
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                          

7 maja 2018 
(Dz 16,11-15:  Biblia Tysiąclecia) 

 

(11) Odbiwszy od lądu w Troadzie popłynęliśmy wprost do Samotraki, a 
następnego dnia do Neapolu, (12) a stąd do Filippi, głównego miasta tej części 

Macedonii, które jest [rzymską] kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka 
dni. (13) W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie - jak sądziliśmy - było 

miejsce modlitwy. I usiadłszy rozmawialiśmy z kobietami, które się 
zeszły. (14) Przysłuchiwała się nam też pewna "bojąca się Boga" kobieta                     

z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę.  

Pan otworzył jej serce, 

 tak że uważnie słuchała słów Pawła. (15)Kiedy została ochrzczona razem ze 

swym domem, poprosiła nas: Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu - powiedziała 
- to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim! I wymogła to na nas. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”   
 

Wyobraź sobie ludzi ewangelizowanych przez św. Pawła. Jego silna osobowość musiała 

budzić respekt słuchaczy. Weźmy choćby historię jego własnego nawrócenia – kto mógłby 

zlekceważyć człowieka, który przeżył tak radykalną przemianę? Kto mógłby oprzeć się jego 

słowom?  

Łatwo więc o wniosek, że to elokwencja i osobowość Pawła skłoniły Lidię do uważnego 

słuchania Ewangelii i przyjęcia chrześcijaństwa. Jednak Pismo Święte mówi wyraźnie, że to 

Pan otworzył jej serce (Dz 16,14). Owszem, słowa Pawła odegrały tu ważną rolę.  

 

Jednak w rzeczywistości nawrócenie jest 

zawsze dziełem Boga, a nie naszym. 
 

Co za ulga! To nie od nas zależy przemiana ludzkiego myślenia. To nie my mamy poruszać 

serca ludzi i zmieniać ich zachowanie. To należy do Boga. To Jego łaska, Jego Święty Duch 

działa w życiu konkretnego człowieka.  



 

Kiedy namawiamy swoje dorosłe dziecko, by zaczęło znowu chodzić do kościoła, lub 

staramy się wnosić Boży klimat w miejsce pracy, nasze wysiłki mogą odnieść jedynie 

ograniczone skutki. Reszta – a szczerze mówiąc to, co najważniejsze – należy do Ducha 

Świętego.  
 

Oczywiście nie znaczy to, że mamy siedzieć z założonymi rękami.  

 My także, jak Paweł, mamy do odegrania ważną rolę.  

 Gdyby nie Paweł, Lidia i jej domownicy być może nigdy nie przyjęliby Pana.  

 Nasza wytrwałość, nasze współczucie, a także nasza kreatywność mogą 

przygotować komuś drogę do otwarcia serca dla Pana.  

 

 Jak powiedział św. Augustyn, mamy modlić się tak, jakby wszystko zależało 

od Boga, i pracować tak, jakby wszystko zależało od nas. 

 

Módl się więc i nie poddawaj.  

Rób, co możesz, by wskazywać innym drogę do Pana.  

Okazuj im miłość w delikatny, konkretny sposób, aby mogli zobaczyć Jezusa w tobie.  

Pociesz ich dobrym słowem, aby mogli zaufać, że Bóg ich kocha.  

Może nawet zaproponuj wspólne odmówienie Ojcze nasz czy Zdrowaś Mario, kiedy nie 

radzą sobie z problemami, aby zobaczyli, że mamy u kogo szukać pomocy.  

 

 Zawsze jednak pamiętaj o tym, że to Bóg otwiera serca. To On dokończy dobre 

dzieło, które rozpoczął. 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że otwierasz ludzkie serca na Twoją miłość. Dziękuję 

Ci też za to, że zapraszasz mnie do współpracy z Tobą w dziele ewangelizacji”. 

