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Szkoła 
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Poniedziałek :                          

9 kwietnia 2018 

Lekcja  132                                    Temat:   Maryja – pełna łaski 
(Łk 1,26-38:  Biblia Tysiąclecia) 

 

(26) W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, 
zwanego Nazaret, (27) do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu 
Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. (28) Anioł wszedł do Niej i rzekł: 

Bądź pozdrowiona, pełna łaski,                

Pan z Tobą, 

 <błogosławiona jesteś między niewiastami>. (29) Ona zmieszała się na te 

słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. (30) Lecz anioł rzekł do 

Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. (31) Oto poczniesz i 

porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.  

(32) Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu 
tron Jego praojca, Dawida. (33) Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a 

Jego panowaniu nie będzie końca. (34) Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to 

stanie, skoro nie znam męża? (35) Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na 
Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie 

nazwane Synem Bożym. (36) A oto również krewna Twoja, Elżbieta, 

poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za 
niepłodną. (37) Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.  

(38) Na to rzekła Maryja:  

Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! 

Wtedy odszedł od Niej anioł. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



 Święta Maryjo, zadziwia nas ogrom łask, jakich Bóg Ci udzielił. Powiedziałaś „tak” 

aniołowi, chociaż niewiele wiedziałaś o tym, jak będzie wyglądała Twoja przyszłość 

wedle Bożego planu. Dziękuję Ci za ten niezwykły przykład ufności! Ja tak często próbuję 

kontrolować najdrobniejsze szczegóły mojego życia. Trudno mi zaufać, że wszystko jest w 

rękach Jezusa. 
 

 Maryjo, módl się, abym zaufał, że Bóg ma moc nad wszystkim, co dzieje się w moim 

życiu. 
 

 Maryjo, Ty okazałaś taką odwagę! Chociaż zdawałaś sobie sprawę z trudności, jakie 

mogą Cię spotkać, odważyłaś się przyjąć wolę Boga. Dziękuję Ci za to, że wybrałaś Boży 

plan pomimo związanej z nim niepewności. Czasami brakuje mi odwagi w wierze, 

zwłaszcza gdy się boję, że inni nie zaaprobują mojego pójścia za Twoim Synem. Często 

łatwiej mi posłuchać ich opinii, niż dochować wierności Panu.  
 

 Maryjo, wyproś mi taką odwagę, jaką Ty miałaś, abym mógł mężnie stawiać kolejne 

kroki na drodze wiary. 
 

 Maryjo, Ty odłożyłaś swoje własne plany, aby wypełnić wolę Boga. Choć Twoja 

przyszłość z Józefem wydawała się już ustalona, odpowiedziałaś „tak” na Boży plan, choć 

oznaczało to zgodę na coś nowego, nieznanego i niełatwego. 

Dziękuję Ci za Twoją bezinteresowność! 

Mnie wcale nie jest łatwo odłożyć swoje plany, gdy czuję, że Pan wzywa mnie do czegoś 

innego. A przecież chciałbym, aby moje plany były zgodne z planami Pana.  
 

 Maryjo, uproś mi otwartość i dyspozycyjność. 

Módl się, abym umiał dostosować moje plany do planów Boga.  
 

 Maryjo, Ty już w tak młodym wieku z radością pełniłaś wolę Boga! Nie tylko przyjęłaś 

Jego plan, ale znalazłaś w nim radość – nawet gdy wiele jego elementów pozostawało dla 

Ciebie tajemnicą. Dziękuję Ci za to, że dałaś nam przykład, jak mamy kochać Boga i 

służyć Mu całym sercem. Ja, próbując wypełniać Boży plan, czuję często opór, mam 

ochotę pójść w inną stronę. 
 

 Pomóż mi, Maryjo, przyjmować wolę Boga z taką miłością, z jaką Ty wypowiedziałaś 

Mu swoje „fiat”. 

 

„Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami”. 

