
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

22 maja 2017 

Lekcja  158                    Temat:    Nawrócenie - co to takiego? 

(Dz 16, 11-15,  Biblia Tysiąclecia) 

 (11) Odbiwszy od lądu w Troadzie popłynęliśmy wprost do Samotraki, a 

następnego dnia do Neapolu, (12) a stąd do Filippi, głównego miasta tej 

części Macedonii, które jest [rzymską] kolonią. W tym mieście spędziliśmy 

kilka dni. (13) W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie - jak 

sądziliśmy - było miejsce modlitwy. I usiadłszy rozmawialiśmy z 

kobietami, które się zeszły. (14) Przysłuchiwała się nam też pewna 

"bojąca się Boga" kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która 

sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie 

słuchała słów Pawła. (15) Kiedy została ochrzczona razem ze swym 

domem, poprosiła nas: Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu - powiedziała 

- to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim! I wymogła to na 

nas. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Modląc się w Filippi nad rzeką, Lidia nie zdawała sobie pewnie sprawy, że stoi również na 

brzegu innej  rzeki – strumienia łaski Bożej! Jednym z uczestników modlitwy w ten szabat był 

Apostoł Paweł, a wygłoszone przez niego przesłanie o Jezusie w sposób radykalny zmieniło jej 

życie.  

Historia Lidii jest przepięknym przykładem tego, czym jest nawrócenie.  
 

Jest ono przemianą wywołaną przez dwa podstawowe czynniki – łaskę Bożą oraz naszą 

odpowiedź na tę łaskę.  
 

Tego dnia Lidia doświadczyła całej obfitości łaski. Objawiła się ona przede wszystkim w 

osobie Bożego wysłannika – Pawła. Dzięki jego słowom Lidia usłyszała o Jezusie, a gdy słuchała, 

„Pan otworzył jej serce” (Dz 16,14) i usłyszane przesłanie głęboko ją poruszyło. Została 

dotknięta łaską! Jednak Lidia nie tylko otrzymała łaskę, ale również na nią odpowiedziała. 

Uważnie słuchała słów Pawła, a kiedy dotknęły one jej serca, poprosiła o chrzest. Podzieliła się 

też swoim doświadczeniem z domownikami, którzy również zostali ochrzczeni!  

 



Tak właśnie wygląda nawrócenie – Bóg daje łaskę, my na nią odpowiadamy, a owocem 

tego jest przemiana życia. 

 

Najpiękniejsze w nawróceniu jest to, że niezależnie od tego, czy od dziecka byliśmy w 

Kościele, czy też później przeżyliśmy gwałtowne przejście od niewiary do wiary, Bóg chce, by 

dokonywało się ono w nas nieustannie.  

 

Wciąż bowiem pozostają w naszym życiu obszary, które wymagają oddania ich Jezusowi. 

 

Często – jak w przypadku Lidii – Pan otwiera nasze serca, gdy się modlimy, czytamy Pismo 

święte lub gdy słuchamy słów Jego „wysłannika”. Zawsze kiedy czujemy, że Jezus wzywa nas do 

jakiejś zmiany w naszym myśleniu czy postępowaniu, możemy być pewni, że udzieli nam również 

łaski, byśmy mogli na nie odpowiedzieć. Tego szabatu Lidia wstąpiła do rzeki łaski Bożej. 

Obyśmy i my uczynili to samo! 

 

„Panie Jezu, otwórz moje serce na słowa życia!” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

23 maja 2017                           

 Lekcja  159                              Temat:       Duch Święty działający w tobie 

(J 16, 5 - 11) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

(5) Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: 

Dokąd idziesz? (6) Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam 

serce. (7) Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje 

odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was.                

A jeżeli odejdę, poślę Go do was. (8) On zaś, gdy przyjdzie,  
 

przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości                     

i o sądzie. 

