
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

5 czerwca 2017 

Lekcja  168                                 Temat:    Urodziny Kościoła 

 (Dz 1, 12-14,  Biblia Tysiąclecia) 

(12) Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży 

blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. (13) Przybywszy tam 

weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, 

Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon 

Gorliwy, i Juda, /brat/ Jakuba. (14) 

Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie 

razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa,                  

i braćmi Jego. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

  

Wczoraj świętowaliśmy narodziny Kościoła  

– dzisiejsze święto uświadamia nam, że Kościół, zrodzony z mocy Ducha 

Świętego, ma Matkę i że jest nią Matka Jezusa. 

 

 Tak jak Jezus począł się z Ducha Świętego w łonie Maryi, tak i Kościół rodzi 

się z Ducha Świętego pod Jej troskliwą opieką. Była Ona z tymi, którzy zgromadzili się 

w Wieczerniku na słowo Jej Syna. 

 

Najświętszej                  

Maryi Panny 

Matki Kościoła 

 



 Maryja z Ewangelii jest bardzo dyskretna, jakby ukryta w cieniu swego Syna, bez wahania 

wychodzi jednak z tego cienia wówczas, gdy jest potrzebna – spotykamy Ją na weselu w Kanie 

Galilejskiej, pod krzyżem Jezusa i teraz, gdy rodzi się Kościół.  
 

Znamy takie osoby w naszych rodzinach i wspólnotach –  
 

 skromne,  

 nierzucające się w oczy, ale  

 pojawiające się zawsze wtedy, gdy ktoś potrzebuje pomocy,  

 dobrej rady, życzliwego słowa.  

 Cieszą się sukcesami innych,  

 często nawet nie przypuszczając, że mają w nich całkiem spory osobisty udział.  

 

   Taka właśnie jest duchowość Maryi.  
 

Dla zebranych w Wieczerniku Jej obecność musiała być ważna, skoro została odnotowana w 

tekście Dziejów Apostolskich. Jest to ważne świadectwo tego, że Jej rola nie skończyła się wraz z 

urodzeniem i wychowaniem Jezusa. Wciąż trwa.  

 

 Niedostrzegalna lub niezrozumiała dla obserwujących Kościół z zewnątrz, staje się oczywista 

dla tych, którzy naprawdę chcą wypełniać słowo Jej Syna.  

 W Jej Niepokalanym Sercu znajdują oni inspirację, by iść za swoim powołaniem oraz by 

wiernie trwać w jedności z innymi – nawet wtedy, gdy jest to trudne.  

 Maryja jest Mistrzynią codzienności, prostych, zwyczajnych obowiązków, 

które jednak za sprawą Ducha Świętego stają się świętą służbą Bogu i ludziom.  

 Uczy, że skoro Bóg jest wierny, to wszystko, co nam poleca, ma sens, a wszystko, co 

obiecuje, w odpowiednim czasie się wypełni.  

 Uczy spokojnego zaufania.  

 Jej życie, w którym nawet najtrudniejsze sytuacje ostatecznie obróciły się w dobro dla 

wszystkich ludzi, stanowi najlepszy przykład, że jest to droga słuszna i możemy bezpiecznie 

nią podążać.  
 

Naśladujmy Ją, prośmy o wstawiennictwo, módlmy się wraz Nią – jak zebrani w Wieczerniku 

– o otwarcie na Ducha Świętego w naszej codziennej rzeczywistości. Maryja jest nam dana przez 

Boga – przyjmijmy Ją jako naszą Matkę. 
 

„Duchu Święty, który zstąpiłeś na Kościół zebrany w Wieczerniku, proszę 

Cię dziś wraz z Maryją, Matką Kościoła, wejdź w moją codzienność, 

abym mógł we wszystkim oddawać chwałę Bogu”. 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

6 czerwca 2017                           

 Lekcja  132
                                  Temat:      Oddać Bogu samych siebie  

(Mk 12, 13 - 17) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

(13) Posłali natomiast do Niego kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, 

którzy mieli pochwycić Go w mowie. (14) Ci przyszli i rzekli do Niego: 

Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim Ci nie zależy. Bo nie 

oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy 

wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić? (15) Lecz 

On poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu Mnie wystawiacie na próbę? 