 

Iz 7,10-14   Ps 40,7-11  Hbr 10,4-10 
 

 



Leonardo da Vinci, Zwiastowanie 
 
            Dziś, jak zapowiedziałam dwa tygodnie temu, spotkamy się z dziełem jednego z 

największych, a przynajmniej najpopularniejszych mistrzów pędzla doby nowożytnej, jakim 

jest Leonardo da Vinci. Pewnie spodziewają się Państwo Ostatniej Wieczerzy, ponieważ 

obraz ten byłby najbardziej stosowny mając na uwadze, że trwamy wciąż w okresie 

Wielkiego Postu, bo oprócz tego dzieła i legendy z nim związanej, Leonardo da Vinci znany 

jest przecież głównie ze swych portretów, wizerunków Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz 

szkiców anatomicznych i konstrukcyjnych. 

A ja zaprezentuję dziś Państwu dzieło raczej mało znane, bo wykonane w 

początkowym okresie twórczości Leonarda oraz przez dłuższy czas poddawane dyskusji, co 

do faktycznego autorstwa. Dziełem tym jest obraz Zwiastowanie namalowany na 

przestrzeni lat 1472-1475, czyli gdy artysta miał nieco ponad 20 lat.  

Obraz znajduje się w zbiorach Galerii Uffizi we Florencji. Przypomnę tylko, że Mona 

Lisa została namalowana około 30 lat później, co jest doskonale widoczne w jakości 

wykonania obu dzieł, jak i warsztacie artysty, który nie do końca panuje nad perspektywą jak 

i kompozycją. Nie chciałabym jednak, by myśleli Państwo, że wybrałam na dziś ten obraz, 

aby zdeprecjonować geniusza i wydobyć na światło dzienne jego potknięcia i porażki. 

Wybrałam go, ponieważ w zeszłym tygodniu, we wtorek przeżywaliśmy uroczystość 

Zwiastowania Pańskiego. 

Kompozycja obrazu Leonarda jest klasyczna i podporządkowana regułom, jakie 

panowały w malarstwie nowożytnym, które scenę tę bardzo sobie przypodobało. 

 

 
 

       Obraz Leonarda ukazuje Maryję siedzącą na krześle i czytającą księgę ustawioną na 

niezwykle zdobnym pulpicie, przed Nią przyklęka pokornie i dostojnie Archanioł Gabriel 

trzymający lilię w lewej dłoni, a  prawą unoszący w geście błogosławieństwa.  

http://2.bp.blogspot.com/-cVTwTsBzz-w/UznahfaNuhI/AAAAAAAABrM/1xx7eKW6ApU/s1600/leonardo_zwiastowanie_1470-73.JPG


       Cała scena rozgrywa się w ogrodzie, na tle włoskiego pejzażu, chociaż siedzisko Maryi 

ustawione jest na posadzce, tuż przed domem. Przestrzeń, w której rozgrywa się scena, czyli 

ogród otoczony masywnym ogrodzeniem symbolizuje czystość Maryi, nawiązując do 

starotestamentowego symbolu maryjnego, a obecnie znanego wezwania z litanii loretańskiej, 

czyli ogrodu zamkniętego.  

  Podobne znaczenie ma umieszczona w dłoni Archanioła lilia, która na innych 

przedstawieniach ukazywana w wazonie miała wskazywać na dziewiczy stan Matki Bożej, 

natomiast dana do ręki Gabrielowi, jako berło stała się z czasem Jego atrybutem. Obecne tu 

drzewa cedrowe, a na niektórych przedstawieniach również fontanna usytuowana pośrodku 

ogrodu miały symbolizować nieśmiertelność, którą uzyskaliśmy za sprawą decyzji Maryi. 

        Leonardo przedstawiając scenę Zwiastowania ukazał, nazwijmy to roboczo, na własny 

użytek, jego pierwszą część, czyli przybycie do Maryi posłańca z niebios. Maryja lekko 

wzdraga się na widok niespodziewanego gościa, co artysta ukazał w geście Jej lewej dłoni - 

uniesionej i cofniętej. Posłaniec Boży jest poważny i skupiony, świadom swojej 

fundamentalnej dla zbawienia świata misji. Zastaje on Maryję w trakcie czytania Pisma 

Świętego; teologom i artystom tego czasu wydawało się to najgodniejszym zajęciem dla 

przyszłej Matki Zbawiciela. Niekiedy widać, że księga jest otwarta na wersetach proroctwa 

Izajasza.  