 

Ps 149,1-6.9   J 15,26--16,4a 
 

 

 

 

 



 

 

Św. Stanisława, 

biskupa, 

patrona Polski 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

8 maja 2018                           
(Dz 20,17-18a.28-32.36:  Biblia Tysiąclecia) 

 

(17) Z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła. (18) A gdy do niego 

przybyli, przemówił do nich: (28) Uważajcie na samych siebie i na całe stado, 

nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem 

Boga, który On nabył własną krwią. (29) Wiem, że po moim odejściu wejdą 

między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. (30) Także spośród was 

samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za 

sobą uczniów. (31) Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata  

we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami 

upominać każdego z was. 

 (32) A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać 

dziedzictwo ze wszystkimi świętymi.  (36) Po tych słowach upadł na kolana                 

i modlił się razem ze wszystkimi.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Upominanie nie jest sprawą prostą. 

 

 Przekonał się o tym także św. Stanisław, biskup i męczennik, który upominając 

króla Bolesława Śmiałego, wszedł z nim w ostry zatarg. On sam przypłacił to śmiercią, król 

przegraną wojną domową, infamią i wygnaniem. 
 

 Czy było więc warto? Kanonizując Stanisława, Kościół uznał, że warto, że są w 

życiu sytuacje, w których nie można milczeć – bez względu na konsekwencje. 



Z pewnością podobnie postąpiłby także inny pasterz, św. Paweł, który w dzisiejszym 

pierwszym czytaniu żegna się z wierzącymi w Efezie po trzech latach pobytu pośród nich. 

  

Przez cały ten czas z wielkim zaangażowaniem ukazywał im drogi Boże. Teraz, 

odchodząc, powierza ich Bogu, zdając sobie sprawę, że czeka ich wiele trudności i 

zagrożeń. Ma jednak czyste sumienie: „Nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem 

się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej” (Dz 20,26). 
 

 Pokusa świętego spokoju grozi każdemu z nas. 
 

 Nikt nie lubi się wychylać, psuć miłej atmosfery ani nosić łatki odmieńca.  
 

 Są jednak sytuacje, w których milcząc, przekreślamy to, co jest dla nas 

ważne, a w konsekwencji samych siebie.  

 Zdarzają się też takie sytuacje, w których milcząc, po prostu zapieramy się 

Jezusa. Pozostaje niesmak, niechęć do siebie i wyrzuty sumienia.  

 

Paweł upominał „ze łzami”, czyli z zaangażowaniem i współczuciem. Nie po to, żeby 

przeforsować swoje poglądy, ale ponieważ zależało mu na ludziach, za których był 

odpowiedzialny jako ich pasterz. Jego postawa może być światłem w naszych dylematach, 

kiedy szukamy właściwych słów, by wyrazić swoje zdanie, kiedy obawiamy się stawiania 

koniecznych wymagań i najchętniej zrzucilibyśmy z siebie odpowiedzialność za innych. 

 

Jak wskazuje przykład dzisiejszego patrona, słowo upomnienia nie zawsze zostaje 

przyjęte. Nie zawsze też jest to nasza wina. Czasami jedyne, co możemy zrobić, to 

spokojnie przyjąć konsekwencje.  

 

 Oby Duch Święty wkładał nam w usta właściwe słowa oraz dawał odwagę i siłę 

w służbie Ewangelii. 

 

„Przyjdź, Duchu Święty, i naucz mnie mądrze kochać tych,                           

których mi powierzasz”. 

 

Ps 100,1-5      Rz 8,31b-39   J 10,11-16 

 

 

 

 

 

 



  

Szkoła 
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Środa         

9 maja 2018                    

Lekcja  148                                   Temat:     Słuchać głosu Bożego 
(Dz 17,15.22--18,1:   Biblia Tysiąclecia) 

  

(15) Ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i powrócili, 

otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do 

niego.  (22) Mężowie ateńscy - przemówił Paweł stanąwszy w środku 

Areopagu - widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo 

religijni. (23) Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, 

znalazłem też ołtarz z napisem: "Nieznanemu Bogu". Ja wam głoszę to, co czcicie, 

nie znając. (24) Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem 

nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką (25) i nie odbiera 

posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i 

oddech, i wszystko. (26) On z jednego /człowieka/ wyprowadził cały rodzaj ludzki, 

aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich 

zamieszkania, (27) aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w 

rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. (28) Bo w nim żyjemy, 

poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: 

Jesteśmy bowiem z Jego rodu. (29) Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy 

sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu 

rąk i myśli człowieka. (30) Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz 

wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, (31) dlatego że wyznaczył dzień, w 

którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, 

po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z 

martwych. (32) Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni 

powiedzieli:  

Posłuchamy cię o tym innym razem. 

