
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

12 czerwca 2017 

Lekcja  173                                 Temat:    Bóg jest zawsze po twojej stronie 

(2 Kor 1, 1-7,  Biblia Tysiąclecia) 

(1) Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do 

Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, jacy są w 

całej Achai. (2) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa 

Chrystusa. (3)  

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, 

 (4) Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami 

mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której 

doznajemy od Boga. (5) Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, 

tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. (6) Ale gdy znosimy 

udręki - to dla pociechy i zbawienia waszego; a gdy pocieszani jesteśmy - 

to dla waszej pociechy, sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te same 

cierpienia, których i my doznajemy. (7) A nadzieja nasza co do was jest 

silna, bo wiemy, że jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i naszej 

pociechy. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

       Eksperci twierdzą, że dla zrównoważenia jednego negatywnego komentarza, jaki usłyszymy, 

potrzebujemy pięciu pozytywnych. To znaczy, że łatwiej się zniechęcić, niż zachęcić, zasmucić, 

niż pocieszyć. Jest więc rzeczą ciekawą, że św. Paweł w swoim liście aż dziesięć razy używa słów 

„pociecha” lub „pocieszyć”. Być może intuicyjnie poszedł za regułą „jeden do pięciu”. A może po 

prostu chciał, by Koryntianie głębiej zrozumieli dobroć i współczucie  Boga. 

 

W Ewangeliach wielokrotnie spotykamy Jezusa pocieszającego innych. Uczonemu w Piśmie 

pytającemu o to, które z przykazań jest największe, powiedział:  

„Niedaleko jesteś od królestwa Bożego” (Mk 12,34). Wyobraźmy sobie, jak wspaniale 

musiał poczuć się ten uczony! Kiedy Piotr uznał w Nim Mesjasza, Jezus odparł:  

„Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony” (Mt 16,17). Pomyślmy, jak bardzo 

musiało to umocnić wiarę Piotra i jego pragnienie pójścia za Jezusem. 



Gdy przyprowadzono do Niego kobietę pochwyconą na cudzołóstwie, Jezus rzekł do niej:                

„I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz” (J 8,11). Słowa te z pewnością 

skłoniły ją do przemiany życia.  
 

Powrót Jezusa do Ojca nie oznaczał ustania Bożej pociechy. Jezus obiecał zesłać nam Ducha 

Świętego jako „innego Parakleta” (J 14,16). Użyte tu greckie słowo Parakletos ma ten sam 

źródłosłów co słowo pociecha, używane przez Pawła w dzisiejszym pierwszym czytaniu!  
 

Paweł podkreśla rolę Ducha Świętego jako Pocieszyciela między innymi dlatego, że pisze                

do chrześcijan znajdujących się w trudnej sytuacji. Chce więc zapewnić ich, że Duch Święty 

pomoże im zachować nadzieję i wytrwać przy Panu także w czasie prób, aby i oni mogli wspierać                           

i pocieszać innych. 

 

Duch Święty chce pocieszać także ciebie. 
 

 Kiedy jesteś zdegustowany sobą, On podniesie cię na duchu.  

 Kiedy wątpisz w owocność swoich wysiłków, On pokaże ci, ile się już zmieniłeś i jak 

dojrzałeś.  

 A kiedy wszystko idzie dobrze i czujesz, że twoje działanie ma sens, On będzie mobilizował 

cię do dalszej pracy. 

 

Bóg jest zawsze po twojej stronie. 

 

Wciąż chce cię pocieszać i zachęcać do dalszej drogi. 

 

„Duchu Święty, w jaki sposób pragniesz mnie dziś pocieszyć?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

13 czerwca 2017                           

 Lekcja  174                                   Temat:      Byś chrześcijaninem - być świadkiem 

(Mt 5, 13-16) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

(13) Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże 

ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez 

ludzi. (14) Wy jesteście światłem świata.  

 

Nie może się ukryć miasto położone na górze. 