        Leonardo ukazał Maryję siedzącą, a Archanioła klękającego – jest to jeden z wariantów 

przedstawienia tego spotkania, jedna z możliwości, ponieważ na innych przedstawieniach 

Maryja może stać, albo klęczeć na klęczniku, Gabriel także może stać, albo zlatywać z 

niebios w otoczeniu licznych putt. Istotnym zagadnieniem w tego typu przedstawieniach było 

pytanie, kto przed kim powinien klęczeć, dlatego Maryi dodano klęcznik i Gabriel zastaje Ją 

podczas modlitwy. 

Liczne obrazy ukazujące Zwiastowanie ilustrują również kolejny etapy tego spotkania. 

Może to być scena dialogu rozgrywającego się pomiędzy postaciami, gdzie Archanioł 

wyjaśnia Maryi plan, jaki Bóg dla Niej przygotował, jak i podaje szczegóły dotyczące jego 

realizacji. W scenach tych Maryja jest zdziwiona, czy wręcz przerażona, a na Jej twarzy 

maluje się strach. Obrazy takie powstawały dosyć często w okresie nowożytnym na skutek 

pojawiającej się wówczas tendencji do psychologizacji postaci. Czasami widać jak z ust obu 

postaci wydobywają się słowa, jakie wypowiedzieli Oni podczas tego spotkania. Są też 

obrazy, na których widać, jak malutki Pan Jezus spływa z nieba na promieniu światła wprost 

do łona Maryi, lub jak gołębica Ducha Świętego unosi się nad Jej głową. 

Inne obrazy przedstawiają ostatni już etap, czyli zgodę Maryi, jej Fiat, wyrażone przez 

Nią zawsze pokornie i z ogromnym posłuszeństwem, składa Ona ręce na piersi i pochyla 

głowę do przodu. Oprócz wyszczególnienia w narracji trzech etapów spotkania chciałabym 

zwrócić Państwa uwagę na to, że opis ewangeliczny Zwiastowania nie podaje ani miejsca, 

ani czasu tego wydarzenia.  

Stąd taka różnorodność organizacji tła, gdzie jest ono, jak w przypadku obrazu 

Leonarda, ogrodem, wśród malarzy północnych dominowało ukazywanie tego spotkania w 



przestrzeni sakralnej, czyli w kościele, lub w skromnej izdebce, wypełnionej sprzętami 

domowymi. Leonardo ukazał to wydarzenie w ogrodzie, raczej po południu, ponieważ niebo 

nie jest rozświetlone tak, jak zdarza się to w środku dnia. 

Postaci Maryi i Archanioła ukazane przez Leonarda oddane są z ogromną 

naturalnością, a gesty są niezwykle wymowne. Podobnie pejzaż jest typowy dla tego artysty i 

widać w nim charakterystyczne dla Leonarda sfumato, czyli rozmycie konturów i zszarzenie 

tego, co jest najgłębiej. „Usterki”, o jakich wspomniałam wcześniej, to złe usytuowanie 

pulpitu względem siedziska, co pociągnęło za sobą błąd w wyrysowaniu ręki Maryi, która 

powinna być przesunięta bardziej w głąb. Dodatkowo okrycie ud i zaplecka krzesła, na 

którym siedzi Maryja jedną partią draperii drażni i sprawia, że widz ma na jednym poziomie 

trzy załamania tkaniny i widzi „trzy” nogi Maryi. 

Nie wymawiając jednak błędów mistrzowi, zapraszam Państwa do zapoznania się                 

z jego dziełami, jak i innymi obrazami ilustrującymi scenę Zwiastowania.  

 

 

Zwiastowanie, Pinturiccio 

 

Zwiastowanie, Fra Angelico 

 

http://4.bp.blogspot.com/-Rnd3NOMLQcU/UznfHSFOvLI/AAAAAAAABrY/hH0A6zFp0D4/s1600/PINTURICCHIO-Annunciation.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-2fr4anqzhns/UznfenLW-jI/AAAAAAAABrk/CWBWBEqHB_I/s1600/annunciation-fra-angelico.jpg


 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

10 kwietnia 2018                           

Lekcja  133                                    Temat:   Pomagać bliźnim 
(Dz 4,32-37:  Biblia Tysiąclecia) 

 

(32) Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. 

Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale  

wszystko mieli wspólne. 

