
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

15 maja 2017 

Lekcja  153                    Temat:    Jezus pragnie objawiać  się światu przez Ciebie! 

(J 14, 21 - 26,  Biblia Tysiąclecia) 

 (21) Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś 

Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go 

miłował i objawię mu siebie. (22) Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota:  

Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a 

nie światu? 

(23) W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 

zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do 

niego, i będziemy u niego przebywać. (24) Kto Mnie nie miłuje, ten nie 

zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, 

który Mnie posłał, Ojca. (25) To wam powiedziałem przebywając wśród 

was. (26) A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim 

imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co 

Ja wam powiedziałem. 

 

Wspomnienie 

Błogosławionej 

Matki Zofii Czeskiej 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Dlaczego Jezus poświęcał tyle czasu swoim najbliższym uczniom? Czy nie 

byłoby lepiej, gdyby objawił się „światu” w jakiś spektakularny sposób? Mógłby na 

przykład zgromadzić przywódców politycznych i religijnych, a następnie zmartwychwstać 

wobec nich w blasku chwały, tak by już nikt nie miał wątpliwości, kim On jest. Dlaczego 

nie skorzystał z szansy dotarcia do całego świata poprzez jeden wielki spektakl? 

 

 Jezus niewątpliwie kocha każdego człowieka i pragnie, by wszyscy Go poznali. 

Ale zarówno teraz, jak i wówczas, gdy chodził po ziemi, woli objawiać się w sposób bardzo 

osobisty. Żaden wspaniały, widoczny dla wszystkich wielki czyn nie spowodowałby tego, 

czego On pragnie – prawdziwe poznanie Go to owoc wielu codziennych spotkań z Nim. 

 

Zastanówmy się nad tym bliżej. 

 

 Przychodząc do nas jako bezradne dziecko, Bóg pokazał, że chce stać się jednym z nas  

i jednym z nami. Zamiast olśnić ludzkość swoją potęgą, objawiając się 

jako wszechmocny Pan wszechświata, narodził się w ubogiej ludzkiej 

rodzinie, a następnie przez całe lata żył wraz z Maryją, Józefem oraz krewnymi                      

i znajomymi z Nazaretu. Następnie powołał uczniów, z którymi także nawiązał osobistą 

relację, aby mogli nauczyć się kochać tak, jak On kochał, i by przekazywali światu Jego 

miłosierdzie. 

 

Jezus także dziś stosuje tę samą strategię. 
 

Objawia się „światu” poprzez relacje – nasze relacje z ludźmi, których mamy wokół siebie. 

Kiedy wyciągamy do kogoś rękę, On wyciąga ją przez nas. Kiedy wypowiadamy słowa pociechy i 

zrozumienia, On mówi przez nas. To przez nasze proste, codzienne uczynki miłości Jezus może 

dotrzeć do ludzi żyjących wokół nas. Wiemy dobrze, że nie jesteśmy doskonali i nie zawsze 

postępujemy tak, jak Jezus tego od nas oczekuje. On jednak w swoim planie bierze pod uwagę 

również i to. I dlatego objawia się w szczególnie skuteczny sposób, gdy przebaczamy sobie 

nawzajem i staramy się zadośćuczynić za nasze błędy. 

 

Weź sobie więc do serca to,  

      że Jezus pragnie objawiać się światu za twoim pośrednictwem! 

 

„Jezu, daj mi się lepiej poznać, aby inni ludzie mogli Cię we mnie zobaczyć”. 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

16 maja 2017                           

 Lekcja  154                              Temat:       Św. Andrzeja Boboli, patrona Polski 

(1 Kor 1, 10 - 13. 17 - 18) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

(10) A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; 
 

byście byli jednego ducha i jednej myśli. 
 

(11) Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że 

zdarzają się między wami spory. (12) Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja 

jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. (13) Czyż 

Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w 

imię Pawła zostaliście ochrzczeni? (14) Dziękuję Bogu, że prócz Kryspusa i 

Gajusa nikogo z was nie ochrzciłem. (15) Nikt przeto nie może powiedzieć, że 

w imię moje został ochrzczony. (16) Zresztą, prawda, ochrzciłem dom 

Stefanasa. Poza tym nie wiem, czym ochrzcił jeszcze kogoś. (17) Nie posłał 

mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości 

słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. (18) Nauka bowiem krzyża 

głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, 

którzy dostępujemy zbawienia. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Pewien kameruński biskup na pytanie o sens misji w Kościele udzielił bardzo 

zastanawiającej odpowiedzi. „Kościół będzie zawsze potrzebował misjonarzy. 

