
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                          

20 listopada 2017 

Lekcja  53                                 Temat:   Panie, żebym przejrzał! 

 (Łk 18, 35-43 :  Biblia Tysiąclecia) 
 

(35) Kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i 

żebrał. (36) Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się 

dzieje. (37) Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. (38) Wtedy zaczął 

wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! (39)Ci, co szli na przedzie, 

nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: 
Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! (40) Jezus przystanął i kazał 

przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: (41) Co chcesz, abym 

ci uczynił? Odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. (42) Jezus mu odrzekł: 

Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. (43) Natychmiast przejrzał i szedł za 

Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 
 

  

O. Casey zapewniał ich, że będzie się modlił, i zawsze zachęcał: „Już z góry podziękuj 

Panu”.  Tak wielka była jego wiara, że Bóg odpowie na te modlitwy! 

 

O. Solanus Casey, który niedługo zostanie 

ogłoszony błogosławionym, był kapucynem                         

z klasztoru w Detroit. Skierowano go do pracy 

na furcie, gdzie otwierał drzwi i obsługiwał 

gości. Dzięki temu każdy, kto przekraczał próg 

klasztoru, miał kontakt z tym skromnym, 

bezpretensjonalnym człowiekiem.  

Z czasem goście, wyczuwając w o. Caseyu 

niekłamaną życzliwość, zaczęli prosić go  o 

modlitwę – nieraz w bardzo osobistych 

intencjach. 



Wiara o. Solanusa Caseya była podobna do wiary niewidomego żebraka z dzisiejszej 

Ewangelii. Obaj mieli wiele ufności w to, że Pan przyjdzie im z pomocą. Niewidomy 

„jeszcze głośniej wołał” (Łk 18,39), gdy tłum próbował go uciszyć. Był pewien, że jeśli 

zdoła zwrócić na siebie uwagę Jezusa, to On mu pomoże. I tak właśnie się stało.  

Jezus dostrzegł jego ufność i powiedział do niego: „Przejrzyj, twoja wiara cię 

uzdrowiła” (Łk 18,42). 

 

   W pewnym sensie każdy z nas jest 

niewidomym żebrakiem. 
 

Nikt z nas nie widzi dokładnie, jak i kiedy Bóg odpowie na naszą modlitwę. Być może 

wołamy do Niego już od dłuższego czasu, nie dostrzegając żadnej odpowiedzi. Takie 

długotrwałe wołanie do Pana jest okazją do pogłębienia naszej wiary. Nie słuchajmy 

„tłumu” naszych własnych zmartwień, lęków i wątpliwości, ale miejmy ufność, że nasza 

wytrwałość zostanie nagrodzona. Jezus wysłucha naszego wołania, jak uczynił to dla 

niewidomego mężczyzny. 

 

Naśladujmy więc o. Caseya. Korzystajmy z daru wiary. Wołajmy wytrwale do Boga, a 

nawet już z góry Mu dziękujmy! Modlitwa wstawiennicza składa się z trzech prostych 

kroków – prosimy o coś, wierzymy, że to otrzymamy, i „stanie się nam” (por. Mk 11,24) – 

zgodnie z wolą Boga i w wybranym przez Niego czasie. 

 

„Jezu, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Panie, wierzę, że Ty mnie nie 

zawiedziesz”. 

 

1 Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64      Ps 119,53.61.134.150.155.158 
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           Lekcja  54                                        Temat:    Uchyl swoje "drzwi" Jezusowi! 

(Łk 19, 1-10 :  Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. (2) A /był tam/ 

pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo 

bogaty. (3) Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to 

jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. (4) Pobiegł więc 

naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał 

przechodzić. (5) Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do 

niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim 

domu. (6) Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. (7) A wszyscy, 

widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. (8) Lecz Zacheusz stanął i 

rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w 

czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. (9) Na to Jezus rzekł do niego: Dziś 

zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem 

Abrahama. (10) Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co 

zginęło. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

W dzisiejszej Ewangelii wciąż pojawia się motyw szukania i patrzenia. Najpierw 

Zacheusz wspina się na sykomorę, żeby zobaczyć Jezusa. Następnie Jezus patrzy w górę na 

Zacheusza i zaprasza się do niego do domu. Tam, po usłyszeniu deklaracji Zacheusza, który 

postanawia zmienić swoje życie, Jezus oświadcza, że „przyszedł odszukać i zbawić to, co 

zginęło” (Łk 19,10). 