 (33) Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana 

Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. (34) Nikt z nich nie cierpiał 

niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je (35) i przynosili 

pieniądze /uzyskane/ ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też 

rozdzielano według potrzeby. (36) Tak Józef, nazwany przez Apostołów Barnabas, 

to znaczy Syn Pocieszenia, lewita rodem z Cypru, (37) sprzedał ziemię, którą 

posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp Apostołów.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
  

Czy nie uderza cię to, jak bardzo pierwsi chrześcijanie troszczyli się o siebie nawzajem? 

Poruszeni miłością do Pana i braci, zamożniejsi członkowie wspólnoty – jak na przykład 

Barnaba – dobrowolnie dzielili się swoim majątkiem z tymi, którym wiodło się gorzej. 

Traktując swoje zasoby jako błogosławieństwo od Boga, uważali, że powinni dzielić się nimi  

z innymi, a nie zachowywać tylko dla siebie (Dz 4,34-37). 

 

 Współczesnym przykładem człowieka, który podobnie jak pierwsi chrześcijanie 

potrafił wznieść się ponad własne problemy, by zaradzać potrzebom innych, był  

bł. Fryderyk Ozanam. 

 

W 1832 roku tysiące mieszkańców Paryża padły ofiarą epidemii cholery, wielu pozostało 

bez środków do życia. Ozanam, młody student uniwersytetu, był do głębi poruszony 

beznadziejną sytuacją rodzin, które straciły swoich żywicieli.  
 



Dotknęła go także uwaga innego studenta: „W dawnych czasach chrześcijaństwo 

dokonywało cudów, ale co czyni dla ludzi dzisiaj? A ty, który tak szczycisz się swoim 

katolicyzmem, co robisz dla ubogich?”. 
 

 

W odpowiedzi Ozanam zebrał wokół siebie kilku przyjaciół i zaczął czynić, co mógł, by 

ulżyć cierpieniom ludzi żyjących w slumsach Paryża.  

 

Jego działania dały początek nowej organizacji, Towarzystwu św. Wincentego a Paulo. 

Wolontariusze tej organizacji służą dziś milionom ubogich całego świata. Odwiedzają ich, 

uczą zawodu, pomagają w budowie domów, prowadzą banki żywności i leków, wspierają 

osoby starsze. Modlą się za innych, troszczą się o ich potrzeby i okazują miłość Chrystusa na 

niezliczone konkretne sposoby. 

 

Większość z nas nie żyje w tak ścisłych wspólnotach jak pierwsi chrześcijanie, którzy 

wszystko mieli wspólne. Niewielu z nas, zwłaszcza mających rodzinę, byłoby w stanie, jak to 

uczynił Barnaba, sprzedać swój majątek, przekazać go na rzecz parafii. Bóg pragnie jednak, 

abyśmy dawali świadectwo Chrystusowej miłości poprzez ofiarność i oddaną służbę, 

odpowiednio do naszej sytuacji życiowej.  

 

Proś więc Ducha Świętego, aby otworzył ci oczy na 

potrzeby tych, których masz wokół siebie. 
 

 Dzieląc się z nimi nawet niewielką częścią swoich dóbr, odrobiną czasu i uwagi, 

możesz zmieniać świat! 

 

„Panie, pokaż mi, jak mogę dzielić się z innymi tym, co otrzymałem od Ciebie”. 

 

Ps 93,1-2.5   J 3,7b-15 

 

 

 

 

 
 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

11 kwietnia 2018                    

     Lekcja  134                            Temat:   Odkryj miejsca przeznaczone ci przez Pana 
(Dz 5,17-26:   Biblia Tysiąclecia) 

  

17 Wówczas arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa saduceuszów, 

pełni zazdrości 18 zatrzymali Apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. 19 Ale w nocy 

anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział: 20  

«Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia!». 

 21 Usłyszawszy to weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan i jego 

stronnicy zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich 

przyprowadzono. 22 Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Powrócili więc             

i oznajmili: 23 «Znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników stojących przed 

drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo». 24 Kiedy dowódca straży 

świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z nimi stało. 25 Wtem 

nadszedł ktoś i oznajmił im: «Ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni        

i nauczają lud». 26 Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia 

siły, bo obawiali się ludu, by ich samych nie ukamienował. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Była to niezwykle dramatyczna scena. 