Nawet kiedy ma wielu miejscowych księży, tak jak u was, w Polsce. Kościół zawsze 

odnawia się w różnorodności. Kiedy zamyka się w sobie, umiera. Potrzebujemy otwarcia. 

Misjonarze są szczególnym kolorytem Ducha Świętego. Gdyby ich nie było, zabrakłoby 

czegoś, co stanowi o specyfice Kościoła. Jedności w różnorodności. Kościół nie jest 

jednostajny. Dlatego Kościół zawsze będzie potrzebował misjonarzy, zawsze i wszędzie 

na świecie”. 

 



Tereny Pińszczyzny, gdzie w XVII wieku pracował św. Andrzej Bobola, ze względu na 

wielkie zaniedbanie duchowe tamtejszych mieszkańców można było nazwać terenem misyjnym. 

Św. Andrzej zdecydowanie był tam potrzebny. Odnosił sukcesy duszpasterskie. Wielu wyciągnął 

z pijaństwa, ciemnoty i zabobonów. Na koniec został w bestialski sposób umęczony przez 

Kozaków, którzy z częściowo religijnych, a częściowo politycznych powodów uznali go za 

swojego śmiertelnego wroga. Kozacy byli chrześcijanami wyznania prawosławnego, męczeńską 

śmierć Andrzeja można więc uznać za ekstremalny wyraz „sporów miedzy braćmi”, przed czym 

ostrzega nas św. Paweł w dzisiejszym pierwszym czytaniu. 

 

Wydarzenie to – jak i wiele innych w historii Kościoła – stało się tragicznym zaprzeczeniem 

jedności, o którą modlił się Jezus w przededniu swojej męki. 

 

Dziś, w dobie ekumenizmu, lepiej rozumiemy, czym jest jedność w różnorodności. Nie 

podnosimy już na siebie nawzajem ręki, sądząc, że w ten sposób oddajemy cześć Bogu. Czy 

jednak jesteśmy wolni od osądzania, wywyższania się nad innych i zamykania przed zdrową 

różnorodnością – także, a może nawet przede wszystkim, wewnątrz naszego własnego Kościoła? 

 

Prośmy dziś za pośrednictwem św. Andrzeja Boboli o uwolnienie od wszelkich przejawów 

agresji i wrogości wobec tych, którzy nie spełniają naszych standardów dobrego katolika.  
 

O kierowanie się mądrą zasadą św. Augustyna, który powiedział: „W rzeczach koniecznych 

jedność, w wątpliwych wolność, we wszystkich miłość”. 
 

Jedność zaczyna się w naszych sercach. 
 

 

Prezydent Andrzej Duda otrzymał  8 maja 2016 roku  relikwiarz św. Andrzeja Boboli, 
swojego - i Polski - patrona 

 

 

„Duchu Święty, Ty jeden możesz nam wskazać drogę do jedności. 

Naucz nas, byśmy nie tracąc własnej tożsamości, potrafili otwierać się na innych”. 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

17 maja 2017                    

  Lekcja 155                               Temat:   Światło Ducha Świętego 
 

(Dz 15, 1 - 6:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(1) Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeżeli się nie poddacie 

obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. (2) Kiedy  

doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi 

a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku 

spośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i 

starszych. (3) Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając 

wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan. (4) Kiedy przybyli do 

Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół, Apostołów i starszych. Opowiedzieli 

też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał. (5) Lecz niektórzy 

nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli: Trzeba ich obrzezać i 

zobowiązać do przestrzegania Prawa Mojżeszowego. (6) Zebrali się więc 

Apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Umówmy się, że zostało to łagodnie powiedziane! Problem integracji pogan w Kościele 

składającym się prawie wyłącznie z Żydów był prawdopodobnie najbardziej gorąco dyskutowaną 

kwestią wśród pierwszych uczniów Jezusa. A kiedy następnie niektórzy wierzący Żydzi przybyli 

do Antiochii i zaczęli nauczać, że obrzezanie jest niezbędne do zbawienia, debata przeszła na 

poziom osobisty i jej rozstrzygnięcie stało się nadzwyczaj pilne. 

 

Przyjrzyjmy się więc szczegółom. 

