
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                          

13 listopada 2017 

Lekcja  48                                  Temat:   Dotyk Boga 

(Ps 139, 1-5.7-10 :  Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm. Panie, przenikasz i znasz 

mnie, (2) Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje 

zamysły, (3) widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci 

znane. (4) Choć jeszcze nie ma słowa na języku: Ty, Panie, już znasz je                   

w całości. (5) 

Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie             

swą rękę. 

(7) Gdzież się oddalę przed Twoim duchem? Gdzie ucieknę od Twego 

oblicza? (8) Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś; jesteś przy mnie, gdy się w 

Szeolu położę. (9) Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki, zamieszkał na krańcu 

morza: (10) tam również Twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mię Twoja 

prawica.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Nie bez powodu przytulenie ukochanej osoby budzi w nas pokój i poczucie 

bezpieczeństwa. Naukowcy stwierdzili, że nacisk zewnętrzny obejmujący duży obszar 

naszego ciała – jak właśnie uścisk, przytulenie czy objęcie – stymuluje część naszego 

układu nerwowego, co pomaga zredukować poziom stresu. 

 

Według dzisiejszego psalmu responsoryjnego dokładnie to czyni dla 

nas Bóg, który „ogarnia nas zewsząd” i nigdy nie wypuszcza ze swoich 

objęć.  

 

Zobaczmy, jak to się dzieje. 

 

 

 



On jest za mną. 

 

Prorok Izajasz miał na myśli słowo Boże, które dociera do nas w postaci wewnętrznego 

głosu mówiącego: Tak, to dobry pomysł lub: Nie, nie idź tą drogą (Iz 30,21). Bóg jest 

twoją tylną strażą, chroniącą cię przed atakiem nieprzyjaciela. Kiedy prześladują cię myśli o 

dawnych grzechach i upadkach, On przypomina ci, że to wszystko jest ci już przebaczone.  

 

On idzie przede mną. 

 

Bóg ma jasną wizję tego, co cię czeka. Ma dla ciebie dokładnie wytyczoną drogę i chce 

cię nią prowadzić. On może ją oczyścić, wyrównać grunt, abyś nie upadł. Może 

przypomnieć ci jakiś krzepiący werset z Pisma Świętego albo postawić cię wobec zupełnie 

nieoczekiwanej szansy. Może też zrobić coś aż tak prostego, jak przynaglić cię do modlitwy 

w samym środku dnia.  

 

Spoczywa na mnie Jego ręka. 

 

Spoczywająca na tobie Boża dłoń przypomina, że nie jesteś sam. On, jak ojciec kładący 

rękę na ramieniu dziecka, zapewnia cię o swojej obecności przy tobie oraz o swojej miłości. 

Kiedy zmagasz się z trudnościami, Jego ręka uspokaja cię, abyś mógł iść dalej. Dotyk dłoni 

Boga to poczucie Jego obecności po Komunii świętej, poruszenie wewnętrzne przy czytaniu 

Pisma Świętego, a także odczucie pokoju, którego doświadczasz, gdy prosisz Go o siłę, 

cierpliwość i opanowanie. 

 

Pozwól dziś twemu kochającemu Ojcu wziąć cię w objęcia. Pozwól Mu otulić cię 

poznaniem Jego miłości.  

 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że otaczasz mnie zewsząd i trzymasz mnie                    

w swoich ramionach!” 

 

Mdr 1,1-7      Łk 17,1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

14 listopada 2017                           

           Lekcja  49                                        Temat:    Człowiek - obraz Bożej wieczności 
(Mdr 2,23 - 3,9 :  Biblia Tysiąclecia) 

 

(23) Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - 

uczynił go obrazem swej własnej wieczności. (24) A śmierć weszła na świat 

przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.  

(1) A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. (2) Zdało 

się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście (3) i odejście 

od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. (4) Choć nawet w ludzkim 

rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. (5) Po 

nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył                    

i znalazł ich godnymi siebie. (6) Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak 

całopalną ofiarę. (7) W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak 

iskry po ściernisku. (8) Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować 

będzie nad nimi na wieki. (9) Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, 

wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla 

Jego wybranych. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 Czy wiesz, że dzisiejsze pierwsze czytanie bardzo często słyszy się na katolickich 

pogrzebach?  