 

Jezus i Zacheusz szukali się wzajemnie, ale z różną intencją. Zacheusz nie zamierzał 

nawiązać kontaktu z Jezusem. Chciał Go tylko zobaczyć, ale nie mógł z powodu niskiego 

wzrostu.  

http://www.prezentek.edu.pl/index.php/component/jevents/szczegolywydarzenia/453/-/uroczystosc-ofiarowania-nmp-swieto-patronalne-siostr-prezentek-msza-sw-ogolnoszkolna?Itemid=1
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W Ewangelii Łukasza spotykamy wielu ludzi, którzy zwracają na siebie uwagę Jezusa 

krzykiem, zakłócają Mu posiłek czy próbują dotknąć Jego szaty (Łk 18,35- 40; 7,36-38; 8,43-44).  
 

Zacheusz nie robił niczego takiego. Znalazł sobie kryjówkę, skąd miał dobry widok, sam 

będąc niewidoczny. Nie wiemy, czy kierowała nim zwykła ciekawość i chciał po prostu 

zobaczyć tego popularnego Nauczyciela, czy może czuł się zbyt grzeszny, aby stanąć oko w 

oko z Jezusem.  
 

Podczas gdy Zacheusz chciał „zobaczyć”,  

Jezus przyszedł by „odszukać i zbawić”. 
 

Zacheusz wolał zachować bezpieczny dystans, ale Jezus pragnął być blisko niego. 

Zacheusz chciał wtopić się w tłum, ale Jezus chciał wyróżnić go spośród tłumu i spotkać się 

z nim osobiście. 
 

 
 

Przykład Zacheusza ukazuje nam, co się dzieje, gdy choć trochę uchylamy drzwi 

Jezusowi. On wchodzi do środka i zmiękcza nasze serca. Koi nasze lęki. Zachęca, byśmy 

wyznali nasze grzechy i poznali wolność, jaką daje Jego miłość. Nie nazywa nas 

„grzesznikami”, ale duchowymi „synami Abrahama” (por. Łk 19,7.9). Jezus ma moc 

przemienić nasze życie i czyni to z największą radością. Nawet najmniejsza szparka w 

drzwiach wystarczy Mu, by wejść i dotknąć naszych serc. Czy to nie pocieszające 

przesłanie? 

 „Oto jestem, Panie!”              2 Mch 6,18-31    Ps 3,2-7 

 

I zobaczmy, co się stało! 
 

Przebywając w obecności Jezusa, 

Zacheusz zechciał już nie tylko Go zobaczyć, 

ale także za Nim pójść.  

Jego nastawienie zmieniło się do tego 

stopnia, że „przyjął Go rozradowany”                   

(Łk 19,6), a nadto zdecydował oddać połowę 

majątku ubogim i poczwórnie wynagrodzić 

tym, których skrzywdził. 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

22 listopada 2017                    
      Lekcja 55                               Temat:       Szukając pokoju i bezpieczeństwa.    

(Ps 17,1.5-6.8.15:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(1) Modlitwa. Dawidowy. Wysłuchaj, Panie, słuszności, zważ na me wołanie, 

przyjmij moje modły z warg nieobłudnych!  

 (5) Moje kroki trzymały się mocno na Twoich ścieżkach, moje stopy się nie 

zachwiały. (6) Wzywam Cię, bo Ty mnie wysłuchasz, o Boże! Nakłoń ku mnie Twe 

ucho, usłysz moje słowo.  

(8) Strzeż mnie jak źrenicy oka; w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj.  

(15) Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, powstając ze snu 

nasycę się Twoim widokiem. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Czy znasz małżonków, którzy naprawdę dobrze czują się w swoim towarzystwie? Nie 

robią nic szczególnego, nawet nie rozmawiają, wystarcza im to, że są ze sobą. Dlaczego? 

Ponieważ blisko siebie czują się kochani, bezpieczni i zadowoleni. Nawet gdy wokół nich 

szaleje burza, oni mają w sobie pokój. 
 