 (33) Tak Paweł ich opuścił. (34) Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i 

uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi 

inni. (1) Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. 

 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Innym razem. Jak często używasz tego zwrotu? „Wpadniesz dziś do nas?” Nie, 

dziękuję, innym razem. Oznacza to, że może kiedyś, w przyszłości, przyjmiesz to 

zaproszenie, ale nie jesteś tego pewien. W tej chwili nie chcesz się do niczego 

zobowiązywać. 
 

Podobna była reakcja Ateńczyków. To, o czym mówił Paweł, było nawet ciekawe, ale 

nic poza tym. Być może tak bardzo różniło się od ich ustalonych od dawna poglądów, że 

wymagało głębszego zastanowienia – kiedyś, w nieokreślonej przyszłości. Powodów mogło 

być wiele, Ateńczycy stracili jednak to, co Bóg chciał czynić wśród nich w tej konkretnej 

chwili. 

W wielu sytuacjach zwrot „innym razem” jest całkiem rozsądną wymówką. Nie jest to 

jednak dobry sposób odpowiadania Bogu. Istnieje powiedzenie: „Jeśli jesteś zbyt zajęty dla 

Boga, to znaczy, że rzeczywiście jesteś zbyt zajęty!”.  

Kiedy Bóg mówi, nie przeocz tego. To ważne, żeby Go posłuchać i przyjąć to, co ma do 

powiedzenia. On chce cię pouczać, pocieszać, prowadzić, umacniać swoją łaską.  

Wie, czego potrzebujesz, i bardzo pragnie, abyś usłyszał i wziął sobie do serca Jego głos 

dzisiaj, a nie innym razem. Abyś nie przegapił tego, co Duch Święty ma ci do powiedzenia, 

potrzebujesz czasu na modlitwę. Codzienna modlitwa poranna pozwala słuchać Bożego 

głosu, dzięki czemu Bóg może kształtować twoje serce. 
 

 Ale co naprawdę znaczy słuchać Bożego głosu? 
 

  Zwykle nie słyszysz go tak, jak słyszysz głos ludzki. Przeważnie odbierasz Boży głos 

poprzez myśli, które przychodzą ci do głowy w czasie modlitwy, poprzez spokój albo 

wyrzuty sumienia, poprzez czyjś komentarz, który nagle ci się przypomniał. Może poruszy 

cię usłyszany niedawno fragment Ewangelii albo zdanie z homilii czy pieśni kościelnej. 

Wszystko to są sposoby, przez które przemawia Bóg. 

 

Wsłuchaj się więc dziś w głos Pana. 

 

A kiedy go usłyszysz, nie skwituj go skinięciem głowy i stwierdzeniem, że wrócisz do 

tego później, jak uczynili to Ateńczycy. Doceń to, że On do ciebie mówi i odpowiedz Mu. 

To właśnie dziś jest właściwy czas. 

 

„Duchu Święty, Pomóż mi dziś znaleźć czas na to, by słuchać Twego głosu”. 

 

Ps 148,1-2.11-14    J 16,12-15 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

10 maja 2018 

Lekcja  149                                   Temat:     Słowa miłości Bożej  
(J 16,16-20:   Biblia Tysiąclecia) 

 

(16) Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie 

Mnie. (17) Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: Co to znaczy, 

co nam mówi: Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie 

Mnie; oraz: Idę do Ojca? (18) Powiedzieli więc: Co znaczy ta chwila, o której 

mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi.(19) Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i 

rzekł do nich: Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: Chwila, a nie 

będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie? (20) Zaprawdę, 

zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie 

weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w 

radość.  (21) Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy 

jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek 

narodził na świat. (22) Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was 

zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a  

radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Wyobraź sobie, że znalazłeś bardzo stary medalion z wygrawerowanym w środku 

napisem. Jego słowa niewiele dla ciebie znaczą, ale z pewnością miały dużą wartość dla 

pierwszego właściciela medalionu. Taki jest przecież sens grawerowania napisów – mają 

one utrwalić przesłanie przeznaczone dla ukochanej osoby. 
 