Cała starszyzna żydowska zebrała się, by osądzić uczniów Jezusa. Pojawiła się jednak 

informacja, że Apostołowie zniknęli z więzienia i ponownie nauczają na terenie świątyni. 

Udali się dokładnie tam, gdzie posłał ich anioł – wypełniając wolę Boga w wyznaczonym im 

przez Niego miejscu. 

 

Ty także masz w życiu miejsce, które 

Bóg ci wyznacza. 



 Codziennie podejmujesz niezliczone wybory. Niektóre z nich wymagają szybkiej decyzji 

– na przykład, co zjeść na obiad lub jaką drogą pojechać do stacji benzynowej. Inne są 

długofalowe, jak wybór zawodu czy miejsca zamieszkania. Jeszcze inne plasują się pomiędzy 

tymi dwiema kategoriami, na przykład gdy zastanawiamy się, czy porozmawiać z bliską osobą 

o wierze, czy zabrać głos na temat palącej kwestii społecznej.  

 

 To właśnie w tych dwóch ostatnich rodzajach decyzji Bóg pragnie przychodzić 

nam z pomocą.  

 On wyznaczył nam miejsce w tym świecie i pragnie, abyśmy je odkryli. 

 

 Jak więc mamy odnaleźć to miejsce?  

 

Jest to przede wszystkim kwestia kształtowania w sobie odpowiednich nawyków – 

nawyku powierzania Panu swoich decyzji oraz wsłuchiwania się w delikatne poruszenia 

Ducha Świętego.  

Żaden z tych nawyków nie przychodzi nam łatwo. Jesteśmy przyzwyczajeni do 

podejmowania własnych decyzji i natychmiastowego reagowania na pojawiające się sytuacje, 

a nie do słuchania głosu Boga. Nie oznacza to jednak, że nie ma sensu próbować.  

W rzeczywistości nie istnieje żadna magiczna formułka, którą dałoby się zastosować w 

każdych okolicznościach. Jedyne, co możemy zrobić, to wciąż próbować, nabierać dobrego 

nawyku.  

 

Z czasem głos Boga stanie się bardziej wyraźny i łatwiej nam będzie 

odnaleźć to miejsce, które On nam wyznaczył. 

 

„Panie, otwórz mi uszy i serce na Twój głos. Pokaż mi moje miejsce”. 

 

Ps 34,2-9    J 3,16-21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

12 kwietnia 2018 

Lekcja  135                                    Temat:   Dary Boże „bez miary” 
(J 3,31-36 :   Biblia Tysiąclecia) 

 

31 Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy 

do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad 

wszystkim. 32 Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie 

przyjmuje. 33 Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest 

prawdomówny. 34 Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a  

z niezmierzonej obfitości udziela [mu] Ducha.  

35 Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. 36 Kto wierzy w Syna, ma 

życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży». 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Czy pamiętasz czasy, w których wiele towarów było racjonowanych? Gdy nawet 

podstawowe produkty można było otrzymać tylko na kartki, a po wszystko trzeba było stać 

godzinami w kolejkach, gdy pewne towary były dostępne tylko w specjalnych sklepach dla 

wybranych? 

Kiedy jakieś dobra są racjonowane, zawsze budzi to niepokój, gdyż zdajemy sobie sprawę, 

że w każdej chwili może ich zabraknąć. 

 

 Na szczęście Bóg nie racjonuje swoich darów, lecz udziela ich 

„bez miary” (J 3,34)!  

 

Niezależnie od tego, jak ograniczone są nasze finanse i jak niewiele wolnego czasu mamy 

w ciągu dnia, zawsze możemy liczyć na obfitość daru Ducha Świętego! Bóg udziela nam Go z 

wielką hojnością. Nie zachowuje tylko dla wybranych. Nie oszczędza na wypadek „przestoju 

w dostawach”. Zawsze jest gotów – i to z radością – udzielić nam jeszcze więcej.  

 



Jeśli kiedykolwiek przyjdzie ci na myśl zwątpić w tę Bożą hojność, spróbuj 

przypomnieć sobie obietnice Jezusa związane z Duchem Świętym.  

 

 Duch Święty sprawia, że prawdy wiary stają się dla ciebie żywe.  

 Pokazuje ci twój grzech, abyś mógł wyznać go ze skruchą i odzyskać wolność.  