Pokój, jaki daje szczęśliwe życie rodzinne, pomaga nam zrozumieć, czym jest 

radość przebywania w Bożej obecności. Jednak dobrze wiemy, że życie rodzinne nie 

zawsze jest szczęśliwe i pełne pokoju. To samo zresztą dotyczy też wielu innych obszarów 

naszej egzystencji. 

Gdzie mamy wtedy szukać pokoju                           

i bezpieczeństwa, za którymi tak bardzo 

tęsknimy?  Odpowiedź znajdujemy w dzisiejszym psalmie. 

 

Psalmista woła do Boga o pomoc. Czuje się atakowany przez wrogów i szuka 

bezpieczeństwa u Pana. Co więc czyni?  



Wspomina miłość Boga i głosi Jego dobroć   (Ps 17,6), a następnie prosi, by ukrył go 

„w cieniu swych skrzydeł” (Ps 17,8). W bliskości Pana znajduje schronienie i ustęsknione 

bezpieczeństwo. 
 

To jest doświadczenie każdego z nas, nie tylko psalmisty.  

 

Wszyscy możemy zaznać miłości, opieki i pokoju w bliskości Boga.  

 

Oto kilka kroków,  które pomogą nam rozradować się Jego obecnością. 

Najpierw wybierz miejsce. Może to być kaplica adoracji, ciche miejsce w domu czy na 

dworze wśród piękna natury. Niech będzie to miejsce wolne od rozproszeń, gdzie będziesz 

mógł w ciszy przebywać z Bogiem. 

Przypomnij sobie wspaniałe rzeczy, które Bóg uczynił w twoim życiu. Pomyśl, że to On 

cię stworzył i kocha takiego, jakim jesteś. 

Następnie spróbuj odczuć Jego obecność. Poproś Go: „Panie, pokaż mi, że jesteś ze 

mną”.  

A potem zamknij oczy i czekaj. 

Skąd wiadomo, że przebywasz w obecności Boga? Oczywiście już w niej jesteś, 

ponieważ On jest zawsze z tobą. Ale może pojawić się w tobie poczucie wdzięczności czy 

nadziei. Może zaczniesz spokojniej podchodzić do trapiących cię problemów. 

Doświadczysz radości z tego, że Bóg cię kocha. Wszystko to są znaki obecności Pana. 

Nie martw się, jeśli nie poczujesz niczego. Po prostu trwaj przed Panem ze 

świadomością, że On tu jest. Z czasem zaczniesz rozpoznawać, że Bóg jest blisko ciebie                  

i doświadczać Jego pokoju.  

 

„Panie, pozwól mi dziś rozradować się Twoją obecnością”. 

 

2 Mch 7,1.20-31     Łk 19,11-28 
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23 listopada 2017 

Lekcja    56                                    Temat:  Pan Bóg przychodzi do naszej codzienności 

 (Łk 19, 41 - 44:   Biblia Tysiąclecia) 
 

  (41) Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim (42) i rzekł: O 

gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to 

zakryte przed twoimi oczami. (43) Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi 

nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. (44) Powalą na 

ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu 

za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Niektórych Bożych „nawiedzeń” nie sposób przeoczyć. Mojżeszowi Pan ukazał się w 

ognistym krzewie. Zachariaszowi i Maryi plany Boże objawili anielscy posłańcy. Szaweł 

padł rażony potężnym światłem na drodze do Damaszku. 

 

Są to bardzo spektakularne nawiedzenia, zazwyczaj jednak Bóg przychodzi do nas w 

bardziej subtelny sposób.  
 

 Może na przykład delikatnie  cię do skruchy i poprawy życia.  

 Może dać ci impuls do zaangażowania się w coś, o czym nigdy wcześniej nie 

myślałeś.  

 Może poddać ci myśl,  natchnienie lub pragnienie, których nie będziesz w stanie się 

pozbyć przez długie dni i tygodnie. 

 Może podczas bezsennej nocy niespodziewanie tchnąć w twoje serce pokój i pewność.  

 

  Bardzo często Bóg „nawiedza” nas za pośrednictwem Pisma Świętego.  

 

Na przykład jakieś czytanie mszalne napełnia twoje serce nadzieją i nową energią. 

 

 Albo jakiś werset, fragment czy nawet pojedyncze słowo Pisma Świętego przykuwa 

twoją uwagę, jakby Bóg podkreślił je specjalnie dla ciebie. 