Przynieście Mi denara; chcę zobaczyć. (16) Przynieśli, a On ich zapytał: Czyj 

jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli Mu: Cezara. (17) Wówczas Jezus rzekł 

do nich:  
 

Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a 

Bogu to, co należy do Boga. 
 

 I byli pełni podziwu dla Niego.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Miało to być podchwytliwe pytanie. Faryzeusze i zwolennicy Heroda zastawili pułapkę na 

Jezusa, formułując pytanie w taki sposób, że każda z możliwych odpowiedzi narażała Go na czyjś 

gniew: „Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?” (Mk 12,14). Odpowiedź 

twierdząca nie spodobałaby się tłumom, przecząca – Rzymianom.  

 

Jednak Jezus nie dał się wciągnąć w jałową dysputę. Zamiast tego sprowadził 

rozmowę na inne tory. „Czyj jest ten obraz i napis?” – zapytał (Mk 12,16). Używając słowa 

„obraz”, Jezus wykroczył daleko poza temat podatków. Naturalnie moneta nosząca wizerunek 

cezara jest jego prawowitą własnością. Co jednak – lub raczej kto – nosi na sobie wizerunek Boga 

i tym samym należy do Niego? 

To my należymy do Boga!  
 



 

On stworzył nas na swój własny obraz i podobieństwo (Rdz 1,27). Stawiający pytanie 

przywódcy żydowscy musieli znać ten cytat. Byli też „pełni podziwu” (Mk 12,17) dla sposobu, 

w jaki Jezus potrafił wybrnąć z opresji. On jednak nie chciał ich upokorzyć, lecz jedynie 

przypomnieć: Należycie do Boga! Jest to niewątpliwie prawdą.  

 

  Jak więc powinno to przejawiać się w naszym życiu?  

  I co to znaczy oddać Bogu samych siebie? 

 

Po pierwsze, nie znaczy to, że jesteśmy jakąś częścią majątku, do którego Bóg rości sobie 

prawa. Jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. On nas kocha i należymy do Niego w tym sensie, w 

jakim dziecko należy do swojego ojca. Jest to relacja oparta na miłości, a nie na prawie własności.  

 

 Na czym więc polega całkowite oddanie siebie Bogu?  

 

Na powierzeniu Mu swego życia i pozwoleniu, by pociągnął nas bliżej do siebie. Pomyśl o 

tym, co dzieje się w tobie, gdy czujesz się naprawdę blisko ze swoją żoną, mężem czy kimkolwiek 

z rodziny. Twoja miłość do tej osoby wzrasta, odczuwasz pokój, pragniesz obdarzać ją dobrem. 

To samo dzieje się, gdy przybliżamy się do Boga. Poznajemy Jego miłość i rodzi się w nas 

pragnienie, by na nią odpowiedzieć. Widzimy Jego dobroć i sami chcemy być dobrzy dla tych, 

których mamy wokół siebie. 
 

Gdy pozwalamy przyciągnąć się Bogu na modlitwie, radością jest dla nas oddać Mu siebie, 

aby w ten sposób „odpłacić się” za wszystko, co nam wyświadczył (Ps 116,1-9). 

 

„Panie, pociągnij mnie do siebie. Oddaję Ci całe moje życie – 

moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”. 
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  Lekcja 170                                Temat:  O modlitwie 
 

(Tb 3, 1-11a.16-17a:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(1) Wtedy bardzo się zasmuciłem, wzdychałem i płakałem, i zacząłem wśród 

westchnień tak się modlić: (2) Sprawiedliwy jesteś, Panie, i wszystkie dzieła 

Twoje są sprawiedliwe. Wszystkie Twoje drogi są miłosierdziem i prawdą, Ty 

sądzisz świat. (3) A teraz, o Panie, wspomnij na mnie, wejrzyj, nie karz mnie za 

grzechy moje ani za zapomnienia moje, ani za moich przodków, którymi 

zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. (4) Nie słuchaliśmy Twoich przykazań, a Ty 

wydałeś nas na łup, niewolę i śmierć, na pośmiewisko i na szyderstwa, i na 

wzgardę u wszystkich narodów, wśród których nas rozproszyłeś. (5) Teraz więc 

liczne Twoje wyroki są prawdziwe, wykonane nade mną za moje grzechy, 

ponieważ nie wypełnialiśmy Twoich przykazań aniśmy nie chodzili w prawdzie 

przed Tobą. (6) Teraz więc uczyń ze mną według Twego upodobania, pozwól 

duchowi mojemu odejść ode mnie: chcę odejść z ziemi i stać się znowu ziemią. 