Czy wiesz, że Bóg w dniu, w którym cię stworzył, 

wyrył w twoim sercu słowa miłości?  

 

 Jest to wyznanie przeznaczone wyłącznie dla ciebie.  

 Wpisał je na trwałe i nic nie jest w stanie ich usunąć. 

 



 Co mówi ta inskrypcja?  

 

Tylko ty możesz to odkryć. Bądź jednak pewien, że są to słowa miłości i akceptacji Ojca 

niebieskiego. Jesteś dla Niego cenny i zależy Mu na tym, żebyś stale o tym pamiętał. Oby ta 

prawda towarzyszyła ci przez całe życie, w dobrych i złych chwilach.  

Bóg się nie zmienia i nie zmieni się również prawda zapisana w twoim sercu. On jest 

zawsze przy tobie, gotów leczyć wszelkie zranienia, rozczarowania i lęki, które zasłaniają 

Jego słowa. Wciąż chce otwierać ci oczy, abyś był w stanie odczytać obietnice, jakie ci dał.  

 

Czy pamiętasz te chwile, kiedy ogarniał cię Boży pokój? Kiedy miałeś pewność, że twoje 

grzechy zostały ci darowane? W każdej z tych sytuacji Boży zapis stawał się bardziej 

czytelny.  

 

Dziś w ciągu całego dnia próbuj odczytywać to Boże przesłanie. 

 

Miłość Ojca nigdy nie przygasa, nie zmienia się i nie słabnie. Jego słowa skierowane do 

ciebie osobiście są dziś równie prawdziwe jak miesiąc, rok czy nawet dziesięć lat temu. 

Radość, jaką ci wtedy dawał, nadzieja, jaką wlewał w twoje serce, także dziś są świeże                  

i nowe. Twój Ojciec wszystko czyni nowe, także Jego słowa do ciebie. Przypominaj więc je 

sobie w chwilach pokus i frustracji.  

 

Nowość słowa Bożego pomoże ci odnieść zwycięstwo. 

 

Nic nie jest w stanie zniweczyć Bożych obietnic. Światło Jego miłości rozprasza wszelką 

ciemność! 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za Twoje przesłanie miłości, które wyryłeś w moim sercu”. 

 

Dz 18,1-8    Ps 98,1-4 
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11 maja 2018                           

Lekcja  150                                   Temat:     Dostrzegać cały plan Boży! 
(J 16,20-23a:  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(20) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a 

świat się będzie weselił. Wy  

będziecie się smucić, ale smutek wasz                      

zamieni się w radość. 

(21) Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak 

urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził 

na świat. (22) Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i 

rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła 

odebrać.    (23) W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Kiedy oglądamy film albo czytamy książkę, stosunkowo łatwo nadążamy za akcją. 

Rozumiemy, co się dzieje, gdyż jedno wydarzenie wynika z drugiego i nietrudno się 

domyślić, ku czemu zmierza dana historia. Czy nie byłoby dobrze, gdyby życie również 

toczyło się w podobny sposób? Problem polega jednak na tym, że tym razem jesteśmy 

„wewnątrz” historii, toteż łatwo tracimy wątek i nie wiemy, dokąd zmierzamy. 

 

Przybliżając się do śmierci krzyżowej, Jezus usiłował pomóc uczniom w poradzeniu 

sobie z wewnętrznym chaosem. Wiedział, że Jego śmierć będzie dla nich niezwykle 

bolesnym przeżyciem. Aby ich na to przygotować, wyjaśniał, że czekające ich wydarzenia 

są jedynie częścią większego planu. Owszem, doświadczą bólu i będą czuli się wyobcowani 

ze świata, ale nie będzie to jeszcze ostatni rozdział. Ich smutek przemieni się w radość, a 

cała historia nabierze zupełnie nowego znaczenia. 
 