(9)   O grzechu - bo nie wierzą we Mnie; 

(10) o sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; 

(11) wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Gdybyśmy przeczytali ten werset bez zwracania uwagi na jego kontekst, moglibyśmy odebrać 

go jako początek ziejącego ogniem piekielnym i siarką kazania o potępieniu. Tak jednak nie jest. 

Jest to początek opisu trzech najważniejszych funkcji Ducha Świętego. 
 

W dzisiejszym fragmencie uczniowie zaczynają uświadamiać sobie, że Jezus nie pozostanie z 

nimi na zawsze. Jezus jednak zapewnia ich, że po swoim odejściu pośle im Ducha Świętego, 

„Parakleta”.  

 

 Co takiego będzie czynił ten Paraklet?  
 

Jezus wymienia trzy punkty, które są aktualne także i dziś.  
 

 Po pierwsze, Duch Święty przychodzi, by pokazać nam nasz grzech – ale nie po to, 

by nas oskarżać czy obarczać poczuciem winy. Przeciwnie, pokazując nam nasze 

niedoskonałości, zapewnia nas jednocześnie o miłosierdziu Jezusa.  

 Po drugie, Duch Święty ukazuje nam sprawiedliwość Chrystusa. Ponieważ Jezus 

nie przebywa już z nami w ciele, Duch Święty mówi do naszych serc o tym, kim On 

jest. Objawia nam obecność Chrystusa w Piśmie Świętym, w Komunii świętej, na 

modlitwie. Ukazuje Jego miłosierdzie i moc.  



 Wreszcie Duch Święty przekonuje nas o sądzie. Jednak ten sąd dokonuje się nie tyle 

nad nami, ile nad szatanem, który został potępiony, a wszystkie jego pokusy                           

i knowania są skazane na przegraną. 

 

 Duch Święty działa w tobie przez cały czas, nawet gdy tego nie czujesz.  

 

 To On przynagla cię do pójścia do spowiedzi, gdy sumienie wyrzuca ci 

popełnione grzechy.  

 To On zachęca cię do wzięcia do ręki Pisma Świętego czy do większego 

skupienia podczas Mszy świętej.  

 To On dzień po dniu inspiruje cię do tego, by żyć lepiej.  

 To On pomaga ci głębiej poznawać Jezusa. Jezus zapewnia cię – jak kiedyś 

zapewniał Apostołów – że Duch Święty działa w tobie dziś i będzie działał 

zawsze.  

 

Zaproś więc Ducha Świętego, by z jeszcze większą swobodą poruszał się w twoim sercu. Proś 

Go, by pokazał ci obszary w twoim życiu, które wymagają przemiany. Pozwól, by udzielił ci 

większego zrozumienia świętości i miłości Jezusa. 

 

„Duchu Święty, zapraszam cię do wszystkich dziedzin mojego życia.    

Proszę, mów dziś do mego serca”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

24 maja 2017                    

  Lekcja 160                               Temat:   Usłyszeć Ducha, który mówi 
 

(J 16, 12 - 15:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(12) Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia,  

ale teraz /jeszcze/ znieść nie możecie. (13) Gdy zaś przyjdzie On, Duch 

Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, 

ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. (14) On 

Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. (15) Wszystko, 

co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam 

objawi.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

W reklamach telewizyjnych częstym  chwytem są słowa: „Ale poczekaj, to jeszcze nie 

wszystko!”. Także Jezus zawsze ma dla nas jeszcze więcej, z tym że nie oczekuje od nas żadnej 

opłaty manipulacyjnej ani zwrotu kosztów wysyłki.  

 

Więcej wiedzy, więcej mądrości, więcej zrozumienia, 

więcej miłości – wszystko to jest przeznaczone dla ciebie! 
 