 Przekonuje cię, że Jezus jest Panem, że zatriumfował nad złem, a szatan już został 

pokonany.  

 Udziela ci mocy do dzielenia się Ewangelią z ludźmi, których masz wokół siebie. 

 

 Czy wzywałeś ostatnio Ducha Świętego?  

 

On nigdy nie jest znużony tym, że wciąż „zawracamy Mu głowę”!  

 

 

Kiedy 

stoisz przed trudną 

decyzją i potrzebujesz 

duchowego światła  

Duch 

Święty 

jest gotów cię 

poprowadzić 

borykasz się z 

wątpliwościami 

jest gotów 

umacniać 

twoją wiarę 

chcesz podzielić się z 

kimś swoją wiarą, ale nie 

wiesz, co powiedzieć 

czy zrobić 

podsunie ci 

właściwe 

słowa 

walczysz z nałogiem lub 

uporczywie 

powtarzającym się 

grzechem, z którym nie 

dajesz sobie rady 

może udzielić 

ci mocy do 

jego pokonania 

 

 

Bóg nigdy nie „racjonuje” daru swego Ducha. Obyśmy my nie „racjonowali” naszej 

odpowiedzi na ten bezcenny dar! 

 

„Duchu Święty, potrzebuję dziś Twojej pomocy.                                          

Umocnij moją wiarę w Twoją obecność i Twoją moc”. 

 

Dz 5,27-33 Ps 34,2.9.17-20 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

13 kwietnia 2018                           

Lekcja  136                                     Temat:   Wychwalaj Boga!!! 
(Ps 27,1.4.13-14:  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

1 Dawidowy.  

Pan światłem i zbawieniem moim:  kogóż mam się lękać?  

Pan obroną mojego życia:  przed kim mam się trwożyć?  

 

4  O jedno proszę Pana,  tego poszukuję:  

bym w domu Pańskim przebywał  po wszystkie dni mego życia,  

abym zażywał łaskawości Pana,  stale się radował Jego świątynią.  

 

13  Wierzę, iż będę oglądał dobra Pańskie  w ziemi żyjących.  

14  Ufaj Panu, bądź mężny,  niech się twe serce umocni, ufaj Panu! 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Istnieje bardzo wiele form modlitwy. Możemy wstawiać się za innych, odmawiać Różaniec, 

adorować Najświętszy Sakrament czy rozważać Pismo Święte. Ale możemy również w czasie 

naszej osobistej modlitwy wysławiać, wychwalać i uwielbiać Pana. Ta forma modlitwy nie jest 

może aż tak popularna, niesie jednak niezliczone łaski.  

 

 Wychwalanie Boga podnosi nas na duchu. Sprawia, że prawdy Ewangelii stają się 

dla nas żywe. A gdy wspominamy dobroć i miłosierdzie Boga, umacnia się nasza 

wiara. 

 Wychwalanie Boga nie jest trudne! Polega przede wszystkim na przypominaniu 

sobie  i wypowiadaniu tego, kim jest Bóg.  

 

 



Weźmy na przykład dzisiejszy psalm i zastanówmy się, w jaki sposób może nam pomóc 

uwielbiać dziś Boga: 

 

Pan jest moim światłem. 

 

Podziękuj Panu za to, że nie tylko jest światłem, ale że jest twoim światłem. Pomyśl o 

wszystkich sytuacjach, w których Jego słowo rozproszyło twoje ciemności, i uwielbiaj Go z 

całego serca. Jego światło pomaga ci w podejmowaniu codziennych decyzji, dzięki niemu 

zaczynasz widzieć drogę wyjścia z trudnej sytuacji. Kiedy czujesz wewnętrzny zamęt i nie 

wiesz, co robić, Jego słowo może przeciąć twoje wątpliwości i wskazać właściwy kierunek. 

Jego światło prowadzi cię drogami sprawiedliwości, gdyż On sam jest sprawiedliwy. 

 

Pan jest moim zbawieniem. 

 

Wychwalaj Pana za to, że wybawił cię z grzechu. Pojednał cię z Ojcem niebieskim, kied nie 

byłeś tego w stanie zrobić o własnych siłach. Dobrowolnie wziął na siebie nie tylko „grzechy 

świata”, ale także twoje własne. Jezus jest twoim Zbawicielem i Odkupicielem. Otworzył dla 

ciebie bramy nieba. Jak można Go nie wysławiać za tak hojny dar? 

