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Lekcja  148                          Temat:     św. Stanisław - słowo od Boga dla nas 

 (Rz 8, 31b - 39,  Biblia Tysiąclecia) 

(31b) Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (32) On, który 

nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże 

miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? (33) Któż może 

wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który 

usprawiedliwia? (34) Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus 

Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po 

prawicy Boga i przyczynia się za nami? (35) Któż nas może odłączyć od 

miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy 

nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? (36) Jak to jest napisane: Z powodu 

Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na 

rzeź. (37) Ale  

we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo 

dzięki Temu, który nas umiłował. 

 (38) I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani 

aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, 

ani moce, (39) ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek 

inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, 

która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.  



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Dziś coraz częściej dochodzą do nas wieści o tym, że rozpadło się kolejne 

małżeństwo, że ktoś wystąpił z zakonu czy porzucił stan kapłański.  

 

Odpowiedzi na to, dlaczego 
    coraz trudniej jest nam konsekwentnie trwać przy raz podjętych decyzjach i nie załamywać 

się przy pierwszych czy kolejnych trudnościach, można szukać na różnych płaszczyznach. My  

spróbujmy poszukać jej w słowie, które daje nam dzisiaj Bóg. 

 

 Słowem tym jest dla nas także postać świętego biskupa Stanisława, 

 

 który swoje powołanie wypełniał z niezwykłą odpowiedzialnością, nawet gdy doprowadziło go 

to do konfliktu z panującym władcą, królem Bolesławem Śmiałym. Tradycja głosi, że został on z 

rozkazu króla – a może nawet przez niego samego osobiście – zamordowany w trakcie odprawiania 

Mszy świętej w krakowskim kościele na Skałce. Do ostatniej chwili życia z żelazną konsekwencją 

czynił to, co do niego należało – wypełniał powołanie pasterza. Pomimo przeciwności nie 

zdezerterował i odniósł ostateczne zwycięstwo.  

 

Czytanie z Listu do Rzymian ukazuje nam tajemnicę takich życiowych 

zwycięstw – dzieją się one nie dzięki słabym ludzkim siłom, ale „dzięki Temu, 

który nas umiłował” (Rz 8,37). 

 

Stanisław czerpał siłę ze swojego zjednoczenia z Bogiem i dlatego nie zdołały go odwieść od 

pełnienia woli Bożej „ani śmierć, ani życie (…) ani Moce (…) ani jakiekolwiek inne 

stworzenie” (Rz 8,38-39). 

 

Ten, który nas umiłował – Jezus – jest pełen miłosierdzia. Wybacza nam grzechy, upadki, 

niewierności i niekonsekwencje, ile razy do Niego przychodzimy. Na tym się jednak nie kończy. 

On nigdy nie powie nam: „Usiądź sobie i odpocznij, bo widzę, że do niczego się nie nadajesz”.  

 

 Pomagając nam powstać z naszych upadków, posyła nas do naszej codzienności, 

obiecując, że wsparci Jego miłością, będziemy czynić to, do czego nas powołuje.  

 

Oby płomienne słowa św. Pawła wzbudziły w nas wiarę, że 

z Jezusem naprawdę jesteśmy w stanie zwyciężać. 

 

„Panie, wierzę, że mnie miłujesz i dajesz mi siły do wypełniania 

moich życiowych zadań. Naucz mnie z Tobą zwyciężać”. 
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 Lekcja  149                               Temat: Jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy pragną usłyszeć 

o Bożej miłości 
 (Dz 11, 19 - 26) :  Biblia Tysiąclecia)  

 

 (19) Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu 

Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym 

tylko Żydom. (20)  
 

Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu 

do Antiochii przemawiali też do Greków i opowiadali Dobrą 

Nowinę o Panu Jezusie.  
 

