
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

29 maja 2017 

Lekcja  163                          Temat:    Duchu Święty przyjdź! 

(Dz 19, 1-8,  Biblia Tysiąclecia) 

(1) Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice 

wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. (2) Zapytał 

ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do 

niego: Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. (3) Jaki więc 

chrzest przyjęliście? - zapytał. A oni odpowiedzieli: Chrzest 

Janowy. (4) Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby 

uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa - powiedział 

Paweł. (5) Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. (6) A 

kiedy Paweł włożył na nich ręce,  

Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też 

językami i prorokowali. 

(7) Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn. (8) Następnie wszedł 

do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące rozprawiając i 

przekonując o królestwie Bożym. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

  
 

 

 

Bł. Helena Guerra, włoska zakonnica 

żyjąca na przełomie XIX i XX wieku, miała głębokie 

przekonanie, że Kościół powinien przykładać większą 

wagę do Osoby Ducha Świętego.  

Mawiała: „O, gdyby tak wezwanie «Przyjdź, Duchu 

Święty!», którego Kościół od dni spędzonych w 

Wieczerniku nigdy nie przestał powtarzać, stało się 

równie popularne jak «Zdrowaś Maryjo»!”. 

 



Bł. Helena dzieliła się swoim przekonaniem z siostrami założonego przez siebie Zgromadzenia 

Oblatek Ducha Świętego, zakładała grupy modlitewne dla osób świeckich, a także pisała listy do 

papieża Leona XIII, który uznając jej natchnienie za słuszne, zapoczątkował w Kościele 

odprawianą po dziś dzień dziewięciodniową nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha 

Świętego a także wydał encyklikę o Duchu Świętym, Divinum illud munus. Niedługo po jej 

ogłoszeniu, 1 stycznia 1901 roku, papież w imieniu całego Kościoła wezwał Ducha Świętego 

hymnem: „O Stworzycielu Duchu, przyjdź!”, prosząc o szczególne 

działanie Ducha w nowym stuleciu.  

 

Tego samego dnia grupa wiernych z Kościołów protestanckich, zgromadzona na modlitwie w 

Topeka, w USA, przeżyła bardzo mocne doświadczenie Ducha Świętego, podobne temu, o jakim 

mówi dzisiejsze czytanie. Dzień ten uznaje się za początek ruchów zielonoświątkowych wśród 

protestantów. Minęło ponad pół wieku i to samo doświadczenie stało się również udziałem 

katolików.  

W 1967 roku grupa profesorów i studentów z katolickiego uniwersytetu w Pittsburgu, podczas 

weekendowych dni skupienia, przeżyła coś, co nazwali „odnowieniem bierzmowania”, a co 

obecnie popularnie nazywa się „chrztem w Duchu Świętym”. Doświadczyli w sposób namacalny 

działania Ducha w sobie – było to głębokie poczucie, że są kochani przez Boga, że On im 

przebacza i chce ich prowadzić. Rozbudziło się w nich wielkie pragnienie modlitwy i służenia 

Bogu, Pismo Święte stało się dla nich żywe. Jeden z uczestników skomentował to następująco: 

„Nie muszę już wierzyć w Pięćdziesiątnicę. Widziałem ją na własne oczy”.  

 

 Wydarzenie to dało początek katolickiej Odnowie w Duchu Świętym, która                   

w lutym tego roku obchodziła pięćdziesięciolecie istnienia i wciąż stara się dzielić swoim 

doświadczeniem z innymi.  

 

Oczywiście, działanie Ducha Świętego nie ogranicza się do jednego ruchu czy określonego 

typu wspólnoty w Kościele. Jest On dany nam wszystkim. Jeśli czujesz, że w twoje życie 

duchowe wkrada się marazm i rutyna, że nie możesz zmobilizować się do modlitwy, módl się                 

z wiarą wezwaniem, które było tak bliskie bł. Helenie, prosząc, by Duch Święty ożywił cię                           

i napełnił mocą. 