Ponieważ śmierć jest lepsza dla mnie niż życie, albowiem słuchać muszę 

wyrzutów niesłusznych i ogarnia mnie wielka boleść. Panie, rozkaż, niech będę 

uwolniony od tej niedoli! Pozwól mi udać się na miejsce wiecznego pobytu, nie 

odwracaj Twego oblicza ode mnie, Panie, ponieważ dla mnie lepiej jest umrzeć, 

aniżeli przyglądać się wielkiej niedoli w moim życiu i słuchać 

szyderstw. (7) Tego dnia Sara, córka Raguela z Ekbatany w Medii, 

również usłyszała słowa obelgi od jednej ze służących swojego ojca, (8) że była 

ona wydana za siedmiu mężów, których zabił zły duch Asmodeusz, zanim była 

razem z nimi, jak to jest właściwe dla żon. Służąca mówiła do niej: To ty 

zabijasz swoich mężów. Oto już za siedmiu byłaś wydana i od żadnego nie 

otrzymałaś imienia. (9) Dlaczego nas karzesz za twoich mężów, skoro oni 

pomarli? Odejdź zatem z nimi, abyśmy już nigdy nie zobaczyli twego syna ani 

córki. (10) Tego dnia była ona bardzo zmartwiona i zaczęła płakać. Wyszedłszy 

do górnej izby swojego ojca miała zamiar się powiesić. Jednak zaraz opamiętała 

się i rzekła: Niechaj nie szydzą z mego ojca - mówiąc do niego: Miałeś jedną 

umiłowaną córkę i ona z powodu nieszczęść się powiesiła. 



 Nie mogę wśród smutku przyprowadzać do Otchłani starości ojca mego. 

Będzie lepiej dla mnie nie powiesić się, lecz ubłagać Pana o śmierć, abym nie 

wysłuchiwała więcej obelg w moim życiu. (11) I wówczas wyciągnąwszy 

ramiona ku oknu, modliła się tymi słowami: Błogosławiony jesteś, 

miłosierny Boże, i błogosławione Twoje imię na wieki, (...) 

 (16) I tej godziny modlitwa obojga została wysłuchana wobec 

majestatu Boga. (17) I został posłany Rafał, aby uleczyć obydwoje: Tobiasza, 

aby mu zdjąć bielmo z oczu, tak, aby oczyma swymi znowu oglądał światło 

Boże, i Sarę, córkę Raguela, aby ją dać Tobiaszowi, synowi Tobiasza, za żonę i 

odpędzić od niej złego ducha Asmodeusza, ponieważ Tobiaszowi przysługuje 

prawo otrzymać ją w dziedzictwie przed wszystkimi, którzy ją pragną poślubić. 

W tym czasie powrócił Tobiasz z podwórza swego domu. Także Sara, córka 

Raguela, zeszła z górnej izby.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 Wołając do Boga, Sara nie miała pojęcia, że Tobiasz, jej przyszły teść, w tej właśnie chwili robi 

dokładnie to samo. Dwie różne osoby w dwóch różnych miastach powierzały Bogu swoje bardzo 

różniące się od siebie problemy. Tobiasz utracił wzrok, Sara była nękana przez złego ducha. Jak 

zobaczymy, czytając w tym tygodniu dalszy ciąg tej opowieści, Bóg odpowiedział na ich modlitwy, 

splatając ich losy w sposób, którego żadne z nich nie było w stanie sobie wyobrazić – a wszystko to 

dzięki działaniu Ducha Świętego, który modlił się w nich zgodnie z Bożym zamysłem.  

 Czy wiesz, że Duch Święty bardzo podobnie działa w tobie? Kiedy nie umiemy zobaczyć 

rozwiązania jakiegoś problemu, jest to właściwy moment, by otworzyć swoje serce przed Panem. 

Wtedy właśnie potrzebujemy pomocy Ducha Świętego. Św. Paweł wyjaśnia to następująco: „Duch 

przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, 

sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 

8,26). 