 

(15) Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, 

aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. (16) Tak niech świeci wasze 

światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 

waszego, który jest w niebie. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

  
 

 

Według XIII-wiecznego życiorysu św. Antoniego 

Padewskiego, wstąpił on do zakonu franciszkanów 

już jako kapłan, nie przyznając się do swego 

gruntownego wykształcenia, a jedynie prosząc, by 

wysłano go na misje do Maroka. Kiedy choroba 

pokrzyżowała jego plany, oddał się pokucie, 

kontemplacji i wykonywaniu najniższych posług                  

w jednym z klasztorów. Jednak pewnego dnia, podczas 

uroczystości święceń kapłańskich, kiedy zabrakło 

kaznodziei mogącego wygłosić kazanie, przełożony 

nieoczekiwanie poprosił o to Antoniego. Mądrość                   

i płomienna miłość, z jaką święty głosił słowo, 

sprawiły, że bracia oniemieli z podziwu. 



„Skoro, jak mówi Pan, nie może się ukryć miasto położone na górze (Mt 5,14) – 

podsumowuje autor życiorysu – wiadomość o tych wydarzeniach dotarła wkrótce do prowincjała.               

I tak Antoni zmuszony był przerwać spokojne milczenie i wyjść do ludzi”. 
 

Słysząc, że mamy być solą ziemi, światłem świata i miastem położonym na górze, możemy 

poczuć pewien niepokój. Co mamy czynić? Jak wypełniać tę misję? W jaki sposób dawać 

świadectwo? 

 

 Jednak wszystkie te trzy elementy: sól, światło i miasto, mają to do siebie, że 

działają nie przez jakąś wyjątkową aktywność, lecz po prostu przez swoją 

obecność. Po prostu są – i korzysta na tym całe otoczenie.  

 

 Dzisiejsza Ewangelia ostrzega nas jednak przed pewnym niebezpieczeństwem. 

 

 „Jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? – pyta Jezus (Mt 5,13).  

 

 Czy rzeczywiście nazywając się chrześcijaninem, mam żywy kontakt z Jezusem?  

 Czy codziennie znajduję czas na modlitwę?  

 Czy moje postawy życiowe są kształtowane przez Ewangelię, a nie opinie otoczenia 

lub mediów?  

 

Jeśli tak, Bóg zdoła się mną posłużyć, a moje dary, prędzej czy później, wyjdą na jaw, jak 

wyszedł na jaw wybitny dar słowa Antoniego z Padwy. 

 

Prośmy dziś Ducha Świętego o rzeczywiste otwarcie na głos Jezusa, o łączność z Nim w naszej 

codzienności. Oby nasze życie nabrało smaku, który dostrzegą inni. 

 

„Panie, pokaż mi, co mam czynić, aby moje życie pociągało innych do Ciebie. 

Pomóż mi być sobą – takim, jakiego mnie stworzyłeś i jakim chcesz mnie mieć”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

14 czerwca 2017                    

  Lekcja 175                         Temat:   Spojrzyj na siebie jako na arcydzieło Boże 
 

(2 Kor 3, 4-11:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(4) A dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. (5) Nie 

żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz /wiemy, 

że/ 

ta możność nasza jest z Boga. 

(6) On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza, 

przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś 

ożywia. (7) Lecz jeśli posługiwanie śmierci, utrwalone literami w kamieniu, 

dokonywało się w chwale, tak iż synowie Izraela nie mogli spoglądać na oblicze 

Mojżesza z powodu jasności jego oblicza, która miała przeminąć, (8) to o ileż 

bardziej pełne chwały będzie posługiwanie Ducha? (9) Jeżeli bowiem 

posługiwanie potępieniu jest chwałą, to o ileż bardziej będzie obfitować w 

chwałę posługiwanie sprawiedliwości! (10) Wobec przeogromnej chwały okazało 

się w ogóle bez chwały to, co miało chwałę tylko częściową. (11) Jeżeli zaś to, 

co przemijające, było w chwale, daleko więcej cieszy się chwałą to, co trwa. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 
 

Most Akashi Kaikyo w Japonii, zwany też Mostem Perłowym, 

ma obecnie najdłuższe środkowe przęsło ze wszystkich mostów 

wiszących na świecie. 