 

Pan obroną mojego życia. 

 

Oddawaj chwałę Bogu, gdyż On, potężny mocarz, jest twoim obrońcą i twoją ucieczką. 

Możesz do Niego przylgnąć, gdy życie zadaje ci kolejne ciosy.  

 

 Osłoni cię, gdy osaczą cię pokusy.  

 Jezus obiecał, że pozostanie z tobą na zawsze, a On jest wierny wszystkim swoim 

obietnicom.  

 Możesz więc zawsze na Niego liczyć. 

 

Zacznij więc już dziś wychwalać Pana. Wspominaj Jego dobroć i uwielbiaj Go za Jego 

miłość.  

 

„Panie, pomóż mi dziś wysławiać Twoje imię”. 

 

Dz 5,34-42  J 6,1-15 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

14 kwietnia 2018                           
 

(Dz 6,1-7:  Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

 

1 Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, 

że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 2 «Nie jest rzeczą słuszną, 

abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły» - powiedziało Dwunastu, zwoławszy 

wszystkich uczniów. 3 «Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się 

dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Im zlecimy to zadanie. 4 My zaś oddamy się wyłącznie 

modlitwie i posłudze słowa». 5 Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i  

 

wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, 

 

 Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z 

Antiochii. 6 Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce. 7 A słowo 

Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo 

wielu kapłanów przyjmowało wiarę.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Po napełnieniu Duchem Świętym w Niedzielę Pięćdziesiątnicy 

Apostołowie zaczęli śmiało głosić zmartwychwstanie Jezusa. 

 

Wielu Żydów w Jerozolimie rozpoznawało w Jezusie Mesjasza i młody Kościół z dnia na 

dzień wzrastał w liczbę. Jednak ten gwałtowny wzrost nie był wolny od trudności. 
 

 Jednym z wyzwań, przed którym stanęła młoda wspólnota, był sprawiedliwy podział dóbr 

ofiarowanych przez członków Kościoła na potrzeby ubogich. Łukasz przekazuje nam, że 

„zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu 

jałmużny zaniedbywano ich wdowy” (Dz 6,1). 
 

W tym wczesnym stadium rozwoju Kościoła wszyscy wierzący byli Żydami.  



Jednakże niektórzy – określani jako „Hebrajczycy” – byli mieszkańcami Palestyny, 

posługującymi się na co dzień językiem aramejskim, a do celów kultu Biblią hebrajską. Z kolei 

„helleniści” byli Żydami żyjącymi w diasporze, a przybyłymi do Jerozolimy z innych krajów, 

gdzie się urodzili i wychowali. Mówili oni po grecku i posługiwali się greckim przekładem 

Pisma Świętego (Septuagintą). 

Wydaje się, że „Hebrajczycy” patrzyli z góry na „hellenistów”, traktując ich trochę jak 

cudzoziemców. Apostołowie nie porzucili głoszenia słowa Bożego, aby zająć się tym 

problemem. Stwierdzili bowiem, że „nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, 

a obsługiwali stoły” (Dz 6,2). 

 Zaproponowali natomiast, aby cała wspólnota wyłoniła spośród siebie mężów „pełnych 

Ducha i mądrości” (Dz 6,3), którzy dopilnują, by nikt nie doznał krzywdy.  

 

Kościół rozwiązał więc swój pierwszy wewnętrzny kryzys w taki sposób, aby zachować 

jedność i lepiej troszczyć się o potrzebujących. Możemy tu doszukać się podobieństwa z 

dzisiejszym Kościołem. W wielu miejscach nie ma wystarczająco wielu kapłanów, aby każdy 

potrzebujący czy zagubiony człowiek otrzymał od nich pomoc.  

 

Dlatego ważne jest, aby każdy z nas miał oczy otwarte na tych, którzy potrzebują różnego 

rodzaju wsparcia, zarówno duchowego, jak i materialnego. Zarówno wewnątrz naszych 

wspólnot parafialnych, jak i poza nimi istnieje wiele miejsc, gdzie możemy zanieść obecność 

Chrystusa, miejsc, do których zapracowany proboszcz po prostu nie jest w stanie dotrzeć. 

