
Szkoła
„SŁOWA BOŻEGO”

Poniedziałek :
29 stycznia 2018

(Mk 5,1-20:  Biblia Tysiąclecia)

(1) Przybyli  na drugą stronę jeziora do kraju  Gerazeńczyków. (2) Ledwie
wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł Mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez
ducha nieczystego. (3) Mieszkał on stale w grobach i 

nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać.

(4) Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy; ale łańcuchy kruszył, a
pęta rozrywał, i nikt nie zdołał go poskromić. (5) Wciąż dniem i nocą krzyczał,
tłukł się kamieniami w grobach i po górach. (6) Skoro z daleka ujrzał Jezusa,
przybiegł, oddał Mu pokłon (7) i zawołał wniebogłosy: Czego chcesz ode mnie,
Jezusie,  Synu  Boga  Najwyższego?  Zaklinam  Cię  na  Boga,  nie  dręcz
mnie! (8) Powiedział  mu  bowiem:  Wyjdź,  duchu  nieczysty,  z  tego
człowieka. (9) I  zapytał  go:  Jak  ci  na  imię?  Odpowiedział  Mu:  Na  imię  mi
"Legion", bo nas jest wielu. (10) I prosił Go na wszystko, żeby ich nie wyganiał
z tej okolicy. (11) A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. (12) Prosili Go
więc: Poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli. (13) I pozwolił im. Tak
duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła
pędem po urwistym zboczu do jeziora. I potonęły w jeziorze. (14) Pasterze zaś
uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć,
co się stało. (15) Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie
legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął. (16) A
ci,  którzy  widzieli,  opowiedzieli  im,  co  się  stało  z  opętanym,  a  także  o
świniach. (17) Wtedy zaczęli  Go  prosić,  żeby  odszedł  z  ich  granic. (18) Gdy
wsiadł do łodzi,  prosił  Go opętany, żeby mógł zostać przy Nim. (19) Ale nie
zgodził się na to, tylko rzekł do niego: Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj
im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą. (20) Poszedł więc i
zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się
dziwili.

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Jak przerażeni musieli być bliscy tego człowieka!
Wspominając  o  jego  rodzinie,  Marek  miał  pewnie  na  myśli  jego  rodziców

i rodzeństwo, może także żonę i dzieci. Wyobraźmy sobie, jak wielki wpływ musiał mieć
jego stan duchowy na sytuację całej rodziny. 



Niepokoili się o to, co z nim się stanie. Musieli znosić szyderstwa i politowanie całej
wioski. A przede wszystkim czuli się całkowicie bezradni wobec dotykającego ich zła. Nie
można wykluczyć, że tymi, którzy próbowali związać go łańcuchami, byli właśnie jego
najbliżsi. Może sądzili,  że zdołają jakoś do niego przemówić lub choćby zapewnić mu

bezpieczeństwo, nawet gdyby oznaczało to pozbawienie go wolności. Niestety, „nikt już
nawet łańcuchem nie mógł go związać” (Mk 5,3), i cierpienie rodziny trwało dalej.

 Jezus widział nie tylko ból tego człowieka, ale także jego bliskich. 

Będąc sam obiektem ataków Złego, rozumiał dobrze cierpienia opętanego mężczyzny.
Wiedział  również, co znaczy martwić się o innych i być wyszydzanym, rozumiał więc
także cierpienia jego bliskich. Jezus postanowił więc nie tylko ulżyć niedoli opętanego, ale
także przynieść wyzwolenie im wszystkim. Zaraz po uwolnieniu mężczyzny odesłał go do
domu,  aby  opowiedział  bliskim  o  tym,  co  Jezus  mu  uczynił.  Wreszcie  cała  rodzina
odzyskała spokój i radość!