Mówiąc do uczniów, Jezus zdawał sobie sprawę, że są zaniepokojeni i martwią się o 

przyszłość. Dopiero co powiedział im, że odchodzi, a po Jego odejściu spotkają się z wrogością i 

prześladowaniami. Było to trudne do przyjęcia. Wszystko, czego nauczyli się od Jezusa, i 

doświadczyli będąc z Nim, wydawało się niewystarczające wobec perspektywy życia bez Niego. 
 

 Czy i ty nie czujesz się czasem podobnie?  
 

Wszyscy przeżywamy chwile tęsknoty za tym, by Jezus był przy nas i prowadził nas tak, jak 

prowadził Apostołów. Jakże krzepiąca jest więc Jego obietnica, że Duch Święty doprowadzi nas 

do całej prawdy! Wyobraź sobie, że Jezus staje przy tobie i mówi: „Ja odchodzę, ale jest Ktoś, kto 

będzie przypominał ci moje  słowa i objawiał ci moją miłość do ciebie. Słuchaj Go”.  

 



Oczywiście niewielu z nas usłyszy głos rozbrzmiewający w uszach. Jest bardziej 

prawdopodobne, że Duch Święty przemówi do nas w ciszy naszych myśli. 

 

 Duch Święty przemawia na różne sposoby.  

 

Na przykład po podjęciu decyzji odczuwasz głęboki pokój. Zastanawiasz się, co zrobić w 

trudnej sytuacji lub jak poprowadzić ważną rozmowę, aż tu nagle przypomina ci się linijka pieśni, 

która uspokaja twoje serce. Podczas Mszy świętej zapada ci w serce werset Ewangelii, który 

wydaje ci się doskonałą odpowiedzią na wątpliwości twojego dziecka, albo przyjaciel udziela ci 

rady, która wydaje ci się słuszna.  

 

Wszystko to może być działaniem Ducha Świętego. Jesteś niepowtarzalnym stworzeniem 

Boga i On będzie do ciebie mówił w taki sposób, jaki jest dla ciebie najlepszy. Słowa, obrazy, 

przyjaciele, uczucia – zasób możliwości Ducha jest naprawdę niewyczerpany! 

 

„Duchu Święty, otwórz moje uszy i serce, umysł i wyobraźnię, abym mógł 

Cię dzisiaj usłyszeć”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

25 maja 2017 

Lekcja  161                            Temat:   Potrzeba świadectwa wiary  

(Dz 18, 1 - 8:   Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. (2) Znalazł tam pewnego 

Żyda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył 

niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. 

Przyszedł do nich, (3) a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich                 

i pracował; zajmowali się wyrobem namiotów. (4) A co szabat rozprawiał w 

synagodze i przekonywał tak Żydów, jak i Greków. (5) Kiedy Sylas                         

i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu                   

i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. (6) A kiedy się sprzeciwiali                 

i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich: Krew wasza na waszą 

głowę, jam nie winien.  

Od tej chwili pójdę do pogan. 

 (7) Odszedł stamtąd i poszedł do domu pewnego "czciciela Boga", imieniem 

Tycjusz Justus. Dom ten przylegał do synagogi. (8) Przełożony synagogi, 

Kryspus, uwierzył w Pana z całym swym domem, wielu też słuchaczy 

korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Prawowierni Żydzi nie zadawali się z poganami. Po pierwsze, zaciągnęliby przez to 

nieczystość rytualną, a po drugie, poganie nie byli w ich mniemaniu godni tego, by się z nimi 

zadawać. Czcili bożków, nie przestrzegali Prawa Pańskiego, nie należeli do wybranych.  

W ustach dawnego faryzeusza, jakim był Szaweł z Tarsu, decyzja, by – wobec sprzeciwu 

Żydów – pójść z orędziem Ewangelii do pogan, jest wyrazem wielkiej determinacji. Sytuacja nie 

była jednak całkowicie czarno-biała.  
 

W dzisiejszym czytaniu jest mowa o żydowskich małżonkach, Akwili i Pryscylli, którzy 

nie tylko uwierzyli w Jezusa, ale stali się bliskimi współpracownikami Pawła. Ewangelię 

przyjął też, wraz z całym swym domem, Kryspus, przełożony synagogi. 