Ta estetyczna konstrukcja, oparta na zaledwie dwóch wieżach i sieci stalowych lin, 

wygląda na lekką i kruchą, ale w rzeczywistości jest niewiarygodnie mocna. Pomimo 

minimalnego, wydawałoby się, oparcia, struktura mostu wytrzymuje wiatr wiejący                        

z prędkością do 286 km/h oraz trzęsienie ziemi do 8,5 w skali Richtera. Wyobraźmy sobie 

geniusz inżynierów, którzy byli w stanie zaprojektować taki most! 

 

 Czy jednak wiesz, że ty sam jesteś wynikiem o wiele 

wspanialszego rodzaju sztuki inżynierskiej? 
 

 W dzisiejszym pierwszym czytaniu św. Paweł kieruje naszą uwagę ku niewiarygodnej budowli, 

jaką Bóg wznosi w naszym życiu. To, czym jesteśmy, co robimy, jakim siłom jesteśmy w stanie się 

oprzeć – pokazuje, z jaką pieczołowitością stworzył nas Bóg. On, jak genialny inżynier, wyposażał 

nas we wszystko z wielką precyzją i umocnił swą Bożą łaską. 

 

 Jak wielkim jesteś cudem! 
 

A oto jeszcze wspanialsza nowina – Bóg wciąż wznosi w tobie swoją budowlę!  

 

 Wciąż umacnia cię i utwierdza łaską swoich sakramentów.  

 Dzień po dniu napełnia cię darami Ducha Świętego, abyś mógł oprzeć się wszelkim 

wichurom, które mogłyby w ciebie uderzyć.  

 Poprzez świadectwo i zachętę innych braci i sióstr w Chrystusie nieustannie uczy cię 

znosić presję pokus bez wpadania w zły humor czy załamywania się. 

 

Spróbuj dziś spojrzeć na siebie jako na dzieło Boże. 

Jesteś o wiele mocniejszy, bardziej wytrzymały i zdolniejszy, niż sądzisz. Wszystko możesz 

w Chrystusie, który cię umacnia (Flp 4,13)! Nie lękaj się wyzwań dzisiejszego dnia, lecz 

stań mocno na fundamencie zbudowanym przez Boga. W konkretnych sytuacjach polegaj nie na 

sobie, lecz na Bogu. 

 

 Pamiętaj, że Bóg dał ci to, co potrzebne do wykonania zadań, jakie ci wyznaczył.  

 Chrystus jest z tobą i w tobie, gotów czynić przez ciebie wielkie rzeczy. 

 

„Panie, dziękuję Ci za wszystko, co we mnie zbudowałeś.                      

Naucz mnie korzystać z Twoich darów”. 



 

Najświętszego 

Ciała i Krwi 

Chrystusa 
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

15 czerwca 2017 
(J 6, 51-58 :   Biblia Tysiąclecia) 

 

 (51) Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli 

kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest 

moje ciało za życie świata. (52) Sprzeczali się więc między sobą Żydzi 

mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? (53) Rzekł do nich 

Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali 

Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli 

życia w sobie. (54) Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie 

wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (55) Ciało moje jest 

prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. (56) Kto 

spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w 

nim. (57) Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto 

Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. (58) To jest chleb, który z nieba zstąpił 

- nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto 

spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Za każdym razem, gdy uczestniczymy we Mszy świętej, na naszych oczach 

dzieje się cud – Hostia przemienia się w prawdziwe Ciało Chrystusa, a wino w 

Jego prawdziwą Krew. Wierzymy, że tak jest, choć tego nie widzimy, czasami jednak 

potrzebujemy umocnienia tej wiary. 

 

Oto kilka historii, które mogą nam pomóc. 



 

 Pewnej niedzieli w 1263 roku ks. Piotr z Pragi odprawiał Mszę świętą nad grobem św. 

Krystyny w mieście Bolsena we Włoszech. Kiedy podniósł konsekrowaną Hostię, na jego 

dłonie i ołtarz zaczęła kapać krew. Rok później, po dokładnym dochodzeniu, cud ten został 

potwierdzony przez Kościół, co skłoniło papieża Urbana IV do ustanowienia uroczystości 

Ciała i Krwi Pańskiej. Biały, płócienny korporał z plamami krwi można dziś zobaczyć w 

bazylice w Orvieto na północ od Rzymu. 