 

„Przyjdź, Duchu Święty! Ożyw moją wiarę i przemień moje życie”. 
 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

30 maja 2017                           

 Lekcja  164                              Temat:       Modlitwa miłości 
(J 17, 1 - 11a) :  Biblia Tysiąclecia)  

 

(1) To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: 
 

Ojcze, nadeszła godzina! 
 

Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył (2) i aby mocą 

władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne 

wszystkim tym, których Mu dałeś. 

 (3) A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego 

Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.  

(4) Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, 

które Mi dałeś do wykonania. (5) A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą 

chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. (6)Objawiłem 

imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, 

a oni zachowali słowo Twoje. (7) Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi 

dałeś, pochodzi od Ciebie. (8) Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im 

przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, 

oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. (9) Ja za nimi proszę, nie proszę za 

światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. (10) Wszystko 

bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony 

chwałą. (11) Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę 

do Ciebie.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Nie dziw się, jeśli nie od razu zaczniesz rozumieć modlitwę Jezusa z 

dzisiejszej Ewangelii. 

 

 Jest to przecież rozmowa pomiędzy dwiema Osobami Boskimi!  
 

Skoro język miłości między ludźmi bywa trudny do zrozumienia, to tym bardziej język miłości 

Boskiej wymaga powolnego i dokładnego wczytania się w te słowa.  



Pierwsza myśl Jezusa zawsze kierowała się ku Ojcu. Kiedy chodził po ziemi, starał się we 

wszystkim wypełniać Jego wolę, świadcząc o Jego sprawiedliwości i dobroci. Widzimy to także 

wtedy, gdy Jezus prosi Ojca, by otoczył Go chwałą, gdyż chwałą tą ma być przebywanie z Ojcem. 

Jezus nie prosi o wspaniały tron ani o niekończące się pieśni pochwalne wszystkich narodów. 

Pragnie po prostu być z Ojcem. Jednak modlitwa Jezusa jest skupiona nie tylko na Ojcu. Ich 

wzajemna miłość przelewa się także na uczniów.  

 

Wyobraźmy sobie, pod jak wielką presją znajdował się Jezus. Wiedział, że już niedługo 

zostanie zrzucony na Niego ciężar wszystkich grzechów. Wiedział, że diabeł zaatakuje Go całą siłą 

swej nienawiści i pokus. Co w tej sytuacji leżało Mu najbardziej na sercu? Wypełnienie planu Ojca 

i troska o uczniów. O każdego z nas.  
 

Czy można wyobrazić sobie większą miłość? 
 

Wiemy, jak skończyła się ta historia. Jezus zatriumfował! Umierając w akcie 

posłuszeństwa Bożym planom, uwielbił Ojca i odkupił nas od grzechu. 

  

 Jego miłość do Ojca i do nas odniosła zwycięstwo.  

 Tę właśnie miłość Jezus ofiarowuje dziś każdemu z nas – miłość dość mocną, by 

odsunąć wszelkie pokusy, uzdrowić każdą ranę i naprawić każdą krzywdę. 

 Jest to miłość, która nikogo nie dyskryminuje, nigdy się nie męczy i nigdy nie daje za 

wygraną.  

 Miłość, która jest nie tylko po to, by się o niej dowiedzieć, lecz by jej doświadczyć.  

 

Pozwólmy Jezusowi ogarnąć się tą miłością podczas dzisiejszej modlitwy. Szukajmy jej 

znaków w ciągu dnia. On nigdy nie przestaje troszczyć się o swój lud.  

 

„Panie, jak wielka i niepojęta jest Twoja miłość do Ojca i do nas. 

Pomóż mi szeroko otworzyć ramiona, abym mógł przyjąć wszystko to, co dla 

mnie przygotowałeś”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Nawiedzenie 

Najświętszej Maryi Panny 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

31 maja 2017                    

  Lekcja 165                               Temat:   Magnificat 
 

(Łk 1, 39 - 56:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(39) W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do 

pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. (40) Weszła do domu Zachariasza i 

pozdrowiła Elżbietę. (41) Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło 

się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. (42) Wydała ona 

okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami                             

i błogosławiony jest owoc Twojego łona. (43) A skądże mi to, że Matka 

mojego Pana przychodzi do mnie? (44) Oto, skoro głos Twego pozdrowienia 

zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim 

łonie. (45) Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa 

powiedziane Ci od Pana. (46) Wtedy Maryja rzekła:  

Wielbi dusza moja Pana, (47) i raduje się duch mój                    

w Bogu, moim Zbawcy. 