 

I jest ku temu słuszny powód! Przeżywając smutek żałoby, wszyscy potrzebujemy 

pokrzepienia od Boga, a to właśnie oferuje nam ten tekst. Mówi on, że na świecie jest wiele 

cierpienia, ale pomaga zobaczyć je w szerszym kontekście.   

 

Bóg uczynił nas „obrazem swej własnej wieczności” (Mdr 2,23), stworzył nas dla 

nieśmiertelności. Oto prawda, która niesie nam pociechę nie tylko w czasie pogrzebów!  
 

Nie da się zaprzeczyć, że na świat weszła śmierć. Wierzymy jednak, że to nie ona będzie 

miała ostatnie słowo. Bóg stworzył nas do życia wiecznego. Chce, byśmy żyli z Nim na 

wieki w niebie, i to tak bardzo, że gdy przez zawiść diabła wtargnął na świat grzech, Jego 

zamiary wobec nas nie zostały przekreślone.  



Nawet nasz osobisty grzech nie może zniweczyć Jego pragnienia, by spędzić z nami 

wieczność! Pomyśl tylko – Bóg dał naszym sercom pragnienie wieczności. Twoje 

pragnienie szczęścia jest dowodem, że zostałeś stworzony dla życia wiecznego. Twój 

pociąg do piękna i dobra odsłania złożone w tobie Boże piękno i Bożą dobroć. Nawet ból i 

rozczarowanie mają swoją funkcję, ponieważ uświadamiają ci, że nie osiągnąłeś jeszcze 

pełni tego, za czym tęsknisz.  
 

Jak powiedział św. Augustyn, 
 

 niespokojne są nasze serca, dopóki nie spoczną w Bogu. Twoje powołanie do 

wieczności jest niezaprzeczalne. Jest wpisane w twe DNA. 

 

  Pamiętaj, że Bóg włożył               

w twoje serce swoje własne 

życie. 
 

A teraz przygotowuje dla ciebie miejsce w twoim prawdziwym domu. Chce kierować 

twój wzrok ku niebu, chce dać ci „nadzieję pełną nieśmiertelności” (por. Mdr 3,4). 

 

Tak więc za każdym razem, gdy czujesz przynaglenie do modlitwy, rozpoznaj w nim 

obecne w twoim wnętrzu nieśmiertelne Boże życie. Kiedy podziwiasz piękny zachód 

słońca, zobacz w nim odblask twojej niebieskiej ojczyzny. Kiedy porusza cię krzywda 

ubogich i dziejąca się niesprawiedliwość, wiedz, że to obecność Bożego życia w tobie 

wzbudza twoją tęsknotę za niebem. 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że stworzyłeś mnie dla nieba!” 

 

Ps 34,2-3.16-19   Łk 17,7-10 

 

 

 

 
 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

15 listopada 2017                    
      Lekcja 50                               Temat:          Eucharystia - dziękczynienie. Moje?! 

(Łk 17, 11-19:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(11) Zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii                       

i Galilei. (12) Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu 

trędowatych. Zatrzymali się z daleka (13) i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, 

ulituj się nad nami. (14) Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się 

kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. (15) Wtedy jeden z nich widząc, że jest 

uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, (16)  

upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. 

A był to Samarytanin. (17) Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało 

oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? (18) żaden się nie znalazł, który by wrócił  

i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. (19) Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, 

twoja wiara cię uzdrowiła.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Użyte tu greckie słowo „dziękował” należy do najważniejszych słów w naszym życiu 

wiarą. Jakie to słowo? Euchariston. Od niego pochodzi nazwa „Eucharystia”. 

 

 

 Cała Msza święta jest jednym wielkim 

dziękczynieniem skierowanym do Jezusa.  

 

 „Dziękujemy Ci za to, że nas zbawiłeś”. 

 „Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam swego Ducha”.  

 „Dziękujemy Ci za Kościół”.  

 „Dziękujemy Ci za wszystkie dobre dary, których nam udzielasz”.  