 

Może czujesz, że Bóg kładzie ci na serce jakąś szczególną sprawę lub prosi, byś zaspokoił 

czyjąś konkretną potrzebę? Nie ignoruj tych natchnień! Mogą one stać się dla ciebie nowym 

początkiem. I jak stało się to z mężczyznami wybranymi w dzisiejszym pierwszym czytaniu, 

także ty dzięki tej posłudze możesz zostać jeszcze mocniej napełniony Duchem Pana! 

 

„Panie, chcę przyjąć Twoje wezwanie. Pomóż mi ofiarnie i z miłością służyć 

innym. Spraw, byśmy byli jedno!” 

 

Ps 33,1-2.4-5.18-19   J 6,16-21 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

15 kwietnia 2018                           
 

(Dz 3,13-15.17-19:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

13 Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił 

Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed 

Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić.  14 Zaparliście się Świętego                          

i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. 15  

Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go                   

z martwych, 

 czego my jesteśmy świadkami. 16 I przez wiarę w Jego imię temu 

człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara 

[wzbudzona] przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie. 17 Lecz 

teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy 

wasi. 18 A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich 

proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. 19 Pokutujcie więc i nawróćcie się, 

aby grzechy wasze zostały zgładzone, 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Zastanówmy się chwilę nad kontekstem dzisiejszego czytania.  

 

Piotr właśnie uzdrowił chromego od urodzenia. Uradowany uzdrowieniem, człowiek ten 

zaczyna spontanicznie skakać i tańczyć w świątyni, gdzie gromadzi się wokół niego spory 

tłum. Wszyscy świadkowie tej niecodziennej sceny nie posiadają się ze zdumienia. A ściśle 

rzecz biorąc, wszyscy oprócz Piotra. „Dlaczego dziwicie się temu?” (Dz 3,12) – pyta. Jest 

oczywiście uszczęśliwiony, ale wydaje się bardziej zaskoczony zdziwieniem zebranych niż 

cudem, którego właśnie dokonał! 

 

Dlaczego Piotr nie był zaskoczony? 



 

Odpowiedź znajdujemy w jego własnych słowach skierowanych do tłumu. Co najmniej 

trzykrotnie Piotr ogłasza coś o wiele bardziej zadziwiającego niż ten cud: Po tym wszystkim, 

co zrobiliśmy Jezusowi, Bóg wskrzesił Go z martwych i dał nam jako Zbawiciela! 

 

„Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych” (Dz 3,15) – oznajmia     

z mocą Piotr. Bóg odpowiedział na nasze okrucieństwo swoją miłością. 

 

Dramatyczne wydarzenia Wielkiego Piątku, Niedzieli Wielkanocnej i Zesłania Ducha 

Świętego uświadomiły Piotrowi, jak wielkoduszny i miłosierny jest Bóg.  

 

 Pamiętajmy, że Piotr zaparł się Jezusa i uciekł przy Jego aresztowaniu. On, „Skała” 

Kościoła, trząsł się ze strachu. Jednak Jezus wybaczył mu i przyjął go z powrotem.  

 Tak więc po tym wszystkim, co widział i czego doświadczył, Piotra nie było w 

stanie już nic zadziwić.  

 Wiedział, że Bóg pragnie dla swojego ludu jedynie dobra.  

 

 To zdumiewająca dobra nowina Ewangelii: Boże miłosierdzie jest niewyczerpane.  

 Bóg wziął na siebie nasze grzechy, zgładził je, a zamiast kary i odpłaty obdarzył nas 

uzdrowieniem i przebaczeniem. 

 

Pamiętaj o tym podczas dzisiejszej Mszy świętej – nawet gdyby twoje grzechy były 

najgorsze, nawet gdybyś uważał, że nie zasługujesz już na nic, odpowiedź Boga jest 

jednoznaczna i zadziwiająca: jest On gotów ci przebaczyć i dać swojego Syna, Jezusa, w 

pokornej postaci chleba i wina.  

 

„Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że odpłacasz miłością za moje grzechy!  

Panie, chcę iść drogą Twojego miłosierdzia”. 

 

Ps 4,2.4.9    1 J 2,1-5   Łk 24,35-48 

 