 

 Pięćset lat wcześniej, gdy inny kapłan odprawiał Mszę świętą w Lanciano we Włoszech, 

Hostia zmieniła kształt, nabierając cech ciała, a wino zaczęło przypominać prawdziwą krew. 

Po wielokrotnych dokładnych dochodzeniach Kościół uznał, że przemienione postacie są 

rzeczywiście ludzkim ciałem i krwią. Późniejsze badania naukowe ujawniły, że ciało to jest 

fragmentem tkanki mięśnia sercowego, a krew ma tę samą grupę – AB – co krew na Całunie 

Turyńskim. Co więcej, krew zawiera tę samą proporcję białek, co „świeża” krew ludzka. 

Chociaż cud ten dokonał się tysiąc trzysta lat temu, ciało w monstrancji oraz krew w kielichu 

można zobaczyć dziś w sanktuarium cudu eucharystycznego w Lanciano. 

 

 Obchodząc dziś uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, dziękujmy Jezusowi za ten 

wielki  i wspaniały dar.  

 Z otwartymi oczami i sercem wpatrujmy się w cud eucharystyczny, którego wciąż 

jesteśmy świadkami na ołtarzach naszych kościołów. 

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za dar Twojego Ciała i Krwi!” 
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16 czerwca 2017                           

      Lekcja  176                                      Temat:   "Nosić w swoim ciele konanie Jezusa" 
(2 Kor 4, 7 - 15) :  Biblia Tysiąclecia)  

 
 

  (7) Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z 

Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. (8) Zewsząd znosimy 

cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie 

rozpaczamy; (9) znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, 

obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. (10)  
 

Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, 

aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. 
 

(11) Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie 

Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele.(12) Tak więc działa w nas 

śmierć, podczas gdy w was - życie. (13) Cieszę się przeto owym duchem wiary, 

według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także 

wierzymy i dlatego mówimy, (14) przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z 

Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z 

wami. (15) Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska 

zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Co to znaczy nosić w swoim ciele konanie Jezusa?  

 Czy jest to po prostu poetyckie wyrażenie?  

 

Otóż nie.        Jest to samo sedno Ewangelii!  

 
Ponieważ Jezus za nas umarł i zmartwychwstał, Jego krzyż jest bramą do każdego 

Bożego błogosławieństwa. Jednocząc się z Jego krzyżem przez skruchę, akty posłuszeństwa 

i pokorną służbę, coraz bardziej otwieramy się na Jego życie. Doświadczamy Jego miłości, 

a przez to sami stajemy się coraz bardziej miłosierni i łagodni w stosunku do innych. 

 



Już krótka refleksja nad naszymi próbami przemiany swego serca o własnych siłach 

uzmysławia nam, jak bardzo jest nam potrzebna „przeogromna moc” Boga (2 Kor 4,7). 

Wszyscy wiemy, jak trudno jest przezwyciężyć skłonność do gniewu, egoizmu, pożądliwości, 

zazdrości czy pielęgnowania uraz. Jak bardzo tęsknimy za tym, by uwolnić się od tych grzesznych 

tendencji! Jak bardzo odbierają nam one pokój! 

 

Właśnie dlatego Paweł proponuje nam zasadę „przez śmierć do życia”. Noszenie w sobie 

„konania Jezusa” oznacza nieustanną pamięć o Jego krzyżu.  
 

 Oznacza rozpamiętywanie miłosierdzia, którego znakiem jest krzyż, zarówno na modlitwie, 

jak i w ciągu dnia.  

 Oznacza także naśladowanie Jezusa poprzez przylgnięcie do Ojca niebieskiego, zwłaszcza 

wtedy, kiedy pojawiają się pokusy.  

 

Noś więc dziś w sobie konanie Jezusa.  

 

 Przypominaj sobie, co On uczynił dla ciebie na krzyżu.  

 Dziękuj Mu za Jego śmierć i zmartwychwstanie, a potem powtarzaj sobie, że Bóg ma 

moc przemienić twoje serce.  

 Kiedy widzisz, że grzech lub egoizm bierze górę, wyznawaj jak św. Paweł, że zostałeś 

wraz z Jezusem przybity do krzyża i że Chrystus żyje w tobie (Ga 2,20).  