 



Jest to jeden wielki akt dziękczynienia! Już podczas aktu pokutnego, kiedy przepraszamy 

Jezusa za nasze grzechy, dziękujemy Mu za Jego miłosierdzie. 

  

Wyobraź sobie, że stoisz skruszony przed Panem, który mówi do ciebie: „I Ja ciebie nie 

potępiam”. Czy nie jest to powód do dziękczynienia i uwielbienia?  

 

Czy można nie wykrzyczeć: „Chwała na wysokości Bogu!”?  

Po każdym z czytań mszalnych odpowiadamy: „Bogu niech będą dzięki!” lub: „Chwała 

Tobie, Chryste!”.  

 

Dziękujemy Panu za to, że kieruje do nas słowa życia – słowa, które mają moc przenikać 

nasze serca i podnosić nas ku niebu. Dziękujemy Mu za wszystkie historie biblijne 

opowiadające o wielkich dziełach Boga – historie, które pokazują nam, jak wiele pragnie 

On uczynić także w naszym życiu. Podczas przygotowania darów ofiarujemy Bogu chleb i 

wino, a także składamy Mu swoje życie z wdzięczności za dar Jego życia. Powtarzamy za 

psalmistą: „Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich 

zbawienia i wezwę imienia Pańskiego” (Ps 116,12-13). 

 

Przyjmując Jezusa w Komunii świętej, wyrażajmy Mu swoją wdzięczność za to, że 

ofiarował siebie za nas na krzyżu, a teraz ofiarowuje się za nas na ołtarzu. Wdzięczni za ten 

akt miłości, pragniemy przyjąć Go – z ciałem i krwią, duszą i Bóstwem – do naszych 

stęsknionych serc. Poruszeni tym, co dla nas uczynił, pragniemy być z Nim na zawsze. 

 

 Mamy hojnego, miłującego, miłosiernego Boga!  

 On udziela nam wszelkich dobrych darów, a przede wszystkim daru siebie samego 

w Eucharystii. 

 Skłońmy się przed Nim w uwielbieniu i złóżmy Mu dziękczynienie! 

 

„Wszelka cześć i chwała Tobie, Ojcze, Synu i Duchu Święty! 

Dziękuję Ci, Boże, za wszystko, co nam dajesz!” 

 

Mdr 6,1-11    Ps 82,3-4.6-7 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

16 listopada 2017 

Lekcja    51                                    Temat:  O Bogu obecnemu w naszej codzienności 

(Łk 17, 20 - 25:   Biblia Tysiąclecia) 
 

 (20) Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, 

odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; (21) i 

nie powiedzą: Oto tu jest albo: Tam. Oto bowiem królestwo Boże 

pośród was jest. (22) Do uczniów zaś rzekł: Przyjdzie czas, kiedy 

zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie 

zobaczycie. (23) 

Powiedzą wam: Oto tam lub: Oto tu. 

Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. (24) Bo jak błyskawica, gdy 

zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie               

z Synem Człowieczym w dniu Jego. (25) Wpierw jednak musi wiele wycierpieć              

i być odrzuconym przez to pokolenie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Zna to niemal każdy, kto próbuje pogłębić swoje życie duchowe.  

 

Propozycje przychodzą ze wszystkich stron.  

 

 „Trzeba koniecznie czytać i medytować codziennie Pismo Święte” – słyszymy w 

homilii.  

 „Matka Boża w Fatimie prosiła o Różaniec i odprawienie pierwszych pięciu sobót 

miesiąca, szaleństwem byłoby Jej nie posłuchać” – woła kaznodzieja podczas 

rekolekcji.  

 „Nie wyobrażam sobie życia bez codziennej Komunii świętej, to jest absolutna 

podstawa” – oświadcza z dumą koleżanka. 

 „U nas są superwieczory uwielbienia, przyjdź koniecznie” – zachęca przyjaciel.  

 „Ma pani problemy z synem? Tylko nowenna pompejańska! Trochę czasu to zajmuje, 

ale czego się nie robi dla dziecka” – radzi sąsiadka  



Zbliża się wieczór, a my nerwowo uświadamiamy sobie, że została nam jeszcze do 

odmówienia koronka do Miłosierdzia Bożego, pół Różańca, na medytację chyba naprawdę 

nie mamy już siły. 
 