 

Prawowierni Żydzi, którzy uznali, że Jezus jest Mesjaszem, niezwykle cenili sobie Prawo 

Mojżeszowe. Wyróżniało ich ono jako naród wybrany przez Boga. To szczególne przymierze z 

Bogiem miało dla nich wyjątkowe znaczenie, było znakiem Jego zobowiązania w stosunku do 

nich i ich zobowiązania w stosunku do Niego. Nic dziwnego, że chrześcijanie pochodzenia 

żydowskiego oczekiwali, że nawróceni poganie, zanim staną się członkami Kościoła, powinni 

przyjąć Prawo Mojżeszowe. 

 



Natomiast Paweł i Barnaba byli świadkami spektakularnych nawróceń wśród pogan.  

 

Widzieli, jak Bóg „otworzył (…) podwoje wiary” (Dz 14,27) ludziom 

pozostającym poza przymierzem Boga z Izraelem. Zmieniali oni swoje życie, dokonywały się 

cudowne uzdrowienia – działanie Ducha Świętego było niezaprzeczalne. W świetle tych 

wszystkich wydarzeń przechodzenie pogan najpierw na judaizm nie wydawało się konieczne. Dla 

pierwszych chrześcijan było to jak żegluga po wzburzonych falach nieznanych mórz. Co mieli 

robić? 

 Paweł i Barnaba wraz z reprezentantami chrześcijan pochodzenia żydowskiego wyruszyli do 

Jerozolimy, by skonsultować się w tej sprawie z Apostołami i starszymi. Wiedzieli, że chodzi tu o 

coś więcej niż o ich osobiste preferencje, i ufali, że Apostołowie pomogą im podjąć właściwą 

decyzję. Zdawali sobie sprawę, że problem dotyczy całego Kościoła i dlatego obawiali się polegać 

jedynie na własnym zdaniu.  

 

Być może i ty znajdujesz się w skomplikowanej sytuacji życiowej lub czeka cię rozwiązanie 

jakiegoś drażliwego problemu. Modlisz się o światło i masz wrażenie, że Duch Święty pokazuje 

ci, co masz myśleć w danej sprawie. Jak jednak możesz uzyskać potwierdzenie, że twoja intuicja 

jest słuszna? 

 

 Spróbuj porozmawiać na ten temat ze swoim spowiednikiem czy innym zaufanym księdzem. 

Mają oni wszelkie kwalifikacje ku temu, aby ci pomóc. Duch Święty nigdy nie odmawia nam 

swego światła, ale często udziela go za pośrednictwem zaufanych autorytetów. Nie wahaj się więc 

ich szukać! 

 

„Panie, wnieś światło i pokój w sytuacje, które trudno mi zrozumieć. Ufam, 

że Ty pragniesz mojego dobra i chcesz przyjść mi z pomocą”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

18 maja 2017 

Lekcja  156           Temat:   Skąd możesz wiedzieć, że działa w tobie łaska Boża? 

 (Dz 15, 7 - 21:   Biblia Tysiąclecia) 
 

 (7) Po długiej wymianie zdań przemówił do nich Piotr: Wiecie, bracia, że 

Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli 

słowa Ewangelii i uwierzyli. (8) Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich 

korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. (9) Nie zrobił żadnej 

różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. (10)Dlaczego 

więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego 

ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać. (11) Wierzymy 

przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak 

oni. (12) Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o 

tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród 

pogan. (13) A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: Posłuchajcie mnie, 

bracia! (14) Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród 

pogan. (15) Zgadzają się z tym słowa Proroków, bo napisano: (16) Potem 

powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. 

Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, (17) aby pozostali ludzie szukali Pana i 

wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje - mówi Pan, który to 

sprawia. (18) To są [Jego] odwieczne wyroki. (19) Dlatego ja sądzę, 

 że nie należy nakładać ciężarów na pogan, 

nawracających się do Boga,  

(20) lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych 

bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi. (21) Z dawien dawna 

bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i 

wykładają go w synagogach. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Nareszcie. Po gorących debatach, sporach i dyskusjach Apostołowie 

rozeznali, że sercem przymierza Boga z Jego ludem jest łaska i wiara.  



Postanowiono nie wymagać od pogan nawracających się na chrześcijaństwo przestrzegania 

Prawa Mojżeszowego, uznając, że Prawo to jest dziełem łaski Bożej, podobnie jak śmierć i 

zmartwychwstanie Jezusa. Wystarczy więc przyjąć tę łaskę przez wiarę w Jezusa i przyjąć chrzest 

w Jego imię. Była to bardzo mądra decyzja, która może nas wiele nauczyć.  