 Zaufaj, że skoro działa w tobie śmierć Jezusa, to działa także i życie, które napełnia 

twoje serce, oczyszcza sumienie i uzdalnia cię do nowego życia w wierze. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za moc Twojego krzyża i zmartwychwstania! Wierzę, że Ty uwalniasz 

mnie od grzechu i obdarzasz nowym życiem. Panie, naucz mnie ufać Ci jeszcze mocniej”. 
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17 czerwca 2017                           
 

(2 Kor 5, 14 - 21) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(14) Albowiem 

miłość Chrystusa przynagla nas, 

 pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy 

pomarli. (15) A właśnie za wszystkich umarł /Chrystus/ po to, aby ci, co 

żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł                            

i zmartwychwstał. (16) Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według 

ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy 

Go w ten sposób. (17) Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym 

stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się 

nowe. (18) Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez 

Chrystusa i zlecił na posługę jednania. (19) Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z 

sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo 

jednania. (20) Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga 

samego, który przez nas udziela napomnień. 

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. 

(21) On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się 

stali w Nim sprawiedliwością Bożą. 
 

 

 

Wspomnienie                         

św. Brata Alberta 

Chmielowskiego 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Urodzona w 1883 roku bł. Hildegarda Burjan była nawróconą na 

chrześcijaństwo Żydówką, która niestrudzenie pracowała nad przezwyciężeniem 

niesprawiedliwości społecznej w swej ojczystej Austrii. Jako świecka kobieta i matka, 

poświęciła wiele lat życia walce o sprawiedliwe prawo pracy chroniące kobiety i dzieci. 

Pomimo poważnych problemów zdrowotnych angażowała się w lokalną politykę, broniąc 

ubogich, a w końcu założyła zgromadzenie zakonne.  
 

 Siłą napędową jej działalności były słowa o przynaglającej miłości 

Chrystusa, które stały się dewizą nowo powstałego zgromadzenia.  
 

Hildegarda ukazała swoim życiem, że ta miłość, o której pisze z pasją św. Paweł, może 

poruszyć ludzi, niezależnie od ich wieku, rasy czy klasy społecznej, i przynaglić ich do 

służenia z wiarą swoim bliźnim.  
 

 Co jest takiego przynaglającego w miłości Chrystusa?  
 

Zaglądając do Ewangelii, przekonamy się, że Jezus, powodowany miłością, 

wielokrotnie przekraczał bariery kulturowe. Traktował z szacunkiem grzeszników i 

wyrzutków społeczeństwa. Służył tym, których prowadził. Umarł zarówno za tych, którzy 

Go kochali, jak i za tych, którzy Go nienawidzili.  

 

Miłość była źródłem każdego Jego słowa i każdego czynu. 

 

W dziejach chrześcijaństwa miłość Chrystusa dotknęła niezliczonych ludzi, 

przynaglając ich, by kochali tak, jak On kocha. Niektórzy z nich, jak Hildegarda, poświęcili 

swoje życie służbie ubogim. Inni zaangażowali się w różne posługi w swoich parafiach. 

Jednak dla ogromnej większości oznaczało to po prostu okazywanie bezinteresownej 

miłości bliźnim poprzez stawianie ich potrzeb ponad swoje własne. 
 

Zastanów się dzisiaj nad miłością Jezusa do wszystkich ludzi, których spotykasz. 

Powtarzaj: „Jezu, Ty ich kochasz”. Następnie pomódl się o to, byś mógł w jakiś sposób 

pokazać im Jego miłość. Może podejmiesz wolontariat w punkcie charytatywnym czy domu 

opieki. A może po prostu okażesz więcej życzliwości swoim domownikom lub będziesz 

miał więcej cierpliwości w pracy. Kto wie, może Bóg powierzy ci wyjątkową misję, jak bł. 

Hildegardzie Burjan? 

Przede wszystkim pozwól, by miłość Jezusa wypełniła twoje serce. Poproś Go, by cię 

mobilizował do okazywania miłości, by przypominał ci o niej, jeśli zapomnisz, i by udzielał 

ci łaski miłowania tych, którzy najbardziej tego potrzebują. 