Dlaczego jesteśmy takimi kiepskimi chrześcijanami? 
 

Oczywiście wszystkie powyższe propozycje, jak i cała masa innych, są dobre i uświęciły 

wiele osób. Chodzi jednak o to, aby nie zagubić się w tym gąszczu. 
 

   Dlatego trzeba nauczyć się wybierać nie tylko między dobrem                 

a złem, ale także między dobrem a dobrem – wybierać to, co jest 

dobre dla mnie i moich bliskich, czego Bóg ode mnie oczekuje                   

w mojej konkretnej sytuacji. Proces ten nazywa się 

rozeznawaniem. 
 

 „Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi” (Łk 17,23) – mówi do nas Jezus.  

 „Królestwo Boże pośród was jest” (Łk 17, 21).  

 

On chce każdego z nas prowadzić, ale            

czy my chcemy Go słuchać? 
 

 Czy nasza modlitwa rzeczywiście jest dialogiem, czy też czymś w rodzaju odkreślania 

pozycji z dłuższej czy krótszej listy naszych zobowiązań?  
 

 Prośmy Go dziś o to, by pomógł nam żyć świadomie.  

 Prośmy, by życie nie przeciekało nam przez palce, ale żebyśmy przeżywali je we 

współpracy z Bogiem.  

 Żebyśmy odnaleźli równowagę pomiędzy wypełnianiem jedynie absolutnego 

minimum po to, by mieć czyste sumienie, a przysłowiowym „łapaniem wszystkich 

srok za ogon”, jeśli tylko w miarę pobożnie wyglądają.  
 

Pozwólmy się prowadzić Bogu obecnemu w naszej codzienności.  
 

„Panie Jezu, wierzę, że Ty masz plan także dla mojego życia duchowego. 

Pozwól mi odkryć drogę, którą chcesz mnie prowadzić”. 

 

Mdr 7,22--8,1    Ps 119,89-91.130.135.175 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

17 listopada 2017                           

      Lekcja 52                                  Temat:    Wszelkie piękno ma źródło w Bogu 

(Mdr 13, 1-9:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr 

widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali 

Twórcy, (2) lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą 

lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. (3) Jeśli urzeczeni 

ich pięknem wzięli je za bóstwa - winni byli poznać,  
 

o ile wspanialszy jest ich Władca, 
 

stworzył je bowiem Twórca piękności; (4) a jeśli ich moc i działanie wprawiły 

ich w podziw - winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je 

uczynił. (5) Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez 

podobieństwo ich Stwórcę. (6) Ci jednak na mniejszą zasługują naganę, bo 

wprawdzie błądzą, ale Boga szukają i pragną Go znaleźć. (7) Obracają się wśród 

Jego dzieł, badają, i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą. (8) Ale i oni 

nie są bez winy: (9) jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy, by móc ogarnąć 

wszechświat - jakże nie mogli rychlej znaleźć jego Pana? 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy nie byłoby wspaniale, gdyby każdy turysta na widok wodospadu Niagara, 

Wielkiego Kanionu czy Mont Everestu padał na kolana z podziwu dla Boga, który jest 

twórcą tak nieprawdopodobnego piękna natury?  

 

Księga Mądrości mówi nam, że wszelkie piękno               

ma źródło w Bogu. 

 



Te wszystkie wspaniałe cuda natury wskazują na Pana, który jest o wiele wspanialszy 

(Mdr 13,3).  

 

 Spróbuj dziś dodać własne słowa uwielbienia do poniższej modlitwy 

skierowanej do naszego Stwórcy. 

 

Wychwalam Cię, Panie, za stałość słońca, które wschodzi co rano. Każdy jego 

wschód i zachód jest odbiciem Twojej wierności. Nie ma takiego miejsca ani czasu na 

ziemi, do którego nie mógłby dotrzeć słoneczny promień Twojej miłości. Ty pozostajesz 

wierny w czasie upału i suszy, burzy i powodzi. Twoja wierność jest większa niż moje 

problemy i stabilniejsza niż słońce. Mogę liczyć na Ciebie i przyzywać Twojej pomocy 

każdego dnia, gdyż jest ona pewna jak codzienny wschód słońca. 
 