(48) Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem 

błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, (49) gdyż wielkie 

rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię - (50) a 

swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co 

się Go boją. (51)On przejawia moc ramienia swego, rozprasza 

[ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. (52) Strąca władców 

z tronu, a wywyższa pokornych. (53) Głodnych nasyca dobrami, a 

bogatych z niczym odprawia. 



 (54) Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie 

swoje - (55) jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama                 

i jego potomstwa na wieki. 

 (56) Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Dzisiejsza liturgia tchnie radością. Maryja wyśpiewuje Magnificat, Elżbieta 

cieszy się, że przyszła do niej Matka Pana, maleńki Jan Chrzciciel skacze z radości w łonie swej 

matki.  

Radość płynie też z pozostałych czytań. „Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się                  

i wesel z całego serca” (So 3,14). „Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. 

Weselcie się nadzieją” (Rz 12,11-12). „Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko 

Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela!” (Iz 12,6). I nie są to bynajmniej jedyne 

wersety Biblii wzywające do radości. 

 

Czym jest ta radość? Nie jest ona zadowoleniem sytych, jakie odczuwamy, gdy po wypełnieniu 

swoich podstawowych obowiązków możemy wreszcie spokojnie zasiąść na kanapie przed 

telewizorem. Jest to radość z ufnej relacji z Bogiem, który trzyma wszystko w swoich dłoniach i 

który zaprasza nas do współpracy. „Wszystko będzie dobrze i wszystko się dobrze skończy” – 

powiedział Jezus do XIV-wiecznej angielskiej mistyczki, Julianny z Norwich, która bolała nad 

stanem zniszczonego wojnami i zarazą otaczającego ją świata. Ta radość zadziwia.  

Mieli ją święci, tacy jak Franciszek z Asyżu, który z właściwą sobie prostotą tłumaczył 

współbratu, że „radość doskonała” nie płynie z sukcesów, ale z jedności z Bogiem: „Kiedy 

staniemy u Panny Maryi Anielskiej deszczem zmoczeni, zlodowaciali od zimna, błotem ochlapani i 

zgnębieni głodem i zapukamy do bramy klasztoru, a odźwierny wyjdzie gniewny… i nie otworzy 

nam, i każe stać na śniegu i deszczu, zziębniętym i głodnym, aż do nocy; wówczas, jeśli takie 

obelgi i taką srogość, i taką odprawę zniesiemy cierpliwie, bez oburzenia i szemrania… o bracie 

Leonie, zapisz, że to jest radość doskonała”. 

 

Skąd bierze się taka radość i taki pokój, których nie są w stanie odebrać żadne okoliczności 

życia? Co możemy zrobić, aby nasze chrześcijaństwo nie było chrześcijaństwem smutnym? 

Odpowiedzią może być znane powiedzenie, że jesteś tym, czym się karmisz. Czy karmię się 

słowem Bożym? Czy przez modlitwę, adorację, rozważanie Biblii uczę się patrzeć na życie z 

perspektywy Boga? Już krótka modlitwa poranna może ustawić cały dzień, zawierzając go Dawcy 

prawdziwej radości. 

 

„Panie, który wciąż kierujesz do mnie swoje słowo, spraw, bym cenił je 

bardziej niż wszystkie inne przychodzące do mnie słowa i – jak Maryja – 

wierzył, że ono się spełni”. 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

1 czerwca 2017 

Lekcja  166                            Temat:      Stanowić "jedno" 

(J 17, 20 - 26 :   Biblia Tysiąclecia) 
 

(20) Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą 

wierzyć we Mnie; (21) aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, 

Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat 

uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. (22) I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem 

im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. (23) Ja w nich, a Ty we 

Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś 

Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. (24) Ojcze, chcę, aby także ci, 

których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, 

którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. (25) Ojcze 

sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, 

żeś Ty Mnie posłał.(26) Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby 

miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

W jaki sposób tak wielu różnych ludzi może stanowić jedno? Nikt przecież nie jest taki sam 

jak pozostali. Pokryty tatuażami nastolatek z naszej ulicy, ateista, z którym pracujemy w jednym 

biurze, krewny będący innego wyznania.  
 