 Tobiasz jęczał i płakał, Sara wylewała przed Bogiem swoje serce. Modlitwy obojga miały właśnie 

zostać wysłuchane, ale żadne z nich nie zdawało sobie z tego sprawy. Prawdopodobnie wydawało im 

się – jak czasami wydaje się nam – że nie ma dobrego wyjścia z ich trudnego położenia. Myśleli tak 

dlatego, że nie pojęli jeszcze w całości Bożego planu wobec ich życia. Byli na etapie oczekiwania, a to 

nie jest wcale prosty etap. 

 Jeśli i ty przeżywasz teraz trudne chwile, przypomnij sobie, że Bóg naprawdę posłał 

Ducha Świętego do twego serca. To On nakłania cię do modlitwy. To On modli się w tobie                

i  z tobą, zawsze zgodnie z Bożym zamysłem. Modlitwy Tobiasza i Sary ukazują nam pewną ważną 

prawdę – Ten, który słyszy wszystkie modlitwy zanoszone na całym świecie i widzi ich wzajemne 

powiązania, słyszy także każde wołanie twego serca. On kocha cię i jest przy tobie, wspierając 

twoją modlitwę za każdym razem, gdy do Niego wołasz. 

 

„Ojcze, ufam Tobie nawet wtedy, gdy nie widzę, w jaki sposób moja 

modlitwa może zostać wysłuchana. Ty jesteś zawsze dobry”. 



 

Jezusa Chrystusa, 

Najwyższego                          

i Wiecznego 

Kapłana 
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Lekcja  171          Temat:     Od modlitwy i ofiary każdego z nas może 

zależeć zbawienie innych 
(Hbr 10, 4 - 10 :   Biblia Tysiąclecia) 

 

(4) Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała 

grzechy. (5) Przeto przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, 

aleś Mi utworzył ciało; (6) całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się 

Tobie. (7) Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym 

spełniał wolę Twoją, Boże. (8) Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń                    

i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je na 

podstawie Prawa. (9) Następnie powiedział: Oto idę, abym spełniał wolę 

Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną. (10) Na mocy tej woli  

uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała    

Jezusa Chrystusa raz na zawsze. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

W świątyni jerozolimskiej krew zwierząt lała się nieustannie. Na ołtarzu składano wciąż nowe 

ofiary przebłagalne, które jednak nie były w stanie zgładzić ludzkich grzechów. Krew ofiarnych 

zwierząt, wyraz ludzkiej skruchy, była jedynie zapowiedzią tej Krwi, która skutecznie pojedna ludzi 

z Bogiem – wylanej z miłości do nas Krwi Jezusa, Baranka Bożego. Ta jedyna, złożona raz na 

zawsze ofiara Jezusa, uobecniana jest odtąd w sposób bezkrwawy kolejnym pokoleniom chrześcijan 

przez tych, których Jezus wybrał, aby dać im szczególny udział w swoim kapłaństwie.  

 

 To prawda, że cały lud Boży jest kapłański.  



Na mocy powszechnego kapłaństwa wiernych jesteśmy powołani do tego, by 

wstawiać się za światem i składać Bogu ofiary na ołtarzach naszych serc.  

 

 Wypełniamy to powołanie podczas każdej Mszy świętej, powierzając Bogu intencje 

Kościoła i świata w modlitwie wiernych.  

 Wypełniamy je także, modląc się prywatnie i łącząc z krzyżem Jezusa wszystkie nasze 

osobiste cierpienia oraz zmagania o wierność naszemu powołaniu. 

 Od modlitwy i ofiary każdego z nas może zależeć zbawienie innych. Jest 

to wielka godność, a zarazem wielka odpowiedzialność.  

 

 Abyśmy jednak byli w stanie wypełniać to wielkie powołanie, 

potrzebujemy Bożej mocy – tej mocy, którą dają nam sakramenty 

święte i właściwie interpretowane słowo Boże.  

 

I tu właśnie tak bardzo potrzebna jest nam posługa kapłanów, którzy łamią dla nas 

chleb słowa Bożego i Eucharystii. To dzięki ich służbie nie jesteśmy zdani tylko na nasze słabe 

ludzkie siły i zdolność rozumienia, ale mamy dostęp do mocy i mądrości Boga, który do nas mówi    

i nas karmi.  