 

 Zarówno Stare Przymierze, zawarte przez Boga z Żydami, jak i Nowe Przymierze, 

zawarte ze wszystkimi wierzącymi w Jezusa, są dziełem łaski Bożej. 

  

Od samego początku Bóg wychodził naprzeciw ludziom z darem swojej 

miłości. Inicjatywa należała do Niego, nie do nas. I z tego powodu zarówno Żydzi, jak i Grecy 

dostępowali zbawienia przez wspaniały dar łaski. Zbawienie nie było więc ich własnym dziełem, 

ale dziełem Bożym. 

 

Dotyczy to również nas. Zbawienie nie jest kwestią tego, na ile przestrzegasz ściśle 

określonych reguł. Chodzi o wiarę w Boga i Jego miłość do ciebie oraz przekonanie, że Jego łaska 

ma moc zmienić twoje życie o wiele skuteczniej, niż mógłbyś tego dokonać własnym wysiłkiem. 

 

 Nasuwa się więc pytanie – skąd możesz wiedzieć, że działa w tobie łaska Boża?  

 

Pamiętaj, że nie chodzi tu o to, co ty sam jesteś w stanie uczynić, ale o to, co Bóg może uczynić 

w tobie.  

 

1. Ile razy twoje serce otwiera się na tego, kto cierpi, działa w tobie łaska.  

2. Ile razy zauważasz w sobie więcej cierpliwości do swoich bliskich, działa w tobie 

łaska.  

3. Ile razy rodzi się w tobie pragnienie podobania się Bogu i smutek z powodu tego, że 

Go obraziłeś, jest to także działanie łaski.  

 

Wszystko to jest znakiem, że miłość Boża przemienia twoje życie i uczy cię okazywać 

posłuszeństwo Bogu z miłości, a nie z lęku. 

 

Wychwalaj więc Boga za dar wiary. Niech postawa wdzięczności przeważy 

drobiazgowe rozliczanie się z przestrzegania Prawa. Najważniejsze jest przecież nie to, co ty 

czynisz, ale to, co czyni dla ciebie Bóg. 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za działanie Twojej łaski w moim życiu. Dziękuję Ci za dar wiary”. 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

19 maja 2017                           

Lekcja  157                                      Temat:   Jedynym "warunkiem" Jezusa jest MIŁOŚĆ 
(J 15, 12 - 17) :  Biblia Tysiąclecia)  

 
 

 (12) To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak 

jak Ja was umiłowałem. (13) Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy 

ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. (14)  
 

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, 

co wam przykazuję. 
 

 (15) Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale 

nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem 

od Ojca mego. (16) Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem                       

i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc 

wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w 

imię moje. (17) To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Słowo „jeżeli” zawsze sugeruje jakiś warunek. Jeżeli ty mi pomożesz, to i ja ci pomogę. 

Jeżeli będziesz dobrym dzieckiem, będę cię kochać. Jeżeli zastąpisz mnie jutro w pracy, będę ci 

bardzo wdzięczna.  
 

Dlaczego więc Jezus, którego miłość jest przecież bezwarunkowa, miałby uzależniać swoją 

przyjaźń od wypełnienia tego, co nam przykazuje? Odpowiedź staje się jasna, gdy zobaczymy, co 

takiego przykazuje nam Jezus.  

 

 Nie jest to lista nakazów i zakazów, które należy wypełnić co do litery.  

 Nie jest to ustawienie poprzeczki na takim poziomie, że mogą ją przejść 

jedynie najwytrwalsi i najbardziej zdeterminowani. 

 

„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak                             

jak Ja was umiłowałem” (J 15,12). 

 



 Jedynym  „warunkiem” Jezusa jest więc miłość. 

 

 Doskonale rozumieli to święci. 

 „Kochaj i czyń co chcesz” – pisał św. Augustyn. 

 „Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości” – uczył św. Jan od Krzyża.  

 To, czy jesteśmy przyjaciółmi, czy sługami Jezusa, zależy przede wszystkim od 

naszej własnej postawy.  

 

 Sługa – w greckim oryginale „niewolnik” – wykonuje to, do czego jest zobowiązany. 