Jak Jezus może oczekiwać, że staniemy się jedno z tak różnymi 

osobami wokół nas? 
 

 Może się to stać jedynie mocą Ducha Świętego. Jednym z największych dzieł 

Ducha Świętego jest budowanie jedności. W skali kosmicznej zjednoczył On niebo i ziemię, Boga 

i ludzkość przez krzyż Chrystusa. Ale zjednoczył także faryzeuszy i celników, pogan i Żydów, 

setników i rybaków w jednym Kościele w Jerozolimie. Wzajemne uprzedzenia i lęki rozpływały 

się, gdy Duch dotykał ludzkich serc, ukazując im, jak wspaniałe może być ich życie, kiedy staną 

się czymś jednym w Chrystusie.  

 

Czy jedność oznacza, że wszyscy mają być identyczni? 
 



 Ależ skąd! Bóg stworzył każdego z nas jako odrębną osobę i każdy może oddawać Mu 

chwałę na swój własny sposób. On nie chce, abyśmy wszyscy byli jednakowi, ale byśmy opierali 

się pokusie izolowania od tych, którzy są inni, i traktowania ich jako gorszych od siebie. Chce, 

abyśmy zrozumieli, że wszyscy jesteśmy ze sobą związani oraz że wszyscy jesteśmy kochani                   

i cenni w oczach naszego Ojca niebieskiego. Stawanie się jedno z sześcioma i pół miliardem ludzi 

żyjących na naszej planecie nie jest realistyczne. Warto więc skupić się na budowaniu jedności                

z tymi, których widujemy codziennie, a zwłaszcza ze współmałżonkiem i dziećmi. 

 

 Spróbuj stanąć dziś przed Panem na modlitwie i poprosić, by pokazał ci, w jaki sposób 

traktujesz tych, którzy są inni niż ty. Może przyjdą ci na myśl konkretne osoby lub grupy osób. 

Czy nie czujesz wobec nich pogardy lub zazdrości? Proś Ducha Świętego, by zabrał ci te uczucia  

i zastąpił je miłością. Miłość nikogo nie odpycha, przeciwnie, każdego przyciąga, obalając 

wszelkie bariery. 

 

„Duchu Święty, naucz mnie jednoczyć się z modlitwą Jezusa: 

«Aby wszyscy stanowili jedno»”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

2 czerwca 2017                           

      Lekcja  167                                      Temat:   Pójdź za Jezusem! 
(J 21, 15 - 19) :  Biblia Tysiąclecia)  

 
 

  (15) A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, 

synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty 

wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. (16) I znowu, po raz 

drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: 

Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce 

moje. (17) Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz 

Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie?                  

I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. 

Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. (18) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: 

Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się 

zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a  

inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. 

 (19) To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga.                               

A wypowiedziawszy to rzekł do niego: Pójdź za Mną! 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wielu z nas idzie przez życie z jakiegoś rodzaju niepełnosprawnością – lub ma kogoś takiego 

w najbliższym otoczeniu. Dla takich osób zwrot: „inny cię opasze” czy – jak byśmy powiedzieli to 

dzisiaj – „inny cię ubierze”, nabiera szczególnego znaczenia. Nasi niepełnosprawni bracia i siostry 

mogą też bardzo osobiście przyjąć słowa Jezusa: „Wyciągniesz ręce swoje” (J 21,18). 

Wiedzą oni dobrze, co czuje ktoś, kto dochodzi do swoich fizycznych i emocjonalnych granic. 

Czasami też doświadczają tego, że ktoś prowadzi ich tam, gdzie wcale nie chcieli lub nie 

spodziewali się dojść. 
 

Dzisiejsza Ewangelia niesie nam jednak dobrą nowinę. Zapewnia, 

że nawet poprzez naszą niepełnosprawność czy inne ograniczenia 

możemy uwielbić Boga. Jak to możliwe?  
 