(21) A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła                

i nawróciła się do Pana. (22) Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w 

Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę. (23) Gdy on przybył i zobaczył 

działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem 

wytrwali przy Panu; (24) był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha 

Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę [wiernych] dla 

Pana. (25) Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. (26) A kiedy [go] 

znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w 

Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz 

pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Młoda dziewczyna – nazwijmy ją Renatą – powróciła do Kościoła kilka lat po odejściu od 

wiary. Doświadczając obecności Boga na modlitwie i w rozważaniu Jego słowa, zaczęła 

opowiadać innym o Jezusie, który może zmienić ich życie. Wszystkim, oprócz swojej kuzynki 

Tosi. „Uważałam, że nie jest na to otwarta” – wyjaśniała Renata. „Nigdy nie wykazywała 

żadnego zainteresowania sprawami religii”.  

Jednak pewnego dnia Tosia wzięła Renatę na bok i zapytała: „Co się z tobą stało? Masz w 

sobie o wiele więcej spokoju i cierpliwości niż kiedyś. I w ogóle jesteś jakaś milsza. O co 

chodzi?”. Zaskoczona tym nieoczekiwanym pytaniem, Renata opowiedziała jej swoją historię. 

Nie był to może najbardziej profesjonalny wykład Ewangelii, ale ziarno zostało zasiane.  



Po kilku miesiącach Tosia postanowiła dać Bogu miejsce w swoim życiu i zaczęła chodzić 

do kościoła. 
 

Przed „niektórymi z Cypru i Cyreny”, o których mowa w dzisiejszym czytaniu, także 

otworzyła się nieoczekiwana okazja do ewangelizacji. Ci greckojęzyczni Żydzi pewnie sami 

nigdy nie pomyśleliby o tym, by głosić Chrystusa komukolwiek innemu niż swoim braciom, 

Żydom. Kiedy jednak z powodu prześladowań znaleźli się w Antiochii, zdecydowali się na 

śmiały krok, jakim była ewangelizacja mieszkających w tym mieście pogan. Być może 

dostrzegli duchowy głód w tych „Grekach”, modlących się w pogańskich świątyniach. Może 

uznali, że to, co dobre dla Żydów, będzie dobre także dla nich. 
 

 A może różne zaintrygowane „Tosie” same zaczęły do nich przychodzić! W każdym razie 

podjęli ryzyko dzielenia się Ewangelią z ludźmi, którzy wcześniej w ogóle ich nie obchodzili. 

Pozostaje nam jedynie cieszyć się, że posłuszni natchnieniu Ducha, nie uznali nikogo za 

niegodnego słuchania Dobrej Nowiny!  
 

 Sens dzisiejszego czytania jest jasny – nie przekreślajmy nikogo!  
 

 Jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy pragną usłyszeć o Bożej miłości. 

 Są to zarówno nasi znajomi, jak i obcy, których spotykamy w kolejce do kasy 

czy w poczekalni u lekarza.  

 Bądź więc życzliwy i przyjazny dla wszystkich, bo nie wiesz, jak bardzo pragną 

oni Pana.  
 

Zdarza się, że ty widzisz w nich jedynie obojętność czy wrogość, a tymczasem w ich 

wnętrzu dzieje się coś, o czym nie masz pojęcia. Im bardziej pragniesz dzielić się wiarą, tym 

więcej drzwi stanie przed tobą otworem. Proś Ducha Świętego o prowadzenie, zaczynaj 

rozmowy o wierze, a On cię poprowadzi. 

 

„Duchu Święty, naucz mnie dzielić się Twoją miłością z innymi ludźmi – 

nawet gdy na pozór nie są nią zainteresowani”. 
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  Lekcja 150                   Temat:    Jezus także dzisiaj jest gotów cię zaskakiwać 

i objawiać ci Ojca 
 

(J 12, 44 - 50:   Biblia Tysiąclecia) 
  

 (44) Jezus zaś tak wołał: Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz 

w Tego, który Mnie posłał. (45) 

A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. 

(46) Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie 

wierzy, nie pozostawał w ciemności. (47) A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, 

ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby 

świat sądzić, ale aby świat zbawić. (48) Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów 

moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go 

sądzić w dniu ostatecznym. (49) Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, 

który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. (50) A 

wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak 

Mi Ojciec powiedział.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Na pewno niejeden już raz przekonałeś się o tym, że pozory mylą. Zobaczyłeś w szpitalu 

kogoś o wyglądzie studenta medycyny, kto następnie okazał się wybitnym chirurgiem. Albo na 

zebraniu w pracy jakiś siedzący skromnie z boku członek załogi wysłuchał cierpliwie wszystkich 

wypowiedzi, a następnie wstał i zaproponował doskonałe rozwiązanie, które dotąd nikomu nie 

przyszło do głowy. Nasze pierwsze wrażenia nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością! 