Wie, że nie ma innego wyjścia, że zaniedbując swoje obowiązki, narazi się na karę. Stara się 

więc znaleźć jakieś „bezpieczne minimum”, po którego wykonaniu będzie mógł z czystym 

sumieniem zająć się swoimi sprawami.  

 Natomiast przyjaciel pragnie uczynić jak najwięcej dla tego, którego kocha. Nie 

żałuje i nie wypomina poniesionego trudu. Jego nagrodą jest bliska relacja, dająca radość i 

poczucie spełnienia.  

 

Miłość, której oczekuje Jezus, nie jest przelotnym uczuciem. Jest to miłość ofiarna, taka, jaką 

On sam nas umiłował przychodząc na świat i oddając życie na krzyżu. Nie nauczymy się jej też od 

razu. Ale już samo pragnienie wejścia na tę drogę, postawienie na niej pierwszych kroków, 

podjęcie walki z własnym egoizmem, który każe nam żyć dla siebie i szukać przede wszystkim 

własnej korzyści, zapewnia nam wsparcie w postaci bliskości Jezusa – najlepszego Przyjaciela, 

jakiego moglibyśmy sobie wymarzyć. 

 

„Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że zapraszasz mnie do przyjaźni. 

Ty wiesz, jak trudno mi kochać. Spraw, by przyjaźń z Tobą obudziła we 

mnie wszystko, co najlepsze”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

20 maja 2017                           
 

(Dz 16, 1 - 10) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(1) Przybył także do Derbe i Listry . Był tam pewien uczeń imieniem 

Tymoteusz, syn Żydówki, która przyjęła wiarę, i ojca Greka. (2) Bracia z Listry 

dawali o nim dobre świadectwo. (3) Paweł postanowił zabrać go z sobą w 

podróż. Obrzezał go jednak ze względu za Żydów, którzy mieszkali w 

tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był 

Grekiem. (4) Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać 

postanowień powziętych w Jerozolimie przez Apostołów i starszych. (5) Tak więc 

utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę. (6) Przeszli 

Frygię i krainę galacką, ponieważ  

 

Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. 
 

 (7) Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie 

pozwolił im, (8) przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. (9) W nocy miał Paweł 

widzenie: jakiś Macedończyk stanął [przed nim] i błagał go: Przepraw się do 

Macedonii i pomóż nam! (10) Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do 

Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wszystko układało się pomyślnie. Paweł i Tymoteusz wędrowali od miasta do miasta, dzieląc 

się Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie ze wszystkimi, którzy zechcieli ich słuchać. Dzisiaj jednak 

czytamy, że nie mogli głosić słowa w niektórych miastach, gdyż „Duch Święty zabronił im” 

(Dz 16,6).  

Co się stało? Pismo Święte nie mówi, że usłyszeli głos z nieba lub zostali napomniani przez 

płomienne słowa jakiegoś proroka. W jaki więc sposób prowadził ich Duch Święty i skąd 

wiedzieli, że mają się nie zapuszczać na określone tereny? Paweł i Tymoteusz otrzymywali 

natchnienia od Ducha Świętego, wewnętrzne przynaglenia, by coś zrobić lub czegoś nie robić. 

Jednym słowem, byli przez Niego kierowani. I kiedy się nad tym zastanowić, nie jest to jakaś 

zaawansowana mistyka.  



Doświadczamy czegoś podobnego, gdy nasze własne sumienie podpowiada nam: „Przestań 

na niego krzyczeć” lub „Usiądź i pomódl się”. Z pewnością natchnienia otrzymywane przez Pawła 

i Tymoteusza były bardziej precyzyjne, ale to nie znaczy, że my nie możemy być prowadzeni 

przez Ducha Świętego. 

 

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że chrzest daje każdemu 

chrześcijaninowi „zdolność życia i działania pod natchnieniem Ducha Świętego” (KKK, 

1266), aby mógł nieść Bożą dobroć światu. Gdy dajemy się prowadzić Duchowi, On czyni nas 

„wolnymi współpracownikami swego dzieła w Kościele i w świecie” (KKK, 1742). 

 

 W taki właśnie sposób żyli Paweł i Tymoteusz. My także jesteśmy wezwani do podobnego 

życia. Dzisiejszy psalm responsoryjny mówi, że wszyscy jesteśmy „owcami” Pana                     

(Ps 100,3). 

