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Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

2 października 2017 

Lekcja  21                             Temat:       "Aniele Boży stróżu mój ..." 

 (Wj 23, 20 - 23,  Biblia Tysiąclecia) 

 (20) Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł  

w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które 

ci wyznaczyłem. (21) Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie 

sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo 

imię moje jest w nim. (22) Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu           

i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich 

nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do 

ciebie. (23) Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, 

Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebusyty, a Ja ich wygładzę.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

W oczekiwaniu na pociąg Anna siedziała przy stoliku, pijąc kawę. Miała przed sobą 

otwartą książkę, ale nie mogła skupić się na jej treści. Rano przy śniadaniu w domu doszło 

do awantury i to w obecności gości, na których opinii jej zależało. Było jej wstyd z powodu 

własnej bezradności. Nie potrafiła zapobiec kłótni ani udobruchać siostry, która ją wszczęła.  

 

Kiedy tak przeżywała wszystko od nowa, męski głos zapytał, czy można się przysiąść. 

Automatycznie zgodziła się, po czym zdziwiona zauważyła wokół siebie sporo wolnych 

stolików. Jednak nieznajomy mężczyzna, który usiadł naprzeciwko, nie budził w niej lęku, 

lecz dziwne zaufanie. „Pani jest dobrą kobietą” – powiedział. A kiedy Annie stanęły w 

oczach łzy, dodał: „Przecież ja wiem, dlaczego pani płacze. Niektórych ludzi po prostu nie 

da się zadowolić. Mają pretensje do innych, dlatego że sami mają problem ze sobą. Ale to 

nie jest pani wina. I niech się pani nie martwi, bo wszystko się ułoży. Spotka panią nagroda 

za dobre serce, bo jest jeszcze na świecie miłość i sprawiedliwość”. 

 

 



 „Kim pan jest?” – zapytała Anna przed odejściem na peron, ale on nie udzielił jej 

odpowiedzi. „Niech pani jedzie spokojnie, jeszcze się kiedyś spotkamy” – powiedzieć. 

Anna jest do dziś przekonana, że wtedy, na dworcu, Bóg posłał swego anioła, aby ją 

pocieszyć.  

„Wiara w aniołów jest konsekwencją naszej wiary w Chrystusa. Jeśli idę za Nim, 

prędzej czy później zobaczę aniołów, którzy Mu towarzyszyli” – powiedział kiedyś                      

w wywiadzie ks. Piotr Prusakiewicz, michalita. „Otrzymujemy natchnienia, by się 

pomodlić, wyspowiadać, podjąć dobre postanowienie czy decyzję, by gdzieś pójść, bo ktoś 

nas potrzebuje… Może dopiero w niebie dowiemy się, ile zawdzięczamy swemu 

Aniołowi Stróżowi”. 

 

 Aniołowie nie są chrześcijańskim folklorem ani opowieściami dla dzieci. 

 Pismo Święte wspomina o nich ponad trzysta razy, mówi nam też o nich tradycja 

Kościoła, potwierdzają świadectwa chrześcijan – od kanonizowanych świętych, jak 

Ojciec Pio, po zwyczajnych wiernych, jak Anna i wiele innych osób.  

 Warto dziś przypomnieć sobie modlitwę do Anioła Stróża i poprosić go o opiekę w 

naszych trudnościach i siłę do zwalczania pokus. 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że czuwasz nade mną przez swego anioła.                

Naucz mnie być otwartym na jego natchnienia”. 

 

Ps 91,1-6.10-11         Mt 18,1-5.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

3 października 2017                           

 Lekcja  22                                          Temat:  Jest w tobie światło obecności Chrystusa? 

(Za 8,20-23:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 (20)Tak mówi Pan Zastępów: W przyszłości przyjdą ludy i mieszkańcy 

wielu miast. (21) Mieszkańcy jednego miasta, idąc do drugiego, będą mówili: 

Pójdźmy zjednać przychylność Pana i szukać Pana Zastępów! - i ja idę 

także. (22) I tak liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać 

Pana Zastępów w Jeruzalem i zjednać sobie przychylność Pana. (23) Tak 

mówi Pan Zastępów: W owych dniach dziesięciu mężów ze wszystkich 

narodów i języków uchwyci się skraju płaszcza człowieka z Judy, mówiąc: 

Chcemy iść z wami, albowiem  

zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 „Ciągnęli do nich, jak ćmy do światła” – mógłby powiedzieć prorok Zachariasz, gdyby 

wygłaszał swoje proroctwo dzisiaj. Mówiąc o przyszłej odnowie Izraela, Zachariasz zapowiedział, 

że cudzoziemcy będą ciągnąć ze wszystkich stron do ludu izraelskiego, a mówiąc dokładniej, do 

Boga obecnego pośród swego ludu.  