 

 W Ewangelii spotykamy wielu ludzi, którzy przychodzili do Jezusa, mając 

ustalone opinie na Jego temat, a On wywracał je do góry nogami.  
 

Nieustannie zaskakiwał wszystkich.  
 

 Wielu przychodziło do Niego jako do Nauczyciela, a On – zamiast wygłaszać wykład – 

opowiadał im przypowieści. I te proste przykłady z codziennego życia pozwalały każdemu 

odnaleźć się w tym, co mówił.  



 

 Przychodzili też do Niego ludzie chorzy, prosząc o przywrócenie zdrowia, 

a On uzdrawiał nie tylko ich ciała, ale i dusze, przebaczając im grzechy.  

 Jeszcze inni przychodzili po prostu po to, by Go posłuchać i ze zdziwieniem zauważali, jak 

bardzo pociąga ich Jego Osoba. Zaczynali kochać Jezusa i byli gotowi porzucić swoje 

dotychczasowe życie, by pójść za Nim. 

 Ci, którzy przebywali z Jezusem dłuższy czas i poznali Go bliżej, nie dawali się zwieść 

Jego skromnej powierzchowności. Widzieli w Nim kogoś więcej niż nauczyciela, 

uzdrowiciela czy proroka. Zaczynali dostrzegać w Nim obecność i działanie Boga żywego. 

Jego słowa miały w sobie Bożą moc i trafiały prosto do ich serc. Widząc Jezusa, widzieli 

Ojca. 

 

 Jezus także dzisiaj jest gotów cię zaskakiwać i objawiać ci Ojca. 

 

 Czytając dzisiejsze teksty biblijne, proś Go, by pokazał ci coś 

nowego – jakieś światło czy nowy sens, jakiego nie dostrzegałeś do tej 

pory.  

 Może po prostu któryś z wersetów w szczególny sposób poruszy twoje serce.  

 

Jeśli będziesz wracać do niego w ciągu kolejnych dni, z czasem odkryjesz, że Bóg objawił ci 

więcej, niż tego oczekiwałeś. I odkrycie to napełni cię radością.  

 

„Panie, chcę dziś dać Ci się zaskoczyć.                                                        

Pozwól mi doświadczyć Twojej obecności”. 
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Lekcja  151                          Temat:   Spróbuj zobaczyć w drugim Jezusa!   

 (J 13, 16 - 20:   Biblia Tysiąclecia) 
 

 (16) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od 

swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. (17) Wiedząc to będziecie 

błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. (18) Nie mówię o was 

wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz /potrzeba/, aby się wypełniło 

Pismo: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę. (19) Już 

teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że 

Ja jestem. (20) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 

Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie 

przyjmuje. 

A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

W różnych oficjalnych sytuacjach mamy czasem do czynienia z pełnomocnikiem czy 

reprezentantem danej osoby. Kiedy więc Jezus mówi o tych, których On posyła jako swoich 

reprezentantów, zwykle oczekujemy, że będzie to ksiądz, zakonnica czy brat zakonny. 

 

Jezus zachęca nas jednak do szerszego spojrzenia. 
 

Chce nam uświadomić, że posyła w swoim imieniu bardzo różnych ludzi – i że posyła ich do 

nas. Wiemy z całą pewnością, że Jezus z upodobaniem daje nam się poznać przez ludzi – a 

czasem nawet przez tych, którzy wcale Go tak dobrze nie znają! Oznacza to, że jest obecny w 

ludziach, z którymi stykamy się na co dzień. Ale także może posłużyć się nami, by przez nas dać 

się poznać innym.  

 

 W ciągu dnia spotykamy zwykle wielu ludzi.  

 Jak często próbujemy zobaczyć w nich Jezusa? 
 



 Na ogół w naszych kontaktach z innymi koncentrujemy się tylko na wymiarze ludzkim – kim 

są, czego potrzebują, co możemy dla nich zrobić.  