Może wydaje nam się, że oddajemy chwałę Bogu tylko wtedy, gdy jesteśmy w dobrej formie 

fizycznej i psychicznej lub kiedy doświadczymy jakiegoś cudownego uzdrowienia.                                  

W rzeczywistości jednak oddawać chwałę Panu może absolutnie każdy, niezależnie od stanu, w 

jakim się znajduje. 

 

Wyobraź sobie człowieka, który stracił obie nogi, lecz zachowuje wewnętrzną radość i stara się 

żyć pełnią życia mimo swoich ograniczeń, albo dziewczynkę z zespołem Downa, będącą 

uosobieniem niewinności i czułości,  cech, jakich Bóg oczekuje od nas wszystkich. Pomyśl                        

o matce, która z heroiczną wytrwałością i męstwem walczy o swoje autystyczne dziecko. Każda               

z tych osób jest bezcenna w oczach Pana. Każda oddaje Mu chwałę. W gruncie rzeczy to sposób, 

w jaki przyjmujemy nasze ograniczenia, rozstrzyga o tym, czy oddajemy Bogu chwałę, czy też 

nie.  

 

Weźmy na przykład św. Pawła – pisał on o „ościeniu dla ciała”, o którego usunięcie prosił 

Boga. Z czasem zrozumiał jednak, że moc Boża „w słabości się doskonali” (2 Kor 12,9). 

Zamiast koncentrować całą swoją energię na wyzbyciu się tej słabości, skupił się na służeniu 

Panu.  

 

Bez względu na to, w jakim stanie jesteśmy, Bóg może się nam objawić – także w naszej 

słabości i zmaganiach. Z pomocą Jego łaski możemy nauczyć się kochać i wielbić Jezusa poprzez 

nasze niedoskonałości. Możemy zaufać Mu w obliczu prób – pomimo naszych ograniczeń. A 

wtedy, jak św. Paweł, będziemy skupiać się nie na tym, czego nie możemy zrobić, ale na tym, co 

Bóg może zdziałać w nas. 

 

„Jezu, pójdę za Tobą, gdziekolwiek mnie poprowadzisz”. 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

3 czerwca 2017                           
 

(Dz 28, 16 -20.30 -31) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(16)Gdyśmy weszli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem 

z żołnierzem, który go pilnował. (17) Po trzech dniach poprosił on do siebie 

najznakomitszych Żydów. A kiedy się zeszli, mówił do nich: Nie uczyniłem, 

bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany 

zostałem jako więzień w ręce Rzymian, (18) którzy po rozpatrzeniu sprawy 

chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie ma we mnie winy zasługującej na 

śmierć. (19) Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się 

do Cezara - bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego 

narodu.(20) Dlatego też zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i rozmówić, 

bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany.  

 (30) Przez całe dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu                     

i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, (31)  
 

głosząc królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie 

Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

To zakończenie Dziejów Apostolskich jest nadzwyczaj trafne!  
 

 Dlaczego?  
 

Ponieważ nie widzimy, aby którykolwiek z Apostołów zakończył swoją misję.  

 

 Piotr przebywa w Antiochii lub w Rzymie, kierując szybko rosnącym w liczbę 

Kościołem.  

 Barnaba i Jan Marek wyruszyli z kolejną misją ewangelizacyjną.  

 Reszta Apostołów podróżuje po całym ówczesnym świecie, głosząc Ewangelię                      

i zakładając nowe Kościoły.  

 Nawet Paweł, przebywający w areszcie domowym w Rzymie, przy każdej okazji głosi 

królestwo Boże! 



Zastanówmy się nad postawą Pawła. 

 

 Mógł wykorzystać ten czas względnego spokoju na to, by uporządkować swoje 

sprawy i wreszcie trochę odetchnąć. On jednak pisał listy do założonych przez siebie 

Kościołów, próbował pojednać się ze swoimi nieprzyjaciółmi, a przede wszystkim nie 

przestawał głosić Dobrej Nowiny tym, którzy chcieli Go słuchać. Nawet skuty kajdanami, 

uwięziony i pilnowany przez strażnika, Paweł czuł się wezwany do służenia Panu i Jego 

Kościołowi. Nawet wtedy, gdy praktycznie wszystko zostało mu odebrane, wiedział, że 

wciąż ma wielką wartość dla Boga. 