Każdy z nas ma bliskich, którzy zmagają się z jakimiś przeciwnościami. Często mamy
poczucie, że pomimo naszych najszczerszych wysiłków nie jesteśmy w stanie pomóc w
rozwiązaniu ich problemów. Każda próba pomocy zostaje odrzucona lub zlekceważona.
Jednak miłość Boga jest większa niż nasza. On nie zawsze odpowiada na nasze modlitwy
w takim czasie i w taki sposób, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale

Jego odpowiedź jest zawsze najlepsza. Co więcej,  On nie koncentruje się tylko na
tych,  którzy są w samym centrum wydarzeń,  ale na wszystkich, których one dotykają.
Dostrzega  rodziców  chorego  dziecka,  żonę  czy  męża  osoby  uzależnionej,  dzieci
małżonków borykających się z problemami finansowymi. Błogosławi i umacnia każdego z
nich w szczególny sposób. 

W życiu bliskich ci ludzi zawsze będą zdarzać się sytuacje, nad którymi nie będziesz
miał kontroli i którym nie będziesz mógł zaradzić. Zaufaj wtedy mocy i miłości Pana – i
wiedz, że nie zapomni On także o tobie!

„Panie, daj dziś ukojenie wszystkim cierpiącym rodzinom”.

2 Sm 15,13-14.30; 16,5-13a   Ps 3,2-7



Szkoła
„SŁOWA BOŻEGO”

Wtorek : 
30 stycznia 2018

(Mk 5,21-43:  Biblia Tysiąclecia)

(21) Gdy Jezus przeprawił  się  z  powrotem w łodzi  na drugi  brzeg,  zebrał  się
wielki  tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. (22) Wtedy przyszedł
jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg
i  prosił  usilnie: (23) Moja  córeczka  dogorywa,  przyjdź  i  połóż  na  nią  ręce,  aby
ocalała i  żyła. (24) Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na
Niego  napierał. (25) A pewna kobieta  od dwunastu  lat  cierpiała  na  upływ
krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy (26) i całe swe mienie wydała, a nic
jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. (27) Słyszała ona o Jezusie, więc
przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza. (28) Mówiła bowiem:
żebym się choć Jego płaszcza dotknęła,  a będę zdrowa. (29) Zaraz też ustał  jej
krwotok  i  poczuła  w  ciele,  że  jest  uzdrowiona  z  dolegliwości. (30) A  Jezus
natychmiast  uświadomił  sobie,  że  moc  wyszła  od  Niego.  Obrócił  się  w  tłumie
i  zapytał:  Kto  się  dotknął  mojego  płaszcza?(31) Odpowiedzieli  Mu  uczniowie:
Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął. (32) On jednak
rozglądał  się,  by  ujrzeć  tę,  która  to  uczyniła. (33) Wtedy  kobieta  przyszła
zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i 

wyznała Mu całą prawdę.

 (34) On zaś rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź
uzdrowiona  ze  swej  dolegliwości! (35)Gdy  On  jeszcze  mówił,  przyszli  ludzie  od
przełożonego  synagogi  i  donieśli:  Twoja  córka  umarła,  czemu  jeszcze  trudzisz
Nauczyciela? (36) Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi:
Nie bój się, wierz tylko! (37) I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra,
Jakuba  i  Jana,  brata  Jakubowego. (38) Tak  przyszli  do  domu  przełożonego
synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia, (39) wszedł i rzekł do
nich:  Czemu  robicie  zgiełk  i  płaczecie?  Dziecko  nie  umarło,  tylko  śpi. (40) I
wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka
oraz  tych,  którzy  z  Nim  byli,  i  wszedł  tam,  gdzie  dziecko  leżało. (41) Ująwszy
dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię ci,
wstań! (42) Dziewczynka natychmiast wstała i  chodziła, miała bowiem dwanaście
lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. (43) Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o
tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”

Po  pierwsze,  istnieje  podobieństwo  pomiędzy  chorobą  tej  kobiety  a  naszym
doświadczeniem grzechu. Oczywiście, choroba to co innego niż grzech, ale chodzi tu o
pewną  analogię.  Kobieta  nie  mogła  powstrzymać  upływu  krwi  ze  swego  ciała.  Ta
dolegliwość  czyniła  ją  „nieczystą”  i  uniemożliwiała  jej  uczestniczenie  w  kulcie
świątynnym. Podobnie grzech osłabia naszego ducha oraz uniemożliwia nam swobodną
relację z Bogiem i przyjmowanie Komunii świętej.