 

 Dziękujmy dziś Bogu za służbę naszych księży, zwłaszcza tych, których znamy i którzy 

pomagają nam trwać w wierze.  

 Dziękujmy za misjonarzy niosących dar ofiary Jezusa tam, gdzie jest On jeszcze nieznany.  

 Prośmy za tych, którzy cierpią z powodu braku kapłanów, aby Bóg wysłuchał ich próśb.  

 Wstawiajmy się też za samych księży, aby bliskość Jezusa pomagała im przetrwać 

wszystkie kryzysy, podnosić się z upadków, a także cieszyć się otrzymanym i przyjętym 

powołaniem. 

 

„Panie Jezu, dziękuję Ci dziś za wszystkich księży, a zwłaszcza tych, z których 

posługi korzystam. Bądź blisko nich i wspieraj ich swoją łaską” 
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      Lekcja  172                                      Temat:   O Duchu Św.- "powietrzu" naszej wiary 
(Mk 12, 35 - 37) :  Biblia Tysiąclecia)  

 
 

  (35) Nauczając w świątyni, Jezus zapytał: Jak mogą twierdzić uczeni w 

Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida? (36) Wszak sam Dawid 
 

mówi w Duchu Świętym: 
 

 Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę 

nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje. (37) Sam Dawid nazywa Go Panem, 

skądże więc jest [tylko] jego synem? A wielki tłum chętnie Go słuchał. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy zdarzyło ci się wziąć głęboki oddech i powiedzieć: „No, dzisiejsze powietrze jest naprawdę 

doskonałe!”. Jeśli tak, musiała to być wyjątkowa sytuacja. Zwykle nie zwracamy uwagi na to, co jest 

dla nas oczywiste, nawet jeśli są to rzeczy konieczne do życia. Podobnie może się zdarzyć także w 

dziedzinie ducha.  

 

Na przykład w dzisiejszej Ewangelii łatwo jest nam przeoczyć słowa Jezusa, że 

król Dawid mówił o mającym przyjść Mesjaszu „mocą Ducha Świętego”. 

 

 Jest to przykre, gdyż Duch Święty jest „powietrzem” naszej wiary. Od 

samego początku odsłaniał On Boże tajemnice Jego ludowi i po dziś dzień nie przestaje tego czynić.  

 

 Na początku Biblii Duch Święty jest opisany jako potężne tchnienie unoszące się nad wodami w 

momencie stworzenia (Rdz 1,2).  

 Na dalszych kartach Starego Testamentu widzimy, jak prowadzi przywódców Izraela, na 

przykład Mojżesza czy Dawida.  

 Spotykamy Go przemawiającego przez proroków, jak na przykład Izajasza czy Jeremiasza.  

 Widzimy Go także, jak przygotowuje lud Boży na przyjście Mesjasza.  

 Także po przyjściu Mesjasza Duch Święty działał z wielką mocą.  

 Nad Jordanem objawił Janowi Chrzcicielowi, że Jezus jest Synem Bożym (J 1,34).  



 Zstąpił na Jezusa podczas Jego chrztu (Mt 3,16).  

 A od dnia Pięćdziesiątnicy działał w sercach Apostołów, sprawiając, że nauczali z mocą, 

uzdrawiali i odważnie głosili Ewangelię.  

 

Bracia i siostry, ten sam Duch Święty działa w naszym życiu! 
 

 To On sprawia, że Pismo Święte staje się dla nas żywe.  

 To On jest wewnętrznym głosem, który nakłania cię do modlitwy.  

 To On jest szeptem zapewniającym cię o miłości Boga do ciebie.  

 Wciąż dotyka twego serca, pociągając cię do Jezusa.  

 

 Nie przeocz Jego działania! 

 

Spróbuj wziąć teraz głęboki oddech. Gdy powietrze będzie wypełniać twoje płuca, przypomnij 

sobie, że Duch jest tak blisko ciebie, jak powietrze, którym oddychasz. Powtórz to kilkakrotnie i 

dziękuj Mu za Jego działanie w twoim życiu i w życiu twoich bliskich. Staraj się w ciągu całego dnia 

pamiętać o tym, że Duch Święty jest z tobą i w tobie. 