 

 Nie tylko Paweł, Tymoteusz, papież czy biskup. Wszyscy jesteśmy w stanie nauczyć się 

rozpoznawać prowadzenie Ducha wśród naszych codziennych zajęć, podobnie jak owca 

rozpoznaje głos swego pasterza.  

Wymaga to wejścia w wewnętrzny dialog z Panem w ciągu dnia.  

 

Mówmy na przykład: 

 „Duchu Święty, pokaż mi, jak mam się zachować wobec dziecka, które znów 

skłamało”,  

 „Duchu Święty, jak mam dziś wykorzystać swój wolny czas?”, 

 „Panie Jezu, pomóż mi dziś opierać się pokusom”.  

 

Staraj się trwać w stałej łączności z Panem i kierować się natchnieniami Ducha Świętego. 

Będąc wierny tej praktyce, zobaczysz w sobie jej owoce – będziesz coraz pełniej stawał się 

współpracownikiem Jezusa w budowaniu królestwa Bożego! 

 

„Duchu Święty, prowadź mnie. Pomóż mi dziś rozpoznawać Twoje natchnienia”. 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

21 maja 2017                           
 (Dz 8, 5-8. 14-17) :  Biblia Tysiąclecia)  

 
 

(5)Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. (6) Tłumy słuchały     

z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. (7)  

 Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy 

nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. (8) 

 

Wielka radość zapanowała w tym mieście. 

 

(14) Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła 

słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, (15) którzy przyszli i modlili się za nich, 

aby mogli otrzymać Ducha Świętego. (16) Bo na żadnego z nich jeszcze nie 

zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. (17) Wtedy więc wkładali 

/Apostołowie/ na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dzisiejsze czytanie ukazuje nam trzy ważne prawdy:  

 

1. zło istnieje (Dz 8,7);  

2. działa w nas Duch Święty (Dz 8,14); 

3. możemy doświadczać „wielkiej radości”, gdy Bóg objawia swoją moc 

nad chorobą i złem (Dz 8,8). 

 

Od czasów oświecenia pojawiła się tendencja do odrzucania wiary w diabła. XVIII-

wieczny racjonalizm przyniósł ze sobą pogląd, że nie ma innej rzeczywistości poza 

materią wszechświata. 

 Jednak Pismo Święte daje nam wiele dowodów, że jest inaczej. Jezus stawał do 

konfrontacji z siłami demonicznymi, by uwolnić od ich wpływu człowieka mającego 

ducha nieczystego (Mk 1,23-26), opętanego niewidomego (Mt 12,22-29), córkę kobiety 

kananejskiej (Mt 15,21-28) czy kobietę mającą ducha niemocy (Łk 13,10-17). Złe duchy 

są realną rzeczywistością i działają najskuteczniej, gdy nie zdajemy sobie sprawy z 

ich istnienia. 



 Można przytoczyć konkretne sytuacje, w których ludzie zostają opętani przez siły 

nieczyste – są to wróżbiarstwo, przekleństwa, kulty voodoo i inne formy okultyzmu. 

 

Tacy ludzie potrzebują pomocy kompetentnego egzorcysty. Są to jednak rzadkie 

przypadki. Pozostałych szatan może jedynie nękać, podsuwając myśli prowadzące do 

grzechu. Szatan wciąż pracuje nad tym, by rozbudzić w nas negatywny stosunek do życia, 

zazdrość, urazy czy potępianie siebie. Sądzimy, że myśli te pochodzą od nas samych – i 

częściowo tak jest – są one jednak podsycane przez oskarżenia szatana. 

 

Co więc możemy na to poradzić?  

 

 Po pierwsze, wierzmy w to, że działa w nas moc Ducha Świętego, który pomaga 

nam przezwyciężać szatańskie pokusy.  

 Po drugie, módlmy się. Powtarzajmy słowa Modlitwy Pańskiej: „i nie wódź nas 

na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego”. Modląc się, zwracajmy uwagę na to, 

co dzieje się w naszym sercu.  

 Szukajmy oznak tego, że pokusa słabnie. Cieszmy się nawet najmniejszymi 

objawami wolności! Jezus już pokonał szatana na krzyżu. Teraz pragnie, byśmy 

korzystali z wolności, którą On dla nas zdobył.  

 

Praktykując te trzy proste kroki, zaczniemy doświadczać „wielkiej radości”, jaka 

płynie z przezwyciężania pokus. 

 

„Panie, nie dopuść, bym uległ pokusie.  

Wyzwól mnie z wszelkich sideł złego ducha”. 


