zdaniem liczyli się papieże i 

kardynałowie. 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

30 kwietnia 2017                           
 (Łk 24, 13 - 35) :  Biblia Tysiąclecia)  

 
 

(13) Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, 

oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy.(14) Rozmawiali oni z sobą o tym 

wszystkim, co się wydarzyło. (15) Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam 

Jezus przybliżył się i szedł z nimi. (16) Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak 

że Go nie poznali. (17) On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z 

sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. (18) A jeden z nich, imieniem Kleofas, 

odpowiedział Mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, 

który nie wie, co się tam w tych dniach stało. (19) Zapytał ich: Cóż takiego? 

Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był 

prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; (20) jak 

arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. (21) A myśmy 

się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim 

dziś już trzeci dzień, jak się to stało. (22) Nadto jeszcze niektóre z naszych 

kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, (23) a nie znalazłszy Jego ciała, 

wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On 

żyje. (24) Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety 

opowiadały, ale Jego nie widzieli. (25) Na to On rzekł do nich: O nierozumni, 

jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli 

prorocy! (26) Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej 

chwały? (27) I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał 

im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. (28) Tak przybliżyli się do 

wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. (29) Lecz przymusili 

Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. 

Wszedł więc, aby zostać z nimi. (30) Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął 

chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. (31)  

 

Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, 

 



 lecz On zniknął im z oczu. (32) I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie 

pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? (33) W 

tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 

Jedenastu i innych z nimi, (34) którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście 

zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. (35) Oni również opowiadali, 

co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Czy nie żałujesz czasem, że nie było cię wraz z Kleofasem i jego towarzyszem na 

drodze do Emaus?  

 Czy nie byłoby wspaniale posłuchać, jak Jezus wyjaśnia Pisma i zobaczyć wyraz 

twarzy uczniów, gdy rozpoznali Go przy łamaniu chleba? 

 

Jednak w pewnym sensie możemy tam się znaleźć. 

 

 Także dziś, dwa tysiące lat po Zmartwychwstaniu, słowo Jezusa może rozpalać 

nasze serca i prowadzić nas tam, gdzie możemy Go spotkać. 

 

 Jak to możliwe?  

 

 Otóż Pismo Święte nie tylko przekazuje wiedzę o Jezusie, ale Go nam objawia! 

 

Kiedy słuchamy słów Pisma Świętego podczas Mszy, dobrze jest przypomnieć sobie, że 

są to słowa „żywe… skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny” 

(Hbr 4,12).  

 Natchnione przez Boga, niosą nam Jego obecność. 

 Mają w sobie moc Ducha, która napełnia nas Jego mądrością, pokojem i radością. 

 Wystarczy słuchać ich z wiarą. 

 

 Kleofas i jego towarzysz musieli przejść długą drogę z Jezusem, zanim Go rozpoznali, 

a z nami bywa czasem podobnie. Miej więc do siebie dużo cierpliwości.  

 

Kiedy słyszysz słowo Boże głoszone podczas Mszy świętej, wyobraź sobie, że 

jesteś w miejscu opisywanych tam wydarzeń – w Galilei, w Jerozolimie czy 

gdziekolwiek indziej.  

 

Usłysz Jezusa, który mówi do ciebie. Odsuń od siebie rozproszenia                   

i słuchaj tego, co On ma ci dziś do powiedzenia. 



Być może nie od razu to usłyszysz. Może nawet w ogóle nic do ciebie nie dotrze! Ale 

Duch Święty będzie działał w tobie, tak jak działał w uczniach idących do Emaus na 

każdym etapie ich drogi. On wciąż udziela ci swojej łaski, nawet wtedy, gdy tego nie 

czujesz.  

Wystarczy twoje otwarte serce, a z czasem rozpoznasz go, tak jak rozpoznali 

Go uczniowie z Emaus. 

  

„Duchu Święty, pomóż mi dziś rozpoznać Jezusa w Jego słowie.  

Panie, spraw, by Twoje słowo dotknęło mego serca, abyś mógł posługiwać się mną dla 

Twojej chwały”. 