 

Spróbuj, dla odmiany, dostrzec wymiar duchowy w tych kontaktach. 

 

 Na przykład zapytaj Boga, co zamierza uczynić przez osobę, z którą rozmawiasz. Zwróć uwagę 

na to, w jaki sposób ją traktujesz. A może Bóg chce właśnie poprzez ciebie ukazać jej Jezusa? Ta 

drobna zmiana nastawienia może uczynić z naszych codziennych spotkań spotkania z Jezusem.  

 

Niekiedy odrzucamy tych, których posyła do nas Jezus, ponieważ nie wyglądają oni ani nie 

postępują tak, jak moglibyśmy tego oczekiwać od Jego wysłanników.  

 

Pamiętaj, że  

Jezus lubi nas zaskakiwać, aby przez to rozszerzać nasze serca                    

i pomagać nam wzrastać w wierze. 
 

Misjonarz przemawiający w naszym kościele budzi twoje zaufanie, ale jak zareagujesz, gdy 

przedstawicielem Jezusa będzie dla ciebie kolega z pracy, który po trudnej rozmowie z szefem 

zaproponuje ci krótką modlitwę? Albo dobry przyjaciel, który zakwestionuje ostry komentarz 

wygłoszony przez ciebie? A może nawet dziecko, które już od jakiegoś czasu marudzi, domagając 

się twojej uwagi? 

Jedynym sposobem na rozpoznanie w innych przedstawicieli Jezusa jest otwarte i 

wspaniałomyślne ich przyjęcie, poświęcenie czasu na to, by spojrzeć im w oczy i ich wysłuchać. 

Tak postępując, przyjmiemy w nich samego Jezusa! 

 

„Jezu, daj mi się rozpoznać w ludziach, których mam wokół siebie.                      

Naucz mnie przyjmować ich z otwartym sercem”. 
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Lekcja  152     Temat:   Jaki jest mój obraz Boga i jaki Jego obraz przekazuję innym?  
(Dz 13, 26 - 33) :  Biblia Tysiąclecia)  

 
 

(26) Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy się boją Boga! 

Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, (27) bo mieszkańcy Jerozolimy 

i ich zwierzchnicy nie uznali Go, i potępiając Go wypełnili głosy Proroków, 

odczytywane co szabat. (28) Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy 

zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił. (29) A gdy wykonali 

wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie.(30) Ale 

Bóg wskrzesił Go z martwych, (31) a On ukazywał się przez wiele dni 

tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz dają 

świadectwo o Nim przed ludem. (32) 
 

My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę 
 

o obietnicy danej ojcom: (33) że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, 

wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim:  

Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś zrodził. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Na początku 2009 roku w ramach „Ateistycznej Kampanii Autobusowej” na ulice Londynu 

wyjechało kilka autobusów z wielkim napisem:  
 

„Boga prawdopodobnie nie ma. Przestań się zadręczać i ciesz się życiem”.  
 

Autorzy hasła zdziwiliby się z pewnością, gdyby ktoś powiedział im, że chrześcijaństwo to 

Dobra Nowina. W ich przekonaniu Bóg był kimś w rodzaju wyjątkowo złośliwego nauczyciela, 

czyhającego na każdy błąd ucznia i odbierającego mu radość życia.  
 

 Fragment mowy Pawła, jaki słyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, rzeczywiście nie 

zaczyna się zbyt optymistycznie. Paweł wyrzuca swoim słuchaczom, że doprowadzili do 

śmierci Jezusa i chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy, zażądali od Piłata skazującego 

wyroku.  

 Następnie jednak Paweł oznajmia coś zupełnie nieprawdopodobnego – Bóg wskrzesił 

Jezusa z martwych.  



Naprawił wyrządzone Mu zło. A teraz, dzięki Jego śmierci, przed nami wszystkimi otwiera się 

obietnica życia wiecznego.  

Orędzie chrześcijańskie stawia człowieka w prawdzie, ale nie 

po to, by go pognębić, lecz by wskazać mu drogę wyjścia.  

 

 Postąpiłeś źle, ale to cię nie przekreśla.  