 



 A poganinem, do którego domu udał się Paweł, był „bojący się Boga” Tytus Justus – 

człowiek, który choć nie był Żydem, wierzył w jedynego Boga i mógł uczestniczyć w niektórych 

nabożeństwach synagogalnych. Paweł nie odciął się więc całkiem od swoich, lecz otworzył na 

innych. 

 

Dziś w Kościele – także tym lokalnym, którym dla większości z nas jest parafia – znajdujemy 

bardzo różnych ludzi.  
 

 Katolików od kołyski, którzy przez całe życie przykładnie wypełniali praktyki religijne, 

i nowo nawróconych, którzy nieraz w bardzo głęboki sposób odkryli Boga po wielu 

latach obojętności religijnej.  

 Przystępujących do sakramentów i tych, których oddziela od nich nieuporządkowana 

sytuacja życiowa.  

 Zwolenników tradycyjnych śpiewów i nabożeństw oraz tych, którzy o wiele lepiej 

odnajdują się w nowych, niekonwencjonalnych formach duszpasterstwa. 

 

Zwykle identyfikujemy się z którąś z tych grup.                                                       

Jaki jednak jest nasz stosunek do pozostałych? 

 

W pierwotnym Kościele potrzebni byli  
 

 nawróceni Żydzi, którzy wnieśli bogactwo Biblii i tradycji, ukazując 

chrześcijaństwo jako nowy etap realizowanego od początku dziejów ludzkości Bożego 

planu.  

 poganie, wnoszący świeżość, poczucie wolności, jaką daje nam Chrystus,                              

i świadomość, że Bóg nie jest własnością jednego narodu czy kultury, ale jest Bogiem 

wszystkich. 

 wreszcie tacy ludzie, jak Tytus Justus, którzy stojąc na pograniczu, pomagali 

jednym i drugim zrozumieć się nawzajem.  

 

 Ciało Chrystusa także dziś potrzebuje wielu różnych członków, aby 

móc dawać skuteczne świadectwo współczesnemu światu. 

 

„Panie Jezu, naucz mnie kochać Twój Kościół takim, jakim on jest.                       

Prowadź nas wszystkich do coraz większej miłości i jedności”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

26 maja 2017                           

      Lekcja  162                                      Temat:   O radości 
 (J 16, 20 - 23a) :  Biblia Tysiąclecia)  

 
 

 (20) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, 

a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz 

zamieni się w radość. (21) Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła 

jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, 

że się człowiek narodził na świat. (22) Także i wy teraz doznajecie smutku. 

Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a  
 

radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. 
 

 (23) W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 
To wspaniała obietnica – radość, której nikt nie zdoła odebrać!  

Kto nie chciałby mieć takiej radości? 
 

I wydaje się to takie proste. Jezus mówi swoim uczniom, że radość z ujrzenia Go na 

nowo zetrze z ich pamięci wszelkie cierpienie, podobnie jak w przypadku rodzącej 

kobiety, która „nie pamięta” o bólu, ciesząc się z przyjścia na świat swojego dziecka. 

Jednak każda matka i każdy ojciec przyznają, że czas po narodzeniu dziecka nie jest 

sielanką.  

 

Wychowywanie dziecka to nie tylko radość z jego pierwszych kroków i pełnych 

entuzjazmu uścisków, ale także nocne karmienia, opatrywanie pozdzieranych kolan                     

i różnego rodzaju niepokoje.  



Jednak mimo wszelkich trudów, bycie świadkiem dorastania własnego dziecka budzi            

w nas przede wszystkim miłość.  

