
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

4 maja 2017 
(Dz 8, 26 - 40:   Biblia Tysiąclecia) 

 

 (26) Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do 

Gazy: jest ona pusta - powiedział anioł Pański do Filipa. (27) A on poszedł. 

Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik 

królowej etiopskiej, Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, (28) i wracał, 

czytając w swoim wozie proroka Izajasza. (29) Podejdź i przyłącz się 

do tego wozu - powiedział Duch do Filipa. (30) Gdy Filip podbiegł, 

usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: Czy rozumiesz, co czytasz? - 

zapytał. (31) A tamten odpowiedział: Jakżeż mogę /rozumieć/, jeśli mi nikt nie 

wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. (32) A czytał ten 

urywek Pisma: Prowadzą Go jak owcę na rzeź, i jak baranek, który milczy, gdy 

go strzygą, tak On nie otwiera ust swoich. (33) W Jego uniżeniu odmówiono Mu 

słuszności. Któż zdoła opisać ród Jego? Bo Jego życie zabiorą z 

ziemi. (34) Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym? - 

zapytał Filipa dworzanin. (35) A Filip wychodząc z tego /tekstu/ Pisma 

opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie. (36) W czasie podróży przybyli 

nad jakąś wodę: Oto woda - powiedział dworzanin - cóż przeszkadza, abym 

został ochrzczony?(37) Odpowiedział Filip: Można, jeśli wierzysz z całego serca. 

Odparł mu: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. (38) I kazał 

zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody. I ochrzcił go.(39) A 

kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już nigdy go nie 

widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. (40) A Filip znalazł się w 

Azocie i głosił Ewangelię od miasta do miasta, aż dotarł do 

Cezarei.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Może zaskoczy cię to, jak wiele masz wspólnego z etiopskim dworzaninem z dzisiejszego 

pierwszego czytania. Ty także kroczysz drogą wiary. Przeszedłeś już pewien dystans, ale cel jest 

jeszcze daleko przed tobą. I być może, podobnie jak nasz bohater, zmagasz się z problemem, którego 

nie potrafisz rozwiązać. Masz w głowie totalny mętlik, czujesz się sfrustrowany.  

Ty także możesz podnieść oczy i odkryć, że nie jesteś sam! 



 

 Tak, ktoś został posłany, by podbiec do twojego wozu!  

 Jest gotów dosiąść się do ciebie i rozjaśnić twoje wątpliwości.  

 Chce otwierać ci oczy i kierować cię ku Jezusowi, jak Filip Etiopczyka.  

 Chce, byś zobaczył w Jezusie Baranka Bożego, który gładzi twoje grzechy.  

 Chce zapewnić cię, że Jezus ma dla ciebie przygotowane miejsce w niebie, że kocha cię 

bez zastrzeżeń. 

 Filip ochrzcił Etiopczyka – a ten ktoś chce obmyć cię z kurzu zwątpienia i 

egocentryzmu. 

 

 Czy zgadłeś już, kto to jest?   To Duch Święty!  
 

On codziennie zaprasza cię, byś choćby na kilka minut zwolnił bieg twojego wozu i przyjął Jego 

towarzystwo. Nie ma w tym nic trudnego ani tajemniczego. Po prostu przerwij to, co akurat robisz, i 

zamknij oczy. Wycisz się, a następnie przeczytaj fragment Pisma Świętego – na przykład dzisiejsze 

pierwsze czytanie – i zastanów się, jakie myśli się w tobie budzą. Jeśli jest to zachęta, pociecha czy 

nadzieja, to prawdopodobnie myśli te podsuwa ci Duch Święty. Zanotuj je i zaglądaj do nich w 

ciągu dnia. A jeśli pojawia się w tobie rozczarowanie, rozdrażnienie czy inne negatywne uczucie, nie 

zniechęcaj się, ale przeczytaj wybrany fragment jeszcze raz i wsłuchaj się w niego na nowo. 

 

Z czasem nauczysz się rozpoznawać głos Ducha i Jego przynaglenia –                      

i zaczniesz doświadczać obecności Boga w swoim życiu. 

 

Zamiast więc próbować przetrwać kolejny dzień o własnych siłach, naśladuj egipskiego 

dworzanina. Zwolnij na chwilę i zaproś do siebie Ducha Świętego. 

Wyobraź sobie, jak siada przy tobie i zaczyna mówić. Pozwól Mu być twoim mądrym i zaufanym 

przewodnikiem, jakiego potrzebujesz. 

 

„Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że przychodzisz,                                                        

by być ze mną i mnie prowadzić”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

5 maja 2017                           
 

(Dz 9, 1 - 20) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(1) Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą 

zabijania uczniów Pańskich.  
 