Czy wierzysz, że także twoje życie jest 

częścią tej samej historii? 



 Ty pojawiłeś się w niej na długo po tym, jak uczniowie cierpieli z powodu 

śmierci Jezusa.  

 

Wiesz, że po niej nastąpiło zmartwychwstanie. Jeśli będziesz wciąż wpatrywać się w 

zwycięstwo Jezusa nad grzechem i śmiercią, zaznasz radości, bezpieczeństwa i pokoju, 

jakich nic na świecie nie zdoła ci odebrać. 

 

Bywa, że tracimy z oczu całość Bożego planu. 

 

Zapominamy, że nasza radość płynie z Jezusowego zbawienia, a nie z tego, co oferuje 

nam świat. Kiedy tak się dzieje, zaczynamy wątpić, że Bóg jest z nami. Dlatego właśnie  

 

warto codziennie zanurzać się w historii, jaką opowiada nam Pismo Święte. 

Potrzebujemy słowa Bożego, które wyostrza nasze spojrzenie. 

 

Nigdy nie zapominaj, że jesteś częścią większej opowieści.  
 

 Jesteś jednym z „mnóstwa świadków” (Hbr 12,1), których życie zostało 

przemienione przez Pana.  

 Nie jesteś biernym obserwatorem, ale aktywnym uczestnikiem.  

 Ty także posuwasz akcję do przodu i masz w niej do odegrania ważną rolę – a 

Jezus jest z tobą, wspierając cię na każdym kroku. 

 

„Panie, pomóż mi coraz głębiej pojmować wspaniałą historię zbawienia.    

Niech staje się ona historią mojego życia”. 

 

Dz 18,9-18  Ps 47,2-7 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

12 maja 2018                           
 

(J 16,23b-28:  Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:  

 

O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. 

 

(24) Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby 

radość wasza była pełna. (25) Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. 

Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale 

całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. (26) W owym dniu będziecie prosić w 

imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. (27) Albowiem 

Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od 

Boga. (28) Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i 

idę do Ojca. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Co to znaczy prosić o coś Ojca w imię Jezusa?  

 

W tradycji żydowskiej imię osoby było czymś więcej niż słowem, którego używało się, 

by zwrócić jej uwagę. Mówić w czymś imieniu oznaczało wyrażać jego poglądy, tak jak 

poseł przemawiał w imieniu swojego władcy. To tak, jakby przemawiała osoba, którą 

mówiący reprezentuje, jakby ona sama była przy nim, użyczając autorytetu wypowiadanym 

słowom. 

Zapraszając więc nas do proszenia w swoje imię, Jezus wyświadcza nam wielki 

zaszczyt!  

Poseł mógł wiarygodnie reprezentować swojego króla, kiedy znał go dobrze, wiedział, 

co leży mu na sercu, i jak zareagowałby w danej sytuacji. Jezus pragnie wejść z tobą 

właśnie w taką relację. Chce dać ci się poznać w osobisty, intymny sposób. Chce nauczyć 

cię kochać to, co On kocha, patrzeć na świat Jego oczami i traktować innych z taką 

czułością, z jaką On traktuje ciebie. 



W gruncie rzeczy zamiast przykładu posła może lepiej byłoby przywołać przykład 

małżonków lub związanego ze sobą rodzeństwa. Pomyślmy o tym, jak mąż i żona odgadują 

nawzajem swoje myśli i pragnienia lub jak jeden brat potrafi dokończyć zdanie rozpoczęte 

przez drugiego. Oczywiście nie dzieje się to od razu. 

Taka bliskość wymaga czasu i to samo dotyczy twojej więzi z Panem. Nie oczekujmy, 

że poznamy Jezusa do końca w jednej chwili; nie oczekujmy też, że nasza modlitwa za 

innych natychmiast zostanie wysłuchana dokładnie tak, jak tego sobie życzymy. Nie znaczy 

to jednak, że powinniśmy z niej zrezygnować. 