 Jesteś grzesznikiem, ale Bóg wcale się od ciebie nie odwraca.  

 Upadłeś, ale Bóg w swoim miłosierdziu chce cię podnieść i pomóc 

ci zacząć od nowa.  

 On wie o tobie wszystko, zna nawet te najbardziej bolesne fakty, które miałbyś ochotę ukryć 

przed samym sobą, a mimo to kocha cię, jesteś dla Niego ważny i chce z tobą przebywać 

przez całą wieczność.  

 

??? PYTANIA ??? 
 

1. Jaki jest mój obraz Boga i jaki Jego obraz przekazuję innym?  

2. Czy jest to obraz Boga mściwego, który z zadowoleniem karze nas za każdy 

najmniejszy upadek? 

3. A może Boga pobłażliwego, który niespecjalnie przejmuje się tym, że przez swój 

egoizm i grzech niszczymy siebie i innych, i któremu nie zależy na przemianie 

naszego życia?  

4. Co dla mnie oznacza fakt, że chrześcijaństwo jest Dobrą Nowiną? 

 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za Twoją miłość i za poczucie bezpieczeństwa, jakie ona 

daje. Pozwól mi zawierzyć Tobie do końca i doświadczyć prawdy Ewangelii”. 
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13 maja 2017                           
 

(J 14, 7 - 14) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(7) Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go 

znacie i zobaczyliście. (8) Rzekł do Niego Filip:  
 

Panie, pokaż nam Ojca, 
 

 a to nam wystarczy. (9) Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo 

jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, 

zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam 

Ojca? (10) Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów 

tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we 

Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. (11) Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, 

a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na 

same dzieła. (12) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie 

wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, 

i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. (13) A o cokolwiek prosić 

będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą 

w Synu. (14) O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to 

spełnię. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Podczas „białego tygodnia” w jednej z parafii ksiądz wygłosił do dzieci komunijnych 

następujące kazanie: „Kiedy tak idziecie do kościoła ulicami naszej parafii, ludzie widzą wasze 

piękne białe stroje i mówią: «O, idą dzieci komunijne». Ale już niedługo biały tydzień się skończy    

i stroje pójdą do szafy. Czy po waszym postępowaniu ludzie poznają, że jesteście dziećmi 

komunijnymi, które przyjmują Jezusa do swego serca?”. 

 

Te proste słowa są doskonałą ilustracją dzisiejszej Ewangelii, która mówi nam o tym, jak 

możemy zobaczyć niewidzialnego Boga. Na prośbę Filipa: „Panie, pokaż nam Ojca”,  

 



Jezus odpowiada prostym stwierdzeniem: „Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca”                             

(J 14,9).  

 

 Patrząc na postępowanie Jezusa, słuchając Jego słów, można zobaczyć i usłyszeć Ojca – 

Jezus jest z Nim tak ściśle zjednoczony, że pokazuje Go sobą – tak jak On myśli, czuje, 

mówi i działa.  

 

  Ale dzisiejsza Ewangelia idzie jeszcze dalej. 

 

 „Kto we Mnie wierzy – mówi Jezus – będzie także dokonywał tych dzieł, 

których Ja dokonuję” (J 14,12). 

Są to słowa 

wstrząsające. 

Jezus obiecuje, że jeśli szczerze będziemy się z Nim jednoczyć przez wiarę, modlitwę i 

sakramenty, objawi się to na zewnątrz – stopniowo zaczniemy myśleć, czuć, mówić i działać tak jak 

On, a przez to pokazywać Go sobą.  

 

Czy jest to w ogóle możliwe?  

 

Przykładem może być św. Paweł, który składał śmiałe deklaracje: 
 

 „Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20) albo 

 „Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa” 

(1 Kor 11,1).  