 

    Jesteś naczyniem noszącym w sobie Ducha! 
 

„Duchu Święty, przyjdź i napełnij moje serce”. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

10 czerwca 2017                           
 

(Tb 12, 1b.5-15.20) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(1) A kiedy skończyło się wesele, zawołał Tobiasz syna swego, Tobiasza, i 

powiedział do niego: Dziecko, pomyśl o daniu zapłaty człowiekowi, który 

towarzyszył tobie, i dodaj mu coś jeszcze do zapłaty!  

 (5) I poprosił go do siebie, i rzekł: Weź połowę wszystkiego, coś wracając 

miał przy sobie, jako zapłatę swoją, i idź do domu zdrów! (6) Wtedy Rafał 

poprosił ich obu na bok i rzekł do nich: Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go 

przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie wyświadczył wam - 

w celu uwielbienia i wysławiania Jego imienia. Ogłaszajcie przed wszystkimi 

ludźmi dzieła Boże, jak są godne uwielbienia, i nie wahajcie się wyrażać Mu 

wdzięczności. (7) Ukrywać tajemnice królewskie jest rzeczą piękną, ale godną 

pochwały jest rozgłaszać i wysławiać dzieła Boże. Czyńcie dobrze, a zło was nie 

spotka. (8) Lepsza jest modlitwa ze szczerością i miłosierdzie ze 

sprawiedliwością aniżeli bogactwo z nieprawością. Lepiej jest dawać jałmużnę, 

aniżeli gromadzić złoto. (9) Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego 

grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem. (10) Ci, którzy 

popełniają grzech i nieprawość, są wrogami własnej duszy. (11) Odkryję przed 

wami całą prawdę, nie ukrywając niczego. Jużem wam objaśnił i powiedział: 

Piękną jest rzeczą zachowywać tajemnicę królewską, ale godną 

wszelkiej pochwały objawiać dzieła Boże. (12) A teraz: gdy ty i Sara 

modliliście się, ja przypomniałem błagania wasze przed majestatem Pańskim, a 

także, gdy grzebałeś zmarłych. (13) A kiedy nie wahałeś się wstawać i 

opuszczać swojego posiłku, i iść, i grzebać umarłego, ja zostałem posłany, aby 

cię wypróbować. (14) Równocześnie  
 

posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie 
 

 i twoją synową Sarę. (15) Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy 

stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański.  

(20) A teraz uwielbiajcie Pana na ziemi i dziękujcie Bogu! A oto ja 

wstępuję do Tego, który mnie posłał. Opiszcie to wszystko, co was spotkało.              

I odszedł. 
 

 



 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Istnieje pewna prawda, która przewija się przez całą Księgę Tobiasza –  

Bóg lubi uzdrawiać. 

 

Na początku Tobiasz woła do Boga o przywrócenie wzroku. Na końcu anioł Rafał, 

który do tej pory ukrywał, kim jest, odsłania swoją tożsamość i misję: „Posłał mnie Bóg, 

aby uzdrowić ciebie” (Tb 12,14).  

Księga Tobiasza nie jest jedyną księgą biblijną mówiącą o Bożej mocy uzdrawiania.  

 

 Podobne historie znajdujemy także w Ewangelii i Dziejach Apostolskich. 

Przypomnijmy sobie, jak Jezus wskrzesił dwunastoletnią dziewczynkę na prośbę 

jej ojca (Mt 9,23-25), a widząc wielki tłum, „zlitował się nad nimi i uzdrowił 

ich chorych” (Mt 14,14).  

 Także w pierwotnym Kościele Apostołowie napełnieni Duchem Świętym mieli 

moc uzdrawiania. Tak było w czasach biblijnych.  

 A potem? Ojcowie Kościoła „uważali za rzecz normalną, że wierzący prosi Boga 

nie tylko o zdrowie duszy, lecz także o zdrowie ciała” (Kongregacja Doktryny 

Wiary, Instrukcja na temat modlitw w celu osiągnięcia uzdrowienia 

pochodzącego od Boga, 4). 

 W każdej epoce Kościoła pojawiali się święci, będący narzędziami Bożego 

uzdrowienia. 