 

Powierzając codziennie Panu swoich bliskich na modlitwie, staraj się modlić za nich 

tak, jak czyniłby to Jezus. Z czasem Jezus pozwoli ci się bliżej poznać. To z kolei na pewno 

będzie miało wpływ na twoją modlitwę, która jeszcze bardziej przybliży cię do Niego. 

 

To naprawdę wielki zaszczyt modlić się za 

innych w imię Jezusa! 
 

„Jezu, proszę dziś Ojca za moich najbliższych w Twoje imię. Przygarnij nas 

wszystkich do Twego serca i kształtuj według swojej woli”. 

 

Dz 18,23-28    Ps 47,2-3.8-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wniebowstąpienie Pańskie 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

13 maja 2018                           
 

(Dz 1,1-11:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i 

czego nauczał od początku (2) aż do dnia, w którym udzielił przez 

Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a 

potem został wzięty do nieba. 

 (3) Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im 

przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. (4) A podczas wspólnego 

posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: 

Słyszeliście o niej ode Mnie - /mówił/ - (5) Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce 

zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. (6) Zapytywali Go zebrani: Panie, czy 

w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? (7) Odpowiedział im: Nie wasza to 

rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, (8) ale gdy Duch 

Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w 

Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. (9) Po tych 

słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed 

oczu. (10) Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, 

przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. (11) I rzekli: Mężowie                  

z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?  

 

Ten Jezus, wzięty od was do nieba, 

 

 przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

 

 



 
 

 

 Przyjrzyjmy się temu bliżej. 

 

1. Po pierwsze, po swoim wstąpieniu do nieba Jezus zajął miejsce na tronie jako 

Król całego stworzenia.  

        Paweł mówi nam, że Jezus jest „ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą,                  

i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w 

tym wieku, ale i w przyszłym” (Ef 1,20-21). Wszystko musi zostać poddane Jemu. 

 

2. Po drugie, Jezus „przeszedł przez niebiosa” jako „arcykapłan wielki”, który był 

„poddany próbie pod każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem 

grzechu”. 

       Oznacza to, że możemy odtąd przybliżać się „z ufnością do tronu łaski” we 

wszystkich naszych potrzebach (Hbr 4,14-16). Nie musimy już obawiać się Boga. 

 

3. Po trzecie, wstępując do nieba, Jezus otworzył drogę dla Ducha Świętego.  

      Tuż przed swoim odejściem obiecał: „Wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem 

Świętym” (Dz 1,5), a „miłość Boża” zostanie „rozlana (…) w sercach naszych 

przez Ducha Świętego” (Rz 5,5). 

 

4. Wreszcie, wniebowstąpienie Jezusa budzi w nas tęsknotę za Jego powrotem.  

      Zaraz po wniebowstąpieniu aniołowie powiedzieli Apostołom: „Ten Jezus, wzięty 

od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” 

(Dz 1,11). 

 

 Obietnica ta jest dla nas gwarancją, że nadejdzie czas, w którym nie będzie już grzechu, 

bólu ani cierpienia. Jest też gwarancją, że Jezus będzie czuwał nad nami aż do nadejścia 

tego wielkiego i wspaniałego dnia. 

 

 

Myśląc o wniebowstąpieniu Jezusa, może 

wyobrażamy sobie, jak wspaniale byłoby zobaczyć Go 

uniesionego w niebo w otoczeniu aniołów przy pełnych 

podziwu spojrzeniach Apostołów.  

Innymi słowy, skupiamy się na samym akcie 

wniebowstąpienia. Jednak jeszcze ważniejsze jest to, 

co wydarzyło się po tym, jak Jezus wstąpił do nieba. 

 



 Niech więc dzisiejsza uroczystość będzie dla nas okazją do radości! 

 Wznieśmy nasze serca i oczy do Jezusa zasiadającego na niebieskim tronie! 

 

„Przyjdź, Panie Jezu, i napełnij mnie Twoim Duchem”. 

 

Ps 47,2-3,6-9    Ef 4,1-13   Mk 16,15-20 

 