 

Nie musimy jednak szukać aż tak daleko. Być może nawet w swoim najbliższym otoczeniu 

mamy kogoś, kto pokazał nam Jezusa – nie tylko słowami, ale tym, w jaki sposób żyje, reaguje, 

zmaga się ze swoimi problemami, wypełnia swoje obowiązki. Nie mamy wątpliwości, że ta osoba 

naprawdę jest uczniem Jezusa, że traktuje Go na serio i jest z Nim zjednoczona. Bóg niekiedy mówi 

wprost do serca człowieka, jednak najczęściej objawia mu siebie za pośrednictwem innych. Idzie 

tam, dokąd chrześcijanie zaniosą go w swoich sercach. Posługuje się naszymi dłońmi, stopami, 

uszami, sercem. To wielka radość i odpowiedzialność. 

 

„Panie, naucz mnie tak żyć, aby inni mogli zobaczyć we mnie Ciebie. 

Uczyń mnie Twoim świadkiem”. 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

14 maja 2017                           
(J 14, 1- 12) :  Biblia Tysiąclecia)  

 
 

(1) Niech się nie trwoży serce wasze. 
 

Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. (2) W domu Ojca mego jest 

mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę 

przecież przygotować wam miejsce. (3) A gdy odejdę i przygotuję wam 

miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie 

Ja jestem. (4) Znacie drogę, dokąd Ja idę. (5) Odezwał się do Niego Tomasz: 

Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać 

drogę? (6) Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt 

nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. (7) Gdybyście Mnie 

poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i 

zobaczyliście. (8) Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam 

wystarczy. (9) Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a 

jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego 

więc mówisz: Pokaż nam Ojca? (10) Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a 

Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. 

Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. (11) Wierzcie Mi, że Ja 

jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze 

względu na same dzieła. (12) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we 

Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i 

większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Spośród zgromadzonych w Wieczerniku nikt nie miał większych powodów do lęku niż 

Jezus. Już za kilka godzin miał zostać ubiczowany, ukoronowany cierniem i ukrzyżowany – 

i był tego całkowicie świadom. Mimo to jednak miał w sobie dość siły, by pocieszać 

Apostołów. „Ja odchodzę – mówił – ale nie traćcie wiary i pokoju. Zaufajcie Mi”. Po 

opuszczeniu Wieczernika niepokój i lęk Apostołów wzrastał z każdą chwilą. Na koniec 

wszyscy uciekli, zostawiając Jezusa samego.  



Wyglądało na to, że zwątpili we wszystko, co im mówił, a może nawet czas spędzony z 

Nim uznali za stracony. Jednak nie był to koniec ich historii. 

 

 Wiara Apostołów odnowiła się, gdy Jezus powstał z martwych i ukazał 

się im. Było to dla nich tak mocne przeżycie, że zaczęli śmiało głosić 

zmartwychwstałego Jezusa i z czasem rozpalili świat Dobrą Nowiną. 

 

 Czy po wstąpieniu Jezusa do nieba ich serca jeszcze się trwożyły? Pewnie niejeden raz. 

Czy tracili pokój? Tak i to nawet często. Czy mieli w sobie Ducha Świętego? Oczywiście. 

Dlaczego więc nie byli w stanie zachować zimnej krwi w każdej sytuacji?  

 

Ponieważ wszyscy jesteśmy ludźmi, nawet jeśli mamy na imię Piotr, Jakub czy Jan. Co 

więc mamy czynić, gdy nasza wiara zostaje poddana próbom? Przede wszystkim mieć 

cierpliwość do samego siebie.  

 

Przypomnij sobie św. Piotra, który stracił ufność, a nawet wyparł się Jezusa.                       

Kiedy uświadomił sobie, co zrobił, zapłakał gorzko, ale nie pogrążył się w rozpaczy i 

poczuciu winy. Widząc Zmartwychwstałego nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, wskoczył 

do wody i popłynął ku Niemu. A umocniony przez Jezusa, postępował odtąd konsekwentnie 

drogą wiary. 

 

Kiedy więc przeżywasz kryzys wiary lub zmagasz się z przeciwnościami, pamiętaj, że 

Jezus zna twoje serce.  

 

 Zna też twoje lęki i niepokoje.  

 Jest z tobą i ogarnia cię swoją miłością. 

 Przerzuć na Niego wszystkie swoje troski i niepokoje, i znajdź w Nim 

odpoczynek.  

 

„Panie, pomóż mi iść naprzód drogą wiary w pokoju i zaufaniu do Ciebie”. 

 

 