Udał się do arcykapłana (2) i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby 

mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej 

drogi, jeśliby jakichś znalazł. (3) Gdy zbliżał się już w swojej podróży do 

Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. (4) A gdy upadł na ziemię, usłyszał 

głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? (5) Kto jesteś, 

Panie? - powiedział. A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. (6) Wstań i 

wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić.(7)  
 

Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze,                   

oniemieli ze zdumienia, 
 

słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. (8) Szaweł podniósł się z ziemi, a 

kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając 

za ręce. (9) Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. (10) W 

Damaszku znajdował się pewien uczeń, imieniem Ananiasz. Ananiaszu! - 

przemówił do niego Pan w widzeniu. A on odrzekł: Jestem, Panie! (11) A Pan do 

niego: Idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się 

modli. (12) /I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył 

na nim ręce, aby przejrzał/. (13) Panie - odpowiedział Ananiasz - słyszałem z wielu 

stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. (14) I 

ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają 

Twego imienia. (15) Idź - odpowiedział mu Pan - bo wybrałem sobie tego 

człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów 

Izraela. (16) I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego 

imienia. (17) Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i 

powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, 

przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym.  



(18) Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został 

ochrzczony. (19) A gdy go nakarmiono, odzyskał siły. (20) Jakiś czas spędził z 

uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że 

Jezus jest Synem Bożym. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

1. „Nie otrzymałem żadnego wychowania religijnego i do trzydziestego roku życia nie czułem 

potrzeby religii. Potem jednak zacząłem zadawać sobie pytania o sens życia. Pewnego dnia, 

siedząc na ławce nad jeziorem, miałem bardzo mocne poczucie obecności Boga. Tak mocne, że 

padłem na kolana, nie zważając na przechodzących ludzi”.  

 

2. „Córka zaciągnęła mnie na tygodniowe rekolekcje ewangelizacyjne. Po co, pytałam, przecież ja 

chodzę do kościoła. Ona jednak uparła się i nawet sfinansowała mi pobyt. Teraz rozumiem, po 

co tu przyjechałam. Do tej pory traktowałam chrześcijaństwo jako listę obowiązków wobec 

Boga, teraz spotkałam Go żywego”. 

 

3. „W mojej rodzinie obowiązywał tzw. światopogląd naukowy, wiara była uważana za szkodliwy 

zabobon. Pewnego dnia byłam u koleżanki na imieninach, gdzie było też sporo gości z jej grupy 

modlitewnej. Zaproponowali solenizantce, że się za nią pomodlą. Podczas tej modlitwy w jednej 

chwili zrozumiałam, że Bóg istnieje, że jest Osobą i że mnie kocha”. 

 

Współczesne historie nagłych nawróceń często budzą podobne zdumienie, 

jakie wzbudziło nawrócenie Szawła z Tarsu.  

 

Kiedy ktoś obojętnie lub wrogo nastawiony do religii nagle i nieoczekiwanie przechodzi na 

drugą stronę barykady, powoduje to duże poruszenie i staje się znakiem dla otoczenia, wywołując 

rozmaite reakcje – radość, niedowierzanie, sceptycyzm, a czasem agresję czy wręcz 

prześladowanie.  

 

 Jednak dla nas, którzy uwierzyliśmy Jezusowi, historie takich nawróceń są wyraźnym 

znakiem działania Ducha Świętego, który porusza ludzkie serca i przekonuje je o 

prawdzie Ewangelii.  

 

Wydobywają nas one z marazmu, umacniają w wierze, mobilizują do modlitwy o nawrócenie 

bliskich nam osób, nawet gdyby wydawało się ono tak nieprawdopodobne jak nawrócenie Szawła. 

Pokazują, że nawet ci, których dziś uważamy za wrogów Kościoła, są kochani przez Boga i mogą 

nas kiedyś zawstydzić swoją gorliwością. Że Bóg naprawdę nie ma względu na osobę i widzi w 

niej to, czego my często nie potrafimy zobaczyć.  

 

„Panie, daj nawrócenie tym, za których się modlimy,                                                     

i pozwól nam cieszyć się owocami Twojego działania”. 

 
 



Świętych Apostołów 

Filipa i Jakuba 
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

6 maja 2017                           
 

(1 Kor 15, 1 - 8) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

 

(1) Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w 

której też trwacie. (2) Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie 

tak, jak wam rozkazałem... Chyba żebyście uwierzyli na próżno. (3) Przekazałem 

wam na początku to, co przejąłem; że  
 

Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze 

grzechy, 
 

(4) że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z 

Pismem; (5) i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, (6) później zjawił się 

więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy 

zaś pomarli. (7) Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. (8) W 

końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

O wspominanych dziś przez nas Apostołach, Filipie i Jakubie, wiemy bardzo niewiele. Według 

Ewangelii Janowej Filip pochodził z Betsaidy, „miasta Andrzeja i Piotra” (J 1,44), i mógł być ich 

znajomym lub współpracownikiem. Tuż przed cudem rozmnożenia chleba i ryb Jezus zapytał Filipa, 

w jaki sposób można nakarmić zgromadzony tłum. Filip, człowiek trzeźwo myślący, natychmiast 

przeprowadził kalkulację i stwierdził, że jest to po prostu niemożliwe (J 6,5-7). 

W innym miejscu czytamy, jak Filip namawiał Natanaela, by spotkał się z Jezusem. Kiedy ten 

powątpiewał w wiarygodność Jezusa, Filip powiedział po prostu: „Chodź i zobacz” (J 1,46). 