 

 Dlaczego ludzie mieliby wykazywać aż takie zainteresowanie Izraelem? 

  

Z powodu pragnienia Bożego błogosławieństwa, które było udziałem Izraelitów. Może 

usłyszeliby od nich o zdumiewającym wyjściu Izraela z Egiptu, o izraelskim podboju Ziemi 

Obiecanej i jej skutecznej obronie przed licznymi wrogami. Może zaciekawiliby się tym, że Izrael 

czci jedynego Boga – a nie wielu bogów, jak okoliczne narody – i cieszy się Jego widomym 

błogosławieństwem. Zauważyliby, że Izrael wyraźnie różni się od innych narodów, i przekonaliby 

się, że Bóg jest z nim! 

 

Także na tobie może wypełnić się obietnica dana przez Zachariasza Izraelitom.                                        

W rzeczywistości prawdopodobnie już się wypełnia, nawet jeśli tego nie widzisz. Podejmujesz 

przecież wiele wyborów, na które – w ten czy inny sposób – ma wpływ twoja wiara.  



Oznacza to, że jest w tobie światło obecności Chrystusa i inni je zauważają.                    

A więc świeć! Nie wymaga to wiele dodatkowego wysiłku. 

 

 Jak powiedział kiedyś św. Franciszek Salezy: 

„Bądź tym, kim jesteś, i bądź nim dobrze”. 

 

 Innymi słowy,  

 rób to, do czego Bóg cię w życiu powołał, i rób to całym sercem.  

 Zaufaj dobroci Boga i Jego łasce, która działa w tobie.  

 Odpręż się i oprzyj na Jego obecności.  

 Nie próbuj robić wszystkiego sam, ale pamiętaj, że Chrystus jest w tobie i On będzie 

przez ciebie świecił, a to wzbudzi zainteresowanie tych, którzy cię otaczają.  

 

Twoje świadectwo ufności i pokoju rozpali ciekawość innych i pociągnie ich do Boga obecnego 

w tobie, dokładnie  tak, jak Zachariasz przepowiedział to Izraelowi. 

 

 Bądź tym, kim jesteś w Chrystusie.  

 Już przez to głosisz Dobrą Nowinę.  

 Promieniejesz światłem Chrystusa, gdyż ludzie widzą, że On jest prawdziwy i że jest 

z tobą. 

 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że trwasz we mnie. Spraw, bym pociągał do Ciebie innych”. 

 

 

Ps 87,1-7     Łk 9,51-56 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

4 października 2017                    

  Lekcja 23                                  Temat:   Po prostu: Weź się do roboty! 

(Ne 2,1-8:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(1) I oto, gdy w miesiącu Nisan dwudziestego roku panowania króla Artakserksesa 

wykonywałem swój urząd, wziąłem wino i podałem królowi, i w jego obecności nie 

okazywałem smutku. (2) Lecz król mi rzekł: Czemu tak smutno wyglądasz? Przecież nie 

jesteś chory! Nie, lecz masz jakieś zmartwienie? I przeraziłem się do najwyższego 

stopnia, (3) i rzekłem królowi: Niech król żyje na wieki! Jakże nie mam smutno 

wyglądać, gdy miasto, gdzie są groby moich przodków, jest spustoszone, a bramy jego 

są strawione ogniem. (4) I rzekł mi król: O co chciałbyś prosić? Wtedy pomodliłem się 

do Boga niebios (5) i rzekłem królowi: Jeśli to odpowiada królowi i jeśli sługa twój ma 

względy u ciebie, to proszę, abyś mnie posłał do Judy, do grodu 

grobów moich przodków, abym go odbudował. (6) I rzekł mi król, 

podczas gdy królowa siedziała obok niego: Jak długo potrwa twoja podróż? I kiedy 

powrócisz? I król, gdy podałem mu termin, raczył mnie wyprawić. (7) I rzekłem 

królowi: Jeśli to odpowiada królowi, proszę o wystawienie dla mnie listów do 

namiestników Transeufratei, aby mnie przepuścili, aż przyjdę do Judy; - (8) również 

pisma do Asafa, zawiadowcy lasu królewskiego, aby mi dał drewna do sporządzenia 

bram twierdzy przy świątyni, bram muru miejskiego i domu, do którego się wprowadzę. 

I król mi zezwolił, gdyż łaskawa ręka Boga mojego czuwała nade mną. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
  

  
 

Słyszałeś pewnie historię powołania św. Franciszka                     

z Asyżu, którego wspomnienie dzisiaj obchodzimy.            

Modląc się w zniszczonej kaplicy, usłyszał głos Pana 

mówiący:  

„Franciszku, idź odbuduj mój dom, który, jak widzisz, 

popada w ruinę”. 