 

Przypływy i odpływy uczuć nie zmieniają Jezusowej obietnicy radości. Wszyscy 

przeżywamy w życiu rozmaite wzloty i upadki. Jednak radość, którą daje Jezus, nie musi 

wznosić się i opadać w zależności od sytuacji. Nie jest to przelotny poryw uczuć, lecz 

spokojna rzeka płynąca w głębi naszych wnętrz – rzeka mająca swoje źródło w 

niepodważalnej prawdzie o zmartwychwstaniu Jezusa.  
 

 Wiemy, że On zmartwychwstał. 

 Wiemy, że pokonał grzech i śmierć.  

 I wiemy też, że przygotował dla nas miejsce w niebie.  

 

Wyznawanie tych prawd sprawia, że nawet w najczarniejszych chwilach zachowujemy 

w sercu przynajmniej promyk radości.  

Masz dziś dobry dzień? Wspaniale! Dziękuj za niego Jezusowi.  

Czeka cię trudna rozmowa? Masz dobrą okazję, by zastosować w praktyce to, co 

wyznajesz.  
 

Powiedz Jezusowi, że Mu ufasz. Wyznaj wiarę w to, że w niebie jest przygotowane 

miejsce z twoim imieniem. Wyznaj, że On jest większy niż twoje problemy. Przekonasz 

się, jak twój niepokój ustąpi miejsca pewności i nadziei. 
 

Jezus umacnia twoją wiarę zawsze, gdy się do Niego zwrócisz – zarówno w radości, jak 

i w smutku. Dzięki Niemu łatwiej ci opanować zły nastrój czy przetrwać trudny czas. 

Właśnie tego rodzaju radości Jezus pragnie nam udzielać! 

 

„Duchu Święty, napełnij mnie radością. Pomóż mi zaufać Ci na dobre i na złe”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

27 maja 2017                           
 

(Dz 18, 23 - 28) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(23) Zabawił tam pewien czas i wyruszył, aby obejść 

kolejno krainę galacką i Frygię, 
 

 umacniając wszystkich uczniów. (24) Pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z 

Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie Pisma, przybył do 

Efezu. (25) Znał on już drogę Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał 

dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. (26) Zaczął 

on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, 

zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć do 

Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. (27) Gdy 

przybył, pomagał bardzo za łaską /Bożą/ tym, co uwierzyli. (28) Dzielnie 

uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie z Pism, że Jezus jest 

Mesjaszem.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Doświadczenie Pawła, o którym czytamy  w dzisiejszym fragmencie Dziejów Apostolskich, 

przypomina nam o jednej z dróg Bożego działania – to jest przez naszych braci i siostry                   

w Chrystusie.  
 

Nie ma nic milszego niż powrót do domu! Tam odnawia się nasza ufność i radość, 

odzyskujemy siły i po pewnym czasie jesteśmy w stanie znowu wyruszyć w świat. Można więc 

sobie wyobrazić, jak czuł się Paweł wracając do Antiochii po zakończeniu długiej wyprawy 

misyjnej. To tętniące życiem miasto od lat było jego bazą wypadową, gdzie w znajomym 

otoczeniu i wśród przyjaznych twarzy czuł się jak u siebie w domu. Odrzucił nawet zaproszenie 

do dłuższego pobytu w Efezie, aby jak najszybciej móc się tam znaleźć (Dz 18,20-21)! 

 

Jak widać, nawet tak gorliwy Apostoł jak Paweł musiał od czasu do czasu powrócić „do 

domu”. Może czuł się zmęczony podróżami i znużony głoszeniem Ewangelii? Może potrzebował 

odpoczynku wśród swoich, aby móc dalej skutecznie pełnić misję ewangelisty? A może po prostu 

chciał spędzić trochę czasu ze swoją rodziną duchową.  



Z pewnością przebywanie wśród nich przypominało mu o Bożej wierności i dodawało odwagi 

do niepoddawania się w obliczu prześladowań. Wiemy na pewno, że po pobycie w Antiochii 

Paweł czuł się umocniony, gdyż Pismo Święte mówi, że wyruszył stamtąd po raz kolejny, 

„umacniając wszystkich uczniów” (Dz 18,23).  
 