Po drugie, kobieta musiała pokonać szereg przeszkód, by dotrzeć do Jezusa. Musiała
przebić się przez tłum. Nie wiedziała też, jaka będzie reakcja Jezusa, gdy rzuciła się do
Jego stóp. 

Dla niejednego z nas spowiedź wiąże się z podobnymi przeżyciami. 

 Może  przed  dotarciem  do  konfesjonału  musimy  długo  czekać  w  kolejce.  Może
pojawiają się w nas pytania: „Co pomyślą sobie o mnie ci wszyscy ludzie? Co pomyśli
ksiądz? Czy jest dzisiaj w dobrym humorze, czy też będzie na mnie zły?”

 Następnie dotykamy Jezusa w sakramencie i natychmiast zaczyna w nas działać Jego
potężna moc. Strumień miłosierdzia i łaski obmywa nas ze wszystkich nieczystości.
Wszystko zostaje oczyszczone, a nasz duch odzyskuje zdrowie.

 Wreszcie  otrzymujemy  „przebaczenie  i  pokój”,  a  nasze  grzechy  zostają  nam
odpuszczone. 

Kobieta odkryła, że jej obawy przed rozmową z Jezusem były zupełnie niepotrzebne. 
My też  cieszymy się,  że  nie  musimy już dłużej  uginać się  pod ciężarem grzechu.

Doświadczamy  pokoju  płynącego  ze  spotkania  z  Bożym  miłosierdziem.  Nie  bój  się
wyznać Panu „całej  prawdy”.  On nie  straci  do ciebie  cierpliwości.  Pobłogosławi cię  i
umocni. Oddal od siebie wszelki lęk i przystąp do tego sakramentu, zwłaszcza jeśli dawno
z niego nie korzystałeś. Czeka na ciebie pokój i życie.

„Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie (Ps 86,3)”.
2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.31--19,3   Ps 86,1-6

Czy ta scena nie nasuwa ci
skojarzeń z sakramentem

pojednania?

Pomiędzy tym, co dzieje się
podczas spowiedzi, a historią

kobiety, która dotknęła szaty Jezusa,
można znaleźć wiele intrygujących

podobieństw.



Szkoła
„SŁOWA BOŻEGO”

Środa        
31 stycznia 2018

(Mk 6,1-6:   Biblia Tysiąclecia)
 

(1) Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta.
A  towarzyszyli  Mu  Jego  uczniowie. (2) Gdy  nadszedł  szabat,  zaczął
nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem:
Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda
dzieją się przez Jego ręce. (3) Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat
Jakuba,  Józefa,  Judy  i  Szymona?  Czyż  nie  żyją  tu  u  nas  także  Jego

siostry? I powątpiewali o Nim. (4) A Jezus mówił im:  Tylko w swojej

ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być
prorok tak lekceważony. (5) I nie mógł tam zdziałać żadnego
cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. (6) Dziwił się
też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”

 
W dzisiejszej  Ewangelii  Marek  opowiada  nam  o  tym,  że  mieszkańcy  rodzinnego

miasta Jezusa nie byli w stanie zaakceptować Go jako Nauczyciela, gdyż uważali, że Go
znają i wiedzą, co o Nim myśleć. Niestety, ich niewiara i brak szacunku do Tego, którego
uważali za zwyczajnego cieślę, nie pozwoliły Mu dokonać wśród nich tylu cudów, co w
innych miejscowościach. 

 Reakcja  mieszkańców  Nazaretu  jest  dla  nas  ważną  lekcją
dotyczącą traktowania się nawzajem z szacunkiem. 

Otóż najtrudniej  jest  okazywać szacunek tym,  którzy  są  nam bliscy  i  dobrze
znani. Skoro brak szacunku wobec Jezusa ograniczył Jego zdolność do czynienia cudów,
to pomyślmy, jak nasze lekceważenie okazywane komuś z naszych bliskich ogranicza jego
możliwości.



 Co to znaczy okazać komuś szacunek?

 To znaczy spojrzeć na niego oczyma Boga, skupić się na jego możliwościach, a
nie na niedociągnięciach, na zaletach, a nie wadach. 

 To znaczy uznać, że jest on dla nas darem i że ma swoją godność. 