 



Jeśli doświadczasz czegoś takiego, zatrzymaj się na chwilę. Zauważ, jakie emocje Bóg 

w tobie porusza, jakie myśli wzbudza. Co może mieć ci do powiedzenia? Czy nie jest to 

jedno z Jego nawiedzeń?  

 

Jednak Boże nawiedzenie jest nie tylko po to, by się nim cieszyć. Odpowiedz na nie!  

 

Spróbuj na przykład zapisać to, co myślisz, że Bóg mówi do ciebie. A następnie 

postaraj się odpowiedzieć Bogu w sposób, jaki wydaje ci się najlepszy. Pamiętaj, że Bogu 

bardziej zależy na tym, żebyś w ogóle zareagował, niż na jakimś konkretnym sposobie tej 

reakcji. Po prostu podejmij to, co – jak sądzisz – On ci objawia. Poczucie pokoju i radości 

będzie dla ciebie znakiem, że jesteś na dobrej drodze. 

 

Jezus przyszedł w ciele, aby nam 

pokazać, jak głęboko pragnie zjednoczyć 

się z nami. 
 

 Dał nam swego Ducha, abyśmy potrafili rozpoznawać Jego nawiedzenia. 

 Ponieważ Bóg jest nieskończenie kreatywny, nawiedzenia te mogą 

przyjmować bardzo różne formy.  

 Stałe jest jedynie Jego pragnienie, by do ciebie przychodzić. 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że objawiasz mi swoją obecność. Prowadź mnie 

drogą prawdy dzisiaj i zawsze”. 

 

1 Mch 2,15-29      Ps 50,1-2.5 
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      Lekcja 57                                  Temat:    Kościół: potrzeba, obowiązek czy przeżytek? 

(Łk 19,45-48:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(45) Potem wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w 

niej. (46) Mówił do nich: Napisane jest: Mój dom będzie 

domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię 

zbójców. (47) I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w 

Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. (48) Tylko nie wiedzieli, co by 

mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Po co chodzisz do kościoła? 

Co z tego masz? 
 

 To pytania, z którymi spotykamy się coraz częściej.  

 

Zastanówmy się, jakiej odpowiedzi udzieliliby na te pytania przedstawiciele 

trzech grup ludzi, o których wspomina dzisiejsza Ewangelia. 

 

Pierwsza grupa to handlarze, których korzyść z przebywania w świątyni jest 

bardzo wymierna i daje się przeliczyć na konkretne sumy – to im się opłaca. Na pozór 

zajmują się oni godziwymi i potrzebnymi sprawami – wymieniają pielgrzymom walutę na 

obowiązującą w świątyni, sprzedają zwierzęta ofiarne, umożliwiając im w ten sposób 

wypełnienie obowiązku. Jednak pomijają to, co najważniejsze – modlitwę i oddawanie czci 

Panu. 



Druga grupa to lud, który z zapartym tchem słucha nauki Jezusa. Ci ludzie 

wiedzą, po co i dla kogo tu przyszli. Chcą Go słuchać. Jego nauka trafia im do serca, chcą 

kierować się nią w życiu, czują, że ten Człowiek głosi prawdę i jest w tym o wiele bardziej 

autentyczny niż inni. 

 

I wreszcie trzecia grupa – arcykapłani i uczeni w Piśmie, którzy 

świadomie wykorzystują religię, aby zapewnić sobie władzę i dochody. Bóg jest dla nich 

jedynie koniecznym elementem funkcjonowania religii, którym można manipulować. Ich 

postawę dobrze oddaje znany monolog: „Jeśli, co daj Boże, Boga nie ma, to chwała 

Bogu, ale jeśli, co nie daj Boże, Bóg jest, to niech nas ręka Boska broni!”. Chcą 

oni zabić Jezusa, gdyż widzą w Nim jedynie zagrożenie dla swoich interesów, dla 

obowiązującego status quo. Nawet nie dopuszczają do siebie myśli, że ten kłopotliwy 

Nauczyciel może być Synem Bożym. 

 

Ja też mogę chodzić do kościoła z różnych powodów. 

  

 Może, jak handlarz, chcę zarobić sobie na zbawienie, i zastanawiam się, czy 

aby na pewno osiągnąłem już odpowiednie minimum. Zależy mi nie tyle na 

oddaniu czci Bogu, ile na wypełnieniu obowiązku.  