Wychwalam Cię, Panie, za moc i majestat morza. Każdy przypływ i odpływ jest 

odbiciem Twojego miłosierdzia, którego fale wciąż mnie ogarniają. Jak potężna, spieniona 

fala sięga ono dalej i wyżej, niż jestem w stanie to sobie wyobrazić. Sięga zupełnie 

nieoczekiwanych miejsc. Budzi we mnie cześć i podziw. Wielka jest potęga oceanu, ale 

jeszcze większa jest potęga Twojego miłosierdzia, które mnie podnosi i wyzwala. 
 

Wychwalam Cię, Panie, za piękno roślin i krzewów pokrywających ziemię. 

Mówią mi one o Twoim pięknie. Bez kwiatów nasza planeta wyglądałaby jak martwa, ale 

bez Ciebie świat byłby pozbawiony życia wiecznego. 

 

Dziękuję Ci za piękno życia, które jest             

w Tobie i w Twoim Synu, Jezusie. 

 

 Pójście za Tobą jest zawsze czymś twórczym i zaskakującym – zawsze prowadzisz 

mnie do nieoczekiwanych, cudownych miejsc.  

 Jak napełniłeś ziemię roślinami, tak napełniasz moje serce radością. 

 

„Panie wszelkiego stworzenia, kocham Cię! Pomóż mi zwracać się do Ciebie 

w dziękczynieniu, ilekroć widzę jeden z Twoich cudów”. 

 

Ps 19,2-5    Łk 17,26-37 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

18 listopada 2017                           
 

(Łk 18, 1-8:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 

(1) Powiedział im też przypowieść o tym, że  

                             zawsze powinni modlić się i nie ustawać: 

 

 
 

 (4) Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się 

nie boję ani z ludźmi się nie liczę, (5) to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta 

wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała 

mnie. (6) I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. (7) A 

Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają 

do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? (8) Powiadam wam, że prędko 

weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 

przyjdzie? 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Może słuchając tej historii, masz przed oczami typową jędzę – chudą, naprzykrzającą się 

staruszkę z jazgotliwym głosem? 

 

 Dzisiaj jednak spróbuj spojrzeć na nią w inny sposób – jako na                     

wzór odwagi, wytrwałości i ufności. 

 

 

(2) W pewnym mieście żył sędzia, który 

Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.  

(3) W tym samym mieście żyła wdowa, 

która przychodziła do niego z prośbą:  

Obroń mnie przed moim 

przeciwnikiem. 



Odwaga 
 

Wdowa nie obawia się rozdrażnienia sędziego – śmiało domaga się sprawiedliwości. 

Potrzeba męstwa, gdy sprawy nie układają się po naszej myśli. Kiedy nasze modlitwy nie 

zostają od razu wysłuchane, przychodzi pokusa zniechęcenia i tracimy nadzieję. „Pewien 

czas”, w którym sędzia odmawia prośbie kobiety, nie powstrzymuje jej przed kolejnymi 

próbami. Przypominając mu wielokrotnie swoją sprawę, uczy nas odwagi stawania przed 

Bogiem, nawet gdy nic nie wskazuje na poprawę sytuacji. 

 

Wytrwałość 
 

Kobieta jest przekonana o swojej słuszności i o tym, że Bogu na niej zależy. Dlatego nie 

załamuje się napotykając przeszkodę w postaci odmowy sędziego. Wie, że Bóg jest po jej 

stronie, i ta pewność pomaga jej wytrwać. Podobnie każdy z nas może być pewien, że Bóg 

troszczy się o niego, i nie ustawać w zanoszeniu do Niego próśb. 

 

Ufność 
 

 Czekając na wyznaczony przez Boga moment, wdowa jest spokojna. Ufa, że Bóg 

wszystkiemu zaradzi. Jezus obiecuje także nam, że jeśli wytrwamy w modlitwie i ufności, 

już w trakcie czekania będziemy spokojni, wiedząc, że czynimy to, co do nas należy. Reszta 

to Jego sprawa i zaufajmy, że On się nią zajmie.  