Może nasz brat czy siostra mają inne poglądy niż my, może denerwują nas ich nawyki.
Czy jednak możemy przewidzieć,  co się stanie,  jeśli  zaczniemy odnosić się do nich z
szacunkiem oraz doceniać ich dary i talenty, zamiast skupiać się wyłącznie na tym, co nas
dzieli lub irytuje?

Kiedy  zamiast  krytyki  wypowiadamy  życzliwe  słowo,  kiedy  próbujemy  budować,
zamiast niszczyć, Bóg posługuje się naszymi słowami i postawą, by przypominać ludziom,
jak głęboko są przez Niego kochani i jak cudownie ich stworzył. 

Kiedy  poświęcamy  czas  na  uważne  słuchanie,  zamiast  pouczać  i  prawić  morały,
mięknie zarówno nasze serce, jak i serce naszego rozmówcy. 

A co  najważniejsze,  czyniąc  to,  co  w naszej  mocy,  by  kochać  i  cierpliwie  znosić
innych, a zwłaszcza tych, którzy nas drażnią, tworzymy środowisko, w którym Pan może
pociągać nas wszystkich do swego serca.

Pomyśl o swoich najbliższych. 

Z  kim  ostatnio  masz  najwięcej  problemów?  Spróbuj  dzisiaj  okazać  szacunek  tej
osobie. Powiedz jej życzliwe słowo albo komplement. Spróbuj znaleźć przynajmniej jedną
jej dobrą cechę i podziękuj za nią Bogu. Czyń to codziennie przez cały tydzień i patrz, co
się dzieje – w jej życiu i w twoim sercu.

„Jezu, pomóż mi traktować z szacunkiem tych, których mi dałeś”.

2 Sm 24,2.9-17   Ps 32,1-2.5-7



Szkoła
„SŁOWA BOŻEGO”

Czwartek :
1 lutego 2018

(Mk 6,7-13:   Biblia Tysiąclecia)

(7) Następnie  przywołał  do  siebie  Dwunastu  i  zaczął  rozsyłać  ich  po
dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi (8) i przykazał im, żeby nic z
sobą nie brali na drogę prócz laski: 

ani chleba, ani torby, ani pieniędzy

w trzosie. (9) Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. 

(10) I mówił do nich: Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd
wyjdziecie. (11) Jeśli  w  jakim  miejscu  was  nie  przyjmą  i  nie  będą  słuchać,
wychodząc  stamtąd  strząśnijcie  proch  z  nóg  waszych  na  świadectwo  dla
nich. (12) Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. (13) Wyrzucali też wiele złych
duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”

To, że Jezus rozesłał swoich uczniów na kamieniste drogi w piekącym skwarze bez
jednej drachmy czy jęczmiennego chlebka, może wydawać się nam zupełnie bezsensowne,
ale dlatego, że patrzymy na tę sytuację oczyma ludzi XXI wieku. 

W  czasach  Jezusa  ogólnie  przyjętą  praktyką  było  przyjmowanie  wędrownych
nauczycieli w domach i troszczenie się o ich potrzeby. 

 Gościnność uważana była w Izraelu za jedną z najważniejszych cnót! 

Jednak dzisiejszy fragment także dla nas może stać się duchową lekcją, mówiącą o

tym, że Bóg nigdy nas nie opuści.
 
W życiu każdego z nas zdarzają się dni,  kiedy czujemy się bezsilni i  niezdolni do

służenia  Panu.  Usprawiedliwiamy  się,  mówiąc:  „Bóg  nie  dał  mi  wystarczająco  dużo
cierpliwości” albo „Szkoda, że nie mam w sobie tyle wyrozumiałości i współczucia, co
tamten”. 



W takich chwilach przypominajmy sobie zasadę: „ani chleba, ani torby, ani
pieniędzy”. Nie mając torby z prowiantem, uczniowie mogli mieć pewność, że wszelki
pokarm i wsparcie, jakie otrzymają od pobożnych ludzi, będzie przejawem Bożej troski
o nich.

To, co dziś może się nam wydawać posuniętą do absurdu beztroską, było w istocie
prośbą Jezusa o to, by uczniowie zechcieli Mu zaufać. Dał im władzę wyrzucania złych
duchów i uzdrawiania chorych i poprowadził ich do ludzi, którzy stali się dla nich znakiem
Jego dobroci i hojności.