 Może, jak lud, szukam u Jezusa odpowiedzi na swoje pytania, chcę być blisko 

Niego i Go słuchać.  

 A może właściwie Bóg jest mi zbędny – tak jak zwierzchnikom Izraela – albo 

traktuję Go instrumentalnie. Chodzę do kościoła ze względu na ludzką opinię, po 

to, żeby mieć spokój w domu lub by proboszcz nie miał do mnie pretensji. 

 

Bóg przyjmuje nas zawsze, niezależnie od naszych intencji. Dostrzega każde dobre 

pragnienie, nawet ukryte pod warstwami egoizmu. Nikogo nie odrzuca, ale prowadzi do 

nawrócenia. Odpowiadając na Jego miłość, starajmy się, aby Jego dom był dla nas coraz  

bardziej tym, czym być powinien – domem modlitwy. 

 

„Panie Jezu, oczyść mnie z wszelkiej hipokryzji i pomóż szczerze stawać 

przed Tobą w Twoim domu modlitwy”. 

 

1 Mch 4,36-37.52-59   (Ps) 1 Krn 29,10b- 12 
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 (Łk 20, 27-40:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(27) Wówczas podeszło do Niego kilku saduceuszów, 

którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli 

Go (28) w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze 

czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i 

niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. (29) Otóż było siedmiu braci. Pierwszy 

wziął żonę i umarł bezdzietnie. (30) Wziął ją drugi, (31) a potem trzeci, i tak 

wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. (32) W końcu umarła ta 

kobieta. (33) Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy 

siedmiu bowiem mieli ją za żonę. (34) Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata 

żenią się i za mąż wychodzą. (35) Lecz ci, którzy uznani zostaną za 

godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się 

żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. (36) Już bowiem umrzeć nie mogą, 

gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami 

zmartwychwstania. (37) A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył 

tam, gdzie jest mowa "O krzaku", gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem 

Izaaka i Bogiem Jakuba. (38) Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz 

żywych; wszyscy bowiem dla niego żyją. (39) Na to rzekli niektórzy z 

uczonych w Piśmie: Nauczycielu, dobrześ powiedział, (40) bo już o nic nie śmieli 

Go pytać 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Chociaż w Ewangeliach nie mówi się wiele o saduceuszach, w czasach Jezusa 

odgrywali oni znaczącą rolę. Do grupy tej należeli bowiem arcykapłani i większość władz 

świątyni. Rekrutowali się oni z uprzywilejowanej klasy Izraela i zwykle traktowali 

faryzeuszy jako niżej stojących od siebie.  

 

Saduceusze nauczali ścisłego przestrzegania Prawa Mojżeszowego, podczas gdy 

faryzeusze wykazywali bardziej otwarty stosunek do świętych Pism. 

 



Tego rodzaju rozbieżności teologiczne były powodem głębokich podziałów w 

społeczności Izraela. Widzimy tego przykład podczas procesu Pawła w Jerozolimie. Kiedy 

saduceusze dowiadują się, że jest on faryzeuszem wierzącym w zmartwychwstanie, 

natychmiast powstają na tym tle zamieszki (Dz 23,6- 11).  

 

Dzisiaj chrześcijanie różnych Kościołów, tradycji i wyznań mają wspólny sakrament 

chrztu, wiarę w Trójcę Świętą, w moc Ducha Świętego i wiele innych prawd. Już od 

kilkudziesięciu lat przebija się w naszych Kościołach prawda, że skupiając się na tym, co 

nas łączy, będzie nam łatwiej przezwyciężyć to, co nas dzieli. 

 

W tym roku przeżywamy pięćsetlecie reformacji protestanckiej. W przeszłości zarówno 

katolicy, jak i protestanci wspominali to wydarzenie oskarżycielskim tonem. Jednak w tym 

roku przywódcy wielu różnych Kościołów chrześcijańskich obchodzili tę rocznicę 

wspólnie, próbując odkryć na nowo moc Ewangelii w naszych czasach. To wielkoduszne 

podejście do naszej bolesnej historii jest dowodem działania Ducha Świętego. 