Jak wynika z dzisiejszego fragmentu, nasi przyjaciele w Chrystusie mogą nam wiele pomóc. 

Kiedy czujesz się zniechęcony, poproś brata czy siostrę o modlitwę.  
 

Także Msza święta niedzielna, podczas której modlisz się wraz z innymi parafianami, może 

dać ci łaskę na cały nadchodzący tydzień. Bóg chce cię dziś umacniać. Chce dodawać ci sił, abyś 

następnie sam mógł umacniać innych. Nie wahaj się więc „wracać do domu”, gdy tego 

potrzebujesz. Pozwól Bogu działać w twoim życiu przez innych, tak jak działo się to z Pawłem w 

Antiochii. 

 

„Panie, umocnij dziś moje siły, abym i ja mógł umacniać swoich braci”. 
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(17) [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, 

dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego 

samego. (18) [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest 

nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród 

świętych (19) i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - 

na podstawie działania Jego potęgi i siły. (20) Wykazał On je, gdy wskrzesił 

Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach 

niebieskich, (21) 

 ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą,                           

i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym 

nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.  

(22) I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade 

wszystko Głową dla Kościoła, (23) który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który 

napełnia wszystko wszelkimi sposobami.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Świętując dziś wstąpienie Jezusa do nieba, złączmy się z Jego uczniami, wznosząc do nieba 

nasze serca i myśli:  

 

Panie Jezu, wychwalamy Cię w to święto nadziei i triumfu! 



 

 Adorujemy Cię, Panie, siedzącego w niebie po prawicy Ojca! Pełen chwały            

i mocy, zająłeś swoje miejsce, należne odwiecznemu Synowi Bożemu. Opuściłeś je na 

krótko, zstępując na ziemię, by nas odkupić, ale teraz znów zasiadasz na swym niebieskim 

tronie. A my zostaniemy wyniesieni wraz z Tobą! 
 

 Wychwalamy Cię, Panie, gdyż wszelka władza i moc są już poddane 

Tobie. Wszystkie Twoje stworzenia, nawet te największe i najbardziej przerażające, 

muszą oddać Ci pokłon. Nic nie jest już w stanie wyrwać nas z Twojej miłującej ręki!  
 

 Wywyższamy Cię, Jezu, bo Ty jesteś Panem historii. Ani przeszłość, ani 

teraźniejszość, ani przyszłość nie są poza zasięgiem Twego miłującego spojrzenia                          

i zbawczej interwencji. Siedząc na swym tronie pełnym chwały, trzymasz życie każdego                

z nas w swojej dłoni.  
 

 Jezu, Ty jesteś godzien wszelkiej chwały! Wszyscy wrogowie są już pod Twymi 

stopami. Nic nie było w stanie Cię pokonać – ani szatan, ani śmierć, ani cierpienie, ani 

grzech. Wszystko to zwyciężyłeś!  
 

 Ty jesteś ponad wszystkim i w Tobie wszystko ma istnienie. Jezu, 

wywyższony po prawicy Ojca, Ty jesteś Głową Ciała, czyli Kościoła! Pomimo wszystkich 

ludzkich słabości, jakim ulega Twój Kościół, mamy pewność, że nie przestaniesz nas 

oczyszczać.  
 

 Ty wstawiasz się za nami codziennie, prosząc Ojca, by wylewał na nas 

niezmierzone łaski, które pozwolą nam przezwyciężać grzech i żyć w miłości. Jezu, 

wierzymy, że Twoje zwycięstwo jest również naszym, i składamy naszą ufność w Twojej 

miłości. 

 

„Jezu, z radością świętujemy dzisiejszą uroczystość. 

Wpatrując się w Twoją chwałę, ufamy, że nasz los jest w Twoich dłoniach!”. 

 