 Dzisiejszy  fragment  mówi  nam,  że  kiedy  staramy  się  wypełniać  Boże
przykazania,  polegając tylko na własnych siłach i  własnej mądrości,  wkrótce
nam ich zabraknie. 

Gdy  jednak  zaufamy,  że  Bóg  zawsze  się  o  nas  zatroszczy,  doświadczymy  często
zaskakującego działania Jego łaski. On każdego dnia czuwa, by nie zabrakło nam „chleba
naszego powszedniego”.

Poproś  więc  Boga,  aby obdarzył  cię  wszystkim,  czego będziesz  dziś  potrzebował.
Pozwól Mu uwolnić cię od ciężaru zabiegania o wszystko samemu. Nie bój się powiedzieć
Mu, czego ci brakuje, i poprosić o Jego pomoc. On nie zostawi cię z pustymi rękami.

„Jezu, Ty jesteś mocą w mojej słabości. Daj mi dziś chleba powszedniego, abym

mógł pełnić Twoją wolę”.

1 Krl 2,1-4.10-12     (Ps) 1 Krn 29,10b-12



Ofiarowanie Pańskie
Szkoła

„SŁOWA BOŻEGO”

Piątek : 
2 lutego 2018

(Ml 3,1-4:  Biblia Tysiąclecia)

(1) Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem
nagle  przybędzie  do  swej  świątyni  Pan,  którego  wy  oczekujecie,  i  Anioł
Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. (2) Ale kto
przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest
jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. (3) Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i
oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego,

i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą
składać Panu ofiary sprawiedliwe.

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Świętujemy dziś  dzień,  w którym Maryja  i  Józef  przynieśli  Jezusa  do  świątyni,  by
ofiarować Go Bogu. Zapowiadając to wydarzenie, prorok Malachiasz mówił o Panu, który

„nagle przybędzie do swej świątyni” (Ml 3,1) i oczyści swój lud, aby mógł składać
Bogu ofiary sprawiedliwe. 

 Dokładnie to przyszedł uczynić Jezus. I dokonał tego dla ciebie. 

 Jako uczestnicy powszechnego kapłaństwa wiernych, wszyscy zostaliśmy oczyszczeni
przez  chrzest,  tak  by  nasze  codzienne  życie  oraz  nasz  udział  w  ofierze  Mszy  świętej
rzeczywiście były miłe Bogu. Niestety, często przychodzimy na Mszę świętą rozproszeni,
zaabsorbowani własnymi troskami. Trudno jest nam się skupić, nie mówiąc już o składaniu
„miłej Panu ofiary” (Ml 3,4). 

 Jak więc możemy pełniej ofiarować Mu nasze serca podczas Mszy? 

Spróbujmy poddać je oczyszczeniu przez Jezusa jeszcze przed rozpoczęciem liturgii.
Zamiast wpadać do kościoła zdyszany w połowie pieśni na wejście, postaraj się przyjść na
tyle wcześniej, by móc poświęcić kilka minut na modlitwę. 



Zastanów się nad stanem swego ducha i postaraj się uzmysłowić sobie jedną konkretną

rzecz, która przeszkadza ci w skupieniu. Może jest to uraza wobec kogoś, na kim ostatnio

się zawiodłeś.  Może przed wyjściem z domu pokłóciłeś się z bliską osobą i jeszcze nie

możesz się uspokoić.  Może wciąż rozpraszają cię sprawy, które masz do załatwienia w
przyszłym  tygodniu.  Ważne,  byś  uświadomił  sobie  to  wszystko,  co  jest  przeszkodą  w
spotkaniu z Panem na Mszy świętej.

Kiedy już odkryjesz w sobie i nazwiesz to, co ci przeszkadza, oddaj to Bogu. A potem
poproś Ducha Świętego, by pomógł ci wejść w radość i dziękczynienie Mszy świętej. Staraj
się skupić swe myśli na Panu, wysławiaj Jego świętość i mów Mu, jak bardzo Go kochasz.