Bóg nie mówił tu o konkretnej kaplicy, ale o problemach, które w tych czasach nękały 

Jego Kościół. Uświadomienie sobie tego zajęło Franciszkowi sporo czasu, jednak kiedy 

wreszcie to pojął, on sam i jego bracia odmienili bieg historii. W dzisiejszym czytaniu 

Nehemiasz otrzymuje podobną misję – ma iść odbudować Jerozolimę. I podobnie jak św. 

Franciszek, nie poprzestaje na ubolewaniu ze smutną miną nad stanem swojego ludu               

(Ne 2,3), lecz przystępuje do działania.  

 

 W każdej epoce i w każdym pokoleniu Bóg powołuje swój lud do odbudowy 

Kościoła.  

 W każdej erze Kościoła jest miejsce na odnowę i powrót do naszych korzeni w Panu.  

 Pojawiają się też nowe wyzwania, którym należy sprostać.  

 W każdym stuleciu Bóg zaprasza nas nie do ubolewania nad zaistniałą sytuacją, ale 

do jej naprawy.  

 

Nie musi to być wcale trudne. Spójrzmy na św. Franciszka. Zaraz po usłyszeniu głosu 

Boga złapał za młotek i zabrał się do roboty. Zaczął wypełniać swoją misję tak, jak ją 

rozumiał. Bóg polecił mu odbudować kościół, więc to właśnie robił. Z czasem jednak Bóg 

pomógł mu zrozumieć, na czym polega jego rzeczywiste powołanie. 

Spróbuj przyjąć podobną postawę. Rób to, co w danym momencie ma według ciebie 

sens, co wydaje ci się najbardziej potrzebne, do czego najbardziej się nadajesz. 

 

Niezależnie od tego, co wybierzesz, po prostu weź się do roboty. 

 

Kiedy już postawisz pierwszy krok, Duch Święty poprowadzi cię i pomoże ci lepiej 

zrozumieć twoją misję. Może da ci poczucie, że jesteś na swoim miejscu, a może wskaże ci 

inny kierunek, abyś mógł być bardziej skuteczny. Św. Franciszek i biblijny Nehemiasz 

podjęli Boże wezwanie i wypełnili je. Ty też możesz. 

 

„Panie, pokaż mi, jak mogę pomóc w odbudowie Twego domu”. 

 

 

Ps 137,1-6   Łk 9,57-62 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

5 października 2017 

Lekcja 24                             Temat:   "Żniwo jest wielkie..." 
(Łk 10,1-12 :   Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał 

ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam 

przyjść zamierzał. (2) Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie 

wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił 

robotników na swoje żniwo. (3) Idźcie, oto was posyłam jak owce między 

wilki. (4) Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze 

nie pozdrawiajcie! (5) Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: 

Pokój temu domowi! (6) Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój 

spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. (7) W tym samym domu 

zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie 

przechodźcie z domu do domu. (8) Jeśli do jakiego miasta wejdziecie                   

i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; (9) uzdrawiajcie chorych, którzy 

tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże. (10) Lecz jeśli do 

jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice                      

i powiedzcie: (11) Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do 

nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo 

Boże. (12) Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Mówiąc o żniwie, Jezus nie miał oczywiście na myśli zbioru zbóż! Chodziło Mu o 

wszystkich ludzi, którzy czekali na to, by usłyszeć Dobrą Nowinę. „Żniwem” miało być 

wielkie mnóstwo dusz gotowych w Niego uwierzyć, pragnących wejść do królestwa Bożego 

– nawet jeśli jeszcze nie zdawały sobie z tego sprawy.  

 

Dziś na modlitwie zastanówmy się, jakie jest to żniwo: 

 

 

 



Żniwo jest wielkie. 
 

 „Ojcze, Ty jesteś Panem żniwa, Tym, który zasiewa ziarno i daje mu wzrost. 

Wszystko dzieje się pod Twoim czujnym okiem. Zasiewasz ziarna wiary w sercu każdego 

człowieka.  Pielęgnujesz te ziarna, aby mogły wykiełkować i rosnąć. Czynisz to poprzez 

słowo mówione, pomocną dłoń, nieoczekiwane poruszenie serca. Mogą to być też 

niezliczone inne sposoby, poprzez które pociągasz ludzi ku sobie”. 
 

Żniwo jest wielkie.  
 

„Ojcze, to Ty podlewasz ziarna. Dostarczasz pokarmu, którego każdy potrzebuje, by 

ożywić zasiane w nim ziarna wiary. Dajesz nam piękno stworzonego świata, wiernych 

przyjaciół, dobrych mężów i żony, niesforne dzieci. Wszystkie te dary pomagają ziarnom 

głęboko zakorzenić się w glebie. Znasz sytuację każdego z nas i wiesz, w jaki sposób ziarno 

może osiągnąć pełen wzrost. Czasami nie widzimy tego wzrostu ani w ludziach, za których 

się modlimy, ani w sytuacjach, które nas niepokoją. Ale bez względu na wszystko ufamy 

Tobie”. 
 