 

„Jezu, spraw by Twoja miłość przynaglała mnie do działania”. 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

18 czerwca 2017                           
(Mt 9, 36 - 10,8) :  Biblia Tysiąclecia)  

 
 

 (36) A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, 

jak owce nie mające pasterza. (37) Wtedy rzekł do swych uczniów:  

 

żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. 

 

 (38) Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.  

 

(1) Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im 

władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie 

choroby i wszelkie słabości.  
 

(2) A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem,                 

i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza,i brat jego Jan, (3) Filip               

i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza,                                  

i Tadeusz, (4) Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. 
 

 (5) Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie 

idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego!(6) Idźcie 

raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. (7) Idźcie i głoście: Bliskie już 

jest królestwo niebieskie. (8) Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie 

umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo 

otrzymaliście, darmo dawajcie! 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

W Polsce trudno wyobrazić sobie taką sytuację, że nie ma kto odprawić niedzielnej Mszy 

świętej w kościele parafialnym, że chcemy się wyspowiadać, ale nie ma spowiednika – nie 

naszego zaufanego, u którego lubimy się spowiadać, ale po prostu żadnego. Że z braku 

księdza musimy odłożyć ślub czy chrzest dziecka albo że bliska osoba odchodzi do 

wieczności bez sakramentów świętych.  

 

Tego typu historie, kojarzone przez nas zazwyczaj z Kościołem na Wschodzie za czasów 

Związku Radzieckiego, mają miejsce także dzisiaj w wielu krajach misyjnych.  



 Misjonarze obejmujący opuszczone parafie, gdzie od lat nie było księdza, mogliby 

wiele opowiedzieć o tym, w jakim stanie żyli tam wierni – „znękani i porzuceni, jak 

owce niemające pasterza” (Mt 9,36). 

 Jednak kapłani nie są jedynymi robotnikami Bożego żniwa. Jezus powołał Apostołów, 

ale także siedemdziesięciu dwóch uczniów, posyłał też z misją ewangelizacyjną inne 

osoby, czasem, wydawałoby się, zupełnie do tego nieodpowiednie – na przykład 

Samarytankę, której dotychczasowe życie nie było budujące (J 4,17.39), czy 

opętanego, zaraz po wyrzuceniu z niego złego ducha (Mk 5,18-20). 

 

A czy ja czuję się robotnikiem na Bożym żniwie? 

Czy jestem gotów być posłanym tam, dokąd poprowadzi mnie                          

Duch Święty? 

 

Jest to zasadne pytanie dziś, gdy w dużych miastach naszej ojczyzny karierę robi 

praktyka, określana z angielskiego churching, co można z grubsza przetłumaczyć jako 

„turystyka kościelna”. Polega ona na tym, że wierny nie czuje się związany z jedną parafią, 

lecz z bogatej oferty duszpasterskiej wybiera sobie to, co mu w danym momencie najbardziej 

odpowiada – Msze odprawiane przez znanych księży, atrakcyjne nabożeństwa, kościół z 

odpowiednią atmosferą lub dobrym organistą. Zjawisko to można uznać za pozytywne, jeśli 

wynika z autentycznych poszukiwań duchowych. Bywa jednak, że staje się czymś w rodzaju 

ciągłego szukania „usługi na najwyższym poziomie”. Istnieje wtedy niebezpieczeństwo 

widzenia siebie w roli „usługobiorcy”, który życzy sobie być odpowiednio obsłużony, 

konsumenta, a nie robotnika gotowego do podjęcia służby. 

 

Żniwo jest naprawdę wielkie i przydaje się każda para rąk – rodziców i dziadków 

przekazujących wiarę młodym pokoleniom, ludzi, którzy w różnych środowiskach dają 

świadectwo swojej wiary słowem i sposobem życia, którzy czują się odpowiedzialni za wiarę 

innych – a także gorliwie modlą się o dobre i święte powołania kapłańskie. 

  

Jaka jest moja rola? 
 

„Panie Jezu, poślij robotników na swoje żniwo.                             

Pokaż, gdzie mnie posyłasz, abym mógł przynieść Ci plon”. 
 

 