Proś,  aby pobłogosławił  Twoje wysiłki  pójścia za Nim. Nasze uwielbienie Boga nie
będzie doskonałe, dopóki nie dojdziemy do ojczyzny niebieskiej. 

Oby jednak każdy kolejny tydzień przybliżał nas do dnia, w którym oczyszczeni
przez Jezusa, staniemy się jak najczystsze złoto i srebro.

„Jezu, dziękuję Ci za to, że wszedłeś do świątyni mego serca.

Panie, składam siebie w Twoje miłujące dłonie”.

albo Hbr 2,14-18    Ps 24,7-10    Łk 2,22-40



Szkoła
„SŁOWA BOŻEGO”

Sobota : 
3 lutego 2018

(Mk 6,30-34:  Biblia Tysiąclecia)

(30) Wtedy  Apostołowie  zebrali  się  u  Jezusa  i  opowiedzieli  Mu
wszystko, co zdziałali i czego nauczali. (31) A On rzekł do nich: Pójdźcie
wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem
przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. (32) Odpłynęli
więc  łodzią  na  miejsce  pustynne,  osobno. (33) Lecz  widziano  ich
odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast,
a nawet ich uprzedzili. (34) Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum.

Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza.

I zaczął ich nauczać.

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jezus ucieszył się powrotem Apostołów z niezwykle udanej wyprawy misyjnej. 

Z powodzeniem uzdrawiali chorych, wyrzucali złe duchy i doprowadzili wielu ludzi
do nawrócenia. Jednocześnie Jezus miał też powód do smutku. Właśnie dotarła do Niego
wieść, że Jego przyjaciel i krewny, Jan Chrzciciel, został ścięty z rozkazu króla Heroda.

Rozważając te dobre i złe wieści, Jezus podjął decyzję, aby udać się wraz z uczniami
na odludne miejsce, gdzie mogliby trochę odpocząć (Mk 6,31). Prawdopodobnie On sam
także potrzebował odpoczynku. 

Kiedy jednak okazało się, że podąża za nimi wielki tłum, Jezus zmienił plany.  Zamiast
szukać spokoju i samotności, zaczął nauczać zgromadzonych ludzi. Można powiedzieć, że
współczucie było w Nim silniejsze niż pragnienie zasłużonego odpoczynku. 

Jezus  nie  zatrzymał  się  ani  na  własnych  potrzebach,  ani  na  potrzebach  swoich

uczniów, lecz dojrzał zgromadzonych przy Nim ludzi, którzy byli „jak owce niemające
pasterza” (Mk 6,34) i rozpaczliwie potrzebowali Jego pomocy.



Zresztą nie tylko Jezus dostrzegł potrzeby tych ludzi. Także Apostołowie byli gotowi
zrezygnować  ze  swego  odpoczynku.  Pomyśl  jednak,  jak  wielkie  musiało  być  ich
zaskoczenie,  gdy  po  wielogodzinnym  nauczaniu  Jezus  polecił  im  jeszcze  nakarmić
zgromadzone tłumy (Mk 6,37)!

Dobrze jest, kiedy kierujemy się rozsądkiem i postępujemy w sposób uporządkowany.
Kiedy troszczymy się  o siebie  i  poświęcamy odpowiednią  ilość  czasu na odpoczynek.
Jednak bywają sytuacje, w których Bóg oczekuje od nas rezygnacji z najlepszych nawet
planów dla większego dobra.

Uczmy się wyczuwać te  Boże natchnienia i  rozpoznawać
chwile,  w których logika i  rozsądek muszą ustąpić  miejsca
współczuciu i spontaniczności. 

Może czujesz przynaglenie, by odwiedzić chorą sąsiadkę lub pomóc starszej osobie w
sklepie.  Może  czujesz,  że  Bóg chce,  abyś  przytulił  żonę czy dziecko lub  przerwał  na
chwilę to, co właśnie robisz, a wziął do ręki Pismo Święte. Kiedy przyjdzie ci na myśl coś
takiego, idź za tym. Nigdy nie wiesz, dokąd cię to zaprowadzi.  

„Jezu, pomóż mi rozpoznawać przynaglenia Ducha.