 

W czasie gdy na świecie pojawia się coraz więcej podziałów, Bóg pomaga swoim 

rozłączonym dzieciom dać przykład, jak może wyglądać droga do jedności.  

 

W duchu jedności i miłości powtórzmy słowa gorącej modlitwy Jezusa z Ostatniej 

Wieczerzy: 

„Ojcze, proszę (…) aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat 

uwierzył, że Ty Mnie posłałeś” (J 17,21). 

 

1 Mch 6,1-13   Ps 9, 2-4.6.16.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jezusa Chrystusa, 

Króla Wszechświata 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

26 listopada 2017                           
(Mt 25, 31 - 46:  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(31) Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale                       

i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym 

chwały. (32) I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych 

[ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. (33) Owce postawi po 

prawej, a kozły po swojej lewej stronie. (34) Wtedy odezwie się Król do tych po 

prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w 

posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!  

(35) Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi 

pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; (36) byłem nagi, a 

przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w 

więzieniu, a przyszliście do Mnie. 

(37) Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i 

nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? (38) Kiedy widzieliśmy Cię 

przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię?(39) Kiedy 

widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? (40) A Król im 

odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z 

tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. (41) Wtedy odezwie się 

i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, 

przygotowany diabłu i jego aniołom! (42) Bo byłem głodny, a nie daliście Mi 

jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; (43) byłem przybyszem, a nie 

przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w 

więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. (44) Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy 

widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy 

chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? 



 (45) Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie 

uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. (46)  

I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Myśl o powtórnym przyjściu Jezusa niekiedy budzi w nas lęk. Wiemy wprawdzie, że 

życie z Jezusem w niebie na wieki będzie czymś cudownym, ale pozostaje strach przed 

nieznanym. 

 

 Dzisiaj spróbujmy odsunąć od siebie ten lęk, rozważając trzy sceny 

związane z powtórnym przyjściem. 

 

Scena 1: Pomyśl o tym, co będzie, gdy ujrzysz Jezusa siedzącego „na swoim 

tronie pełnym chwały” (Mt 25,31) i wszystkie narody zgromadzone przed Nim.  

 

Wyobraź sobie, co powie Jezus do tego największego zgromadzenia wszechczasów.  

 

 
 

 

Scena 2: Zobacz teraz piękno i dobroć Jezusa.  

 

 
 

Zawsze, niezależnie od okazji, nawiązywał głęboki kontakt ze słuchaczami. 

Do tej pory największe takie 

zgromadzenie utworzyli pielgrzymi 

zdążający do Kumbh Mela w Indiach w 

2013 roku. Zebrało się tam wówczas 30 

milionów ludzi. Jednak nawet ta liczba 

blednie w porównaniu z 13 

bilionami ludzi, których można 

się spodziewać w dniu Sądu Ostatecznego! 

 

Papież Jan Paweł II swoją osobowością 

przyciągał uwagę bardzo wielu ludzi, 

gdziekolwiek się udawał.  

Wszędzie promieniował radosną nadzieją, 

ufnością wobec Pana i miłością do ludzi, 

których spotykał. 



 Jednak przy wszystkich swoich zaletach i popularności papież Jan Paweł II 

nie może się równać z Jezusem, który do nas powróci. 

Jego miłość, czystość i radość pociągną wszystkie narody, które się wokół Niego 

zgromadzą. 

 

Scena 3.  Zobacz też nowe niebo i nową ziemię, które zapoczątkuje Jezus. 

Wyobraź sobie miejsce, gdzie nie będą potrzebni lekarze, policjanci, więzienia, bazy 

wojskowe i schroniska dla bezdomnych.  

 

  
 

Powracaj do tych scen przez cały dzisiejszy dzień i niech one oddalą od ciebie wszelki 

lęk przed nieznanym. 

 

„Jezu, nie mogę się doczekać, kiedy Ciebie zobaczę”. 

 

Ez 34,11-12.15-17    Ps 23,1-3.5-6     1 Kor 15,20-26.28 

Disneyland nazywa się czasem 

„najszczęśliwszym miejscem na 

ziemi”, ale kiedy Jezus uczyni 

wszystko nowe, „magia” 

Disneylandu okaże się banalna                   

i zwyczajna. Wszędzie zapanuje 

pokój, radość  i szczęście w 

obecności Pana. 