 

 Jezus kończy tę przypowieść pytaniem, czy przy swoim powtórnym przyjściu 

znajdzie wiarę na ziemi. 

 

Nie jest to pytanie przypadkowe, luźno związane z tekstem przypowieści. Jezus oczekuje 

od nas takiej wiary, jaką miała naprzykrzająca się sędziemu wdowa – wiary, którą cechuje 

odwaga i ufność. Kiedy mamy taką wiarę, nasza modlitwa nie jest rozpaczliwym błaganiem, 

ale ufnym oczekiwaniem. Przedstawiając więc nasze potrzeby Panu, naśladujmy postawę tej 

ubogiej wdowy. 

 

„Jezu, śmiało i ufnie przedstawiam Ci moje potrzeby. Będę Ci ufał także wtedy, gdy 

przyjdzie mi długo czekać na wypełnienie się Twojej woli”. 

 

Mdr 18,14-16; 19,6-9         Ps 105,2-3.36-37.42-43 
 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

19 listopada 2017                           
(1 Tes 5, 1-6:  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(1) Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. (2) Sami bowiem 

dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. (3) 

 

Kiedy bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo - 

tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, 

 

 jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. (4) Ale wy, bracia, nie jesteście                         

w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. (5) Wszyscy wy 

bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami 

nocy ani ciemności. (6) Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy 

trzeźwi! 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dzisiejsze czytania nasuwają nam na myśl harcerskie pozdrowienie: „Czuwaj!”.  

 

Czuwaj i bądź zawsze gotów, gdyż nigdy nie wiesz, co może cię spotkać. Trzeba być 

zawsze czujnym, gotowym czynić dobro, które uczynić można. 

 

W dzisiejszym drugim czytaniu św. Paweł mówi nam, że na tym świecie nigdy nie 

będzie doskonałego pokoju ani absolutnego bezpieczeństwa. Będą wybuchać wojny.                 

W rodzinach i wśród przyjaciół będzie wiele podziałów. Do końca świata będzie dotykać 

nas ubóstwo, choroby i cierpienie. Zawsze więc będą nadarzać się okazje do wspierania                 

i niesienia pomocy! 

  

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam także o potrzebie czujnej troski o innych. Słysząc 

przypowieść o talentach, zwykle zwracamy uwagę na sprawę rozwijania swoich 

umiejętności, ale dziś posuńmy się o krok dalej i skupmy się na misji, która 

została nam powierzona.  



Jezus prosi nas, abyśmy dołączyli do Niego w dziele budowania Jego królestwa. Prosi, 

byśmy dobrze wykorzystali to wszystko, co On nam daje, nie ograniczając się do 

zaspokajania potrzeb własnych i swoich najbliższych.  

 

Świat rozpaczliwie potrzebuje pokoju i bezpieczeństwa. Nasz wkład – w postaci 

modlitwy, miłosierdzia, ofiary i miłości – nie jest bez znaczenia. We współpracy z Panem 

każda nasza inwestycja przynosi ogromny zysk. 

 

Czy nie byłoby wspaniale, gdyby Jezus po swoim 

powrocie powiedział do każdego z nas: 

„Dobrze, sługo dobry i wierny!” (Mt 25,21)? 

Czy nie byłoby wspaniale uczestniczyć w Jego radości?  
 

   Możemy czynić wielkie rzeczy dla Boga. 

   Możemy wykorzystywać nasze talenty po to, by ten świat 

stawał się lepszym miejscem.  

 

Pomódlmy się więc dziś za wszystkich cierpiących na świecie. Pomódlmy się o ustanie 

wojen i nędzy. Złączmy się z Jezusem w trosce o zapewnienie wszystkim prawdziwego 

pokoju i bezpieczeństwa. 

 

„Panie, proszę, weź tę odrobinę, którą mam, i rozmnóż ją dla 

dobra Twego ludu”. 

 

Prz 31,10-13.19-20.30-31    Ps 128,1-5    Mt 25,14-30 