Nie chcę tak bardzo przywiązywać się do własnych planów, by zamykać się na Twój
głos i Twoje prowadzenie. Panie, pomóż mi być elastycznym i otwartym”.

1 Krl 3,4-13  Ps 119,9-14



Szkoła
„SŁOWA BOŻEGO”

Niedziela 
4 lutego 2018

(1 Kor 9,16-19.22-23:  Biblia Tysiąclecia)

(16) Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię.
Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił
Ewangelii! (17) Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli
działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. (18) Jakąż
przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty,
nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. (19) Tak więc nie zależąc od
nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których
pozyskam. (20) Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych,
co  są  pod  Prawem,  byłem  jak  ten,  który  jest  pod  Prawem  -  choć  w
rzeczywistości nie byłem pod Prawem - by pozyskać tych, co pozostawali pod
Prawem. (21) Dla nie podlegających Prawu byłem jak nie podlegający Prawu -
nie  będąc  zresztą  wolnym  od  prawa  Bożego,  lecz  podlegając  prawu
Chrystusowemu  -  by  pozyskać  tych,  którzy  nie  są  pod  Prawem. (22) Dla
słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. 

Stałem się wszystkim dla wszystkich,

 żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. (23) Wszystko zaś czynię dla
Ewangelii, by mieć w niej swój udział.

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jezus powiedział kiedyś do swoich uczniów, że droga do nieba jest wąska i niewielu ją

wybiera  (Mt  7,14).  Powiedział  jednak  również:  „Kto  uwierzy  i  przyjmie  chrzest,
będzie zbawiony” (Mk 16,16). Można się w tym nieco pogubić. 

Prawda jest taka, że nikt nie zna dokładnej odpowiedzi na pytanie, jak wielu – czy jak
niewielu – zostanie zbawionych.

Prawdopodobnie tu właśnie kryje się sekret ogromnej gorliwości apostolskiej Pawła.
Znał on radość nieba, które oglądał w wizji (2 Kor 12,2-4), i nie chciał, aby ktokolwiek był

jej  pozbawiony.  Dlatego  jego  życiową  misją  stało  się  bycie  „wszystkim  dla
wszystkich”, aby „uratować choć niektórych” (1 Kor 9,22).



 Na  determinację  Pawła  wskazuje  również  fakt,  że  w zaledwie  czterech  wersetach

(1 Kor 9,19-22) pięć razy używa słowa „pozyskać” w znaczeniu doprowadzenia kogoś do

Pana. „Pozyskanie” kogoś oznaczało dla Pawła uczynienie wszystkiego, co tylko możliwe,
aby dana osoba przyjęła zbawienie ofiarowane nam przez Jezusa.

   Jak my możemy pozyskiwać innych dla Jezusa?
   Jak możemy stawać się „wszystkim dla wszystkich”?

Paweł powiedziałby, 

 żebyśmy nauczyli się rozmawiać o sporcie po to, by pozyskiwać kibiców. 
 Żebyśmy śledzili bieżące wydarzenia i nauczyli się mówić o nich z perspektywy

Bożego planu. 
 Żebyśmy zainteresowali się problemami młodych, by umieć postawić się w ich

sytuacji, a przez to ich pozyskać. 
 A także, byśmy nauczyli się obywać bez wielu rzeczy, by móc zrozumieć ludzi

ubogich i umieć do nich dotrzeć.

Paweł dostosowywał swoje nauczanie do kultury i obyczajów mieszkańców każdego
z  odwiedzanych  przez  siebie  miast,  aby  móc  wyrazić  chrześcijańskie  orędzie
w  zrozumiałych  dla  nich  słowach  i  obrazach.  Jest  to  dla  nas  dobry  przykład  do
naśladowania. 

   Paweł uczy,  by przeszkodą dla innych nie było to, że nie jesteśmy
w stanie pojąć ich kultury. 

Wzorem Pawła starajmy się więc otwierać na innych, okazywać
im zainteresowanie, zrozumienie i życzliwość – by w ten sposób pomóc
im zbliżyć się do Jezusa.

„Panie, naucz mnie dzielić się Dobrą Nowiną z innymi”.

Hi 7,1-4.6-7   Ps 147,1-6   Mk 1,29-39