Jednak poza kilkoma jeszcze krótkimi wzmiankami w Ewangelii, Filip nie pojawia się w innych 

miejscach Nowego Testamentu. (Diakon Filip, o którym mówią Dzieje Apostolskie, jest inną osobą – 

Dz 6,5; 8,6). 



Jeszcze mniej wiemy o Jakubie, synu Alfeusza. Nazywany jest on „młodszym” lub „mniejszym” 

dla odróżnienia od Jakuba, brata Jana. Część tradycji identyfikuje go z Jakubem, przełożonym 

pierwszej wspólnoty jerozolimskiej (Dz 15; Ga 1,19; 2,9), ale zdania są tu podzielone. 

 

To, że ludzie, o których tak mało wiadomo, czczeni są dziś jako święci, nie powinno nas jednak 

dziwić.  

 

Jezus nie wybrał ich ze względu na ich zdolności przywódcze czy wiedzę teologiczną.  

 

   Wybrał zwyczajnych ludzi mających pracę, dom i rodzinę.  

   Spotkanie z Synem Bożym zmieniło ich życie, zostali Apostołami, czyli 

„posłanymi”. Greckie słowo apostolos znaczy właśnie „posłany”. 

 

Także każdy z nas jest powołany i posłany – w tym również i ty.  

 

Jezus ma wobec ciebie swój plan i powołuje cię 

tak, jak powołał Filipa i Jakuba. Dziś na modlitwie ucisz swoje myśli i serce i pozwól 

Jezusowi objawić ci Jego miłość do ciebie. Bądź otwarty na Jego natchnienia, abyś mógł 

rozpoznać swoje powołanie. 

 

„Panie, teraz, gdy trwam przy Tobie, okaż mi swoją miłość i dobroć. Uzdolnij 

mnie też do świadczenia o Tobie wobec braci, którzy Cię jeszcze nie znają”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

7 maja 2017                           
(Dz 2, 14a.36 - 41) :  Biblia Tysiąclecia)  

 
 

 

(14) Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym 

głosem:  

(36) Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, 

którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. (37) Gdy to 

usłyszeli, przejęli się do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? - 

zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. (38) Nawróćcie się - powiedział do nich 

Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie 

grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. (39) Bo dla was jest 

obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła 

Pan Bóg nasz. (40) W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: 

Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia! (41) Ci więc, którzy przyjęli 

jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy 

dusz. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Piotr wygłosił właśnie swoje pierwsze w życiu kazanie.  

 

  Co powiedział?  

 

Ogłosił samo sedno ewangelicznego przesłania.  

 

 Mówił o Jezusie – o cudach, jakich dokonywał, o tym, jak skazano Go na śmierć i 

jak potem powstał z martwych dla naszego zbawienia.  

 Na koniec podsumował to wszystko słowami: „Tego Jezusa, którego 

ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem” (Dz 2,36). 

 

 Łukasz przekazuje nam, że ci, którzy słuchali tej mowy przejęli się do głębi serca.  

 



Wiemy, co to znaczy przejąć się do głębi serca. Widzimy lub słyszymy coś, co porusza nas 

tak bardzo, że nie możemy pozostać bezczynni. Na przykład dowiadując się, że ktoś stracił 

cały swój dobytek w pożarze, chcemy natychmiast podjąć jakieś działanie, zorganizować 

pomoc.  

 

 Czy jednak jakakolwiek wiadomość jest poruszająca bardziej niż przesłanie 

Ewangelii?  

 

Prawda o Bogu, który kocha nas tak bardzo, że posłał swego jedynego Syna, by 

kosztem własnego życia wybawił nas od grzechu, nie daje się porównać z niczym.  

 

 Nie możemy usłyszeć nic bardziej poruszającego niż to, że jeśli odwrócimy się od 

grzechu i zwrócimy ku Jezusowi, będziemy z Nim żyć na wieki!  

 

I niezależnie od tego, czy jesteśmy pojednani z Bogiem, czy też nie; czy mamy silną 

wiarę, czy też nękają nas wątpliwości; czy cieszymy się spokojem, czy przytłaczają nas 

problemy, wspominanie tego podstawowego ewangelicznego orędzia ma moc przemieniać 

nasze serca i zbliżać nas do Jezusa. Dlaczego?  

 

Ponieważ przesłanie Ewangelii  

 pomaga nam spojrzeć na nasze życie z Bożej perspektywy.  

 Mówi nam, że naszym przeznaczeniem jest coś absolutnie wspaniałego.  

 Zachęca nas do podjęcia jeszcze większego trudu, by podobać się Bogu. 

 

Postanów więc dzisiaj,  

            że każdego dnia będziesz sobie przypominał i rozważał orędzie Ewangelii”. 

 

„Przyjdź, Duchu Święty, napełnij moje myśli i serce przesłaniem Ewangelii. 

Nakłoń mnie do czynienia tego wszystkiego, czego Ty ode mnie oczekujesz”. 

 