 

Nigdy nie myśl, że jesteś bezużyteczny dla Pana. Jezus może posłużyć się tym, co 

potrafisz, obojętnie, czy jest to dużo, czy mało, i przeniknąć to swoją łaską. Twoje 

doświadczenie, twoja wierność, nawet twoje problemy mają wielką wartość dla królestwa 

Bożego. 

 

Gdziekolwiek jesteś, twoja obecność może zdziałać wiele dobrego! 

 

„Panie, pomóż mi zrozumieć, czego pragniesz ode mnie tu i teraz.                           

Pomóż mi wciąż iść drogą wiary”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zesłanie 

Ducha 

Świętego 

 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

4 czerwca 2017                           
 (Dz 2, 1 - 11) :  Biblia Tysiąclecia)  

 
 

(1) Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się 

wszyscy razem na tym samym miejscu. (2) Nagle dał się słyszeć z nieba 

szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym 

przebywali. (3) Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na 

każdym z nich spoczął jeden. (4) I  
 

wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, 
 

 i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał 

mówić. (5) Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich 

narodów pod słońcem. (6) Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie                   

i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. (7) Czyż ci 

wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia               

i podziwu. (8) Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? -

 (9) Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz 

Kapadocji, Pontu i Azji, (10) Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które 

leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, (11) Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy      

i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



Na dwudzieste pierwsze urodziny syna dumny ojciec wzniósł toast, wspominając dzień jego 

narodzin. „To był wspaniały dzień – powiedział. – Wraz z mamą byliśmy zachwyceni, że 

pojawiłeś się w naszym życiu – choć oczywiście nie zawsze byliśmy zachwyceni tym, co od tego 

dnia robiłeś!” Ojciec oczywiście żartował, a syn doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Wiedział, 

że ojciec go kocha i cieszy się z każdego przeżytego wspólnie z nim dnia. 

 

My także świętujemy dziś urodziny – wspominamy dzień, w 

którym narodził się Kościół. 
 

Jak jednak pokazał to żart ojca, urodziny to nie tylko wspominanie dnia, w którym wszystko 

się zaczęło. Podziękujmy więc Duchowi Świętemu za to wszystko, co uczynił „od tego dnia”. 

Przede wszystkim, bez natchnienia Ducha Świętego chrześcijanie nie byliby w stanie przekazać 

przesłania Ewangelii kolejnym pokoleniom – i nie dotarłoby ono do ciebie. 

Pamiętajmy też, że Duch Święty nie żyje tylko w wielkich świętych, tych z dawnych epok                   

i tych nam współczesnych. Działa także w tobie, pomagając ci prowadzić święte życie.  

 

 Czy poczułeś kiedyś przynaglenie, by pomóc komuś w potrzebie?  

Jest to działanie Ducha Świętego.  

 Próbowałeś opowiedzieć komuś, dlaczego wierzysz?  

To także jest działanie Ducha Świętego.  

 Czy walczyłeś z pokusą i pokonałeś ją?  

To Duch Święty dał ci moc.  

 Czy wychodząc ze Mszy świętej lub kończąc modlitwę, czułeś się umocniony w wierze 

i bliżej Boga?  

To także sprawił Duch Święty.  

 

Dziękuj Mu więc! Pomyśl, w jaki sposób możesz uczcić to, co On już zdziałał, i co czyni 

dzisiaj. Możesz sprawdzić w Internecie, w jaki sposób w różnych krajach obchodzi się Zesłanie 

Ducha Świętego. Możesz spędzić na modlitwie kilka minut dłużej niż zwykle, rozważając dary 

Ducha Świętego. A może przygotuj dziś sobie i domownikom ulubiony deser. W końcu to 

przecież urodziny!  

 

„Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że zstąpiłeś na swój Kościół, a 

także za to, że jesteś ze mną dzisiaj!” 

 