 

 Dzisiaj jesteśmy świadkami ożywienia tego daru, nie tylko wśród kapłanów                            

i wybitnych postaci, ale także wśród zwyczajnych osób świeckich. Oczywiście wszyscy 

znamy takie sytuacje, kiedy osoba, za którą się modliliśmy, nie została uzdrowiona 

fizycznie i zastanawiamy się dlaczego. To, że Bóg uzdrawia tych, a nie innych, pozostaje 

dla nas tajemnicą, której nie rozwikłamy w tym życiu.  

 

 Wiemy jednak na pewno, że On uzdrawia!  

 

 Co więc mamy czynić, gdy ogarnia nas zniechęcenie?  

 

Niezależnie od efektów naszej modlitwy wytrwale prośmy Boga, aby nas uzdrawiał. 

Prośmy za siebie i za naszych bliskich. Może nie ukaże nam się anioł zwiastujący Boże 

uzdrowienie, jak zdarzyło się to Tobiaszowi. Może nasza modlitwa nie przyniesie 

natychmiast skutków, jakich się spodziewamy. Mimo to jednak ufaj my Bogu, otwórzmy 

się na tajemnicę Jego działania w naszym życiu i nie zapominajmy o tym, że On nas kocha. 



W gruncie rzeczy uświadomienie sobie Jego miłości do nas jest właśnie 

największym uzdrowieniem, jakiego możemy doświadczyć. 

 

„Jezu, uzdrów mnie. Ufam Tobie całym sercem”. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

11 czerwca 2017                           
(2 Kor 13, 11-13) :  Biblia Tysiąclecia)  

 
 

(11) Zresztą, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie 

się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju 

niech będzie z wami! (12) Pozdrówcie się nawzajem świętym 

pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci. (13) 
 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar 

jedności w Duchu Świętym niech będą z wami 

wszystkimi! 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Myśląc o Trójcy Świętej, mamy prawo czuć się nieco oszołomieni. Doktryna naszej 

wiary mówi, że jest jeden Bóg, który odwiecznie istnieje w trzech odrębnych Osobach.  

 

 Jak jednak Bóg może być jeden, a zarazem  

w trzech Osobach? 
 

Chociaż nasze rozumienie Trójcy Świętej wzrastało i pogłębiało się na przestrzeni 

wieków, ten dogmat naszej wiary na zawsze pozostanie tajemnicą.  

 

Trójcy 

Przenajświętszej 
 



 Wierzymy, że jest jeden Bóg – jeden w substancji, w istocie i w naturze.  
 

 Zarazem jednak wierzymy, że ten jeden Bóg istnieje w trzech Osobach, i że te  
 

 trzy Osoby Trójcy Świętej są współistotne, a każda z nich jest Osobą w pełni Boską. 

 

Nie oznacza to, że Bóg jest trzema odrębnymi, niezależnymi Istotami w takim sensie, w 

jakim każdy człowiek jest odrębną istotą. Różnica pomiędzy Ojcem, Synem a Duchem 

Świętym nie polega na ich autonomii, ale „na Ich wzajemnym odniesieniu do siebie” (KKK, 

252).  

 

Innymi słowy,  

 

         Bóg istnieje w relacji miłości – i zaprasza nas do udziału w niej. 

 

Wierzymy wreszcie, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Znaczy to, że 

my także funkcjonujemy w relacjach. Przykazanie miłości Boga i bliźniego ukazuje, że Bóg 

pragnie, abyśmy starali się budować jedność między sobą. Chce, abyśmy byli jedno, tak by 

świat mógł widzieć niezliczonych świadków miłości Boga. 

 

 Oby w tę piękną uroczystość miłość Boga stała się twoją miłością.  

 Oby skłoniła cię do przebaczenia tym, którzy cię skrzywdzili, do powiedzenia 

życzliwego słowa, do przyjścia z pomocą tym, którzy są w potrzebie, czy do 

przezwyciężania niezgody w twojej rodzinie. 

 Oby pomogła ci stać się światłem wnoszącym miłość Boga światu pogrążonemu w 

ciemnościach grzechu i podziałów. 

 

„Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, pomóż mi 

przyjąć Twoją miłość i żyć nią na co dzień”. 
 

 