Żniwo jest wielkie. 
 

 „Ojcze, Ty posyłasz nas jako robotników na swoje żniwo. Prosisz, byśmy zebrali 

plon tego wszystkiego, co czynisz w życiu ludzi. Obiecujesz wspierać naszą pracę swoją 

łaską. Stawiasz nas w sytuacjach, w których możemy być odbiciem Twojej miłości. 

Posyłasz nam ludzi, którym możemy towarzyszyć na drodze odkrywania Ciebie. 

Dziękujemy Ci za tę łaskę!” 
 

Żniwo jest wielkie.  
 

„Panie, także w mojej rodzinie i wśród moich znajomych są osoby, które przeżywają 

kryzysy wiary lub oddaliły się od Ciebie i Twojego Kościoła. Oni także są częścią Twojego 

żniwa. Panie, ufam, że pokażesz mi, jak mogę im pomóc przybliżyć się do Ciebie”. 

 

„Oto jestem, Ojcze. Chcę być robotnikiem na Twoim żniwie.  

Posługuj się mną, by wprowadzać innych do Twego królestwa”. 

 

Ne 8,1-4a.5-6.7b-12     Ps 19,8-11 
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      Lekcja  25                                    Temat:   O drodze powrotu do Boga. 
(Ba 1,15-22  :  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 (15) Mówić będziecie: Panu, Bogu naszemu, [należna jest] 

sprawiedliwość, nam zaś zawstydzenie oblicza, jak to 

jest obecnie, oraz każdemu człowiekowi ziemi judzkiej: mieszkającym w 

Jerozolimie, (16) królom, zwierzchnikom, kapłanom, prorokom i przodkom 

naszym, (17) ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem, (18) nie wierzyliśmy Jemu, 

nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, by pójść za przykazaniami 

Jego, które nam dał. (19) Od czasu kiedy Pan wyprowadził przodków naszych               

z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego byliśmy niewierni wobec Pana, Boga 

naszego, byliśmy tak niedbali, iż nie słuchaliśmy Jego głosu. (20) Przylgnęły 

przeto do nas nieszczęścia i przekleństwo, jakimi Pan zagroził przez Mojżesza, 

sługę swego, w dniu, w którym wyprowadził przodków naszych z Egiptu, aby 

nam dać ziemię, opływającą w mleko i miód, jak to jest i obecnie. (21) Nie 

byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, [przekazanemu] we wszystkich 

mowach proroków, posłanych do nas. (22) Każdy chodził według zamysłów 

swego złego serca, służyliśmy bowiem obcym bogom i czyniliśmy, co jest złe 

przed oczami Pana, Boga naszego.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 „To nie moja wina!” „Ja nie mam sobie nic do zarzucenia!” Słowa te powtarzają się 

jak refren. Rodzice wciąż słyszą je od swoich dzieci. Politycy przy ich pomocy starają się 

zrzucić z siebie winę za własne błędy. Pracownicy próbują uniknąć konsekwencji swojego 

braku zaangażowania.  

 

Na tym tle zaskoczeniem są słowa izraelskich wygnańców z pierwszego czytania, 

którzy odważnie wyznają: „Panu, Bogu naszemu, należna jest sprawiedliwość, 

nam zaś rumieniec wstydu na twarzy” (Ba 1,15). 

 



W tym głębokim porywie pokory Izraelici stają w jednym szeregu z Danielem                   

(Dn 9,4-19) i Nehemiaszem (Ne 9,1-37), którzy także wyznawali Bogu swą szczerą, 

serdeczną skruchę. 

 Są gotowi uznać swoje winy, jak również fakt, że znaleźli się na wygnaniu z powodu 

własnego nieposłuszeństwa. Wyznając swoje grzechy, mają w pamięci to, jaki jest Bóg i 

co dla nich uczynił. Że jest On Bogiem łaskawym, który wyprowadził ich z niewoli, nadał 

im Prawo i wprowadził do Ziemi Obiecanej. Jednak pomimo tych wszystkich 

dobrodziejstw Izraelici podeptali Boże przykazania, skutkiem czego dostali się w niewolę i 

zostali uprowadzeni do Babilonu. Nie było to winą Babilończyków. Tak jak wcześniej, nie 

było to winą Egipcjan. To sam Izrael zgrzeszył i przyszło mu zapłacić za to cenę 

wygnania.  

 

Grzech prowadzi każdego z nas do oddzielenia od Boga. 

 

 Modlitwa Barucha ukazuje nam dziś drogę powrotu do Boga.  

 

 Nie lukruj swoich grzechów, lecz przyznaj się do nich przed Bogiem i weź 

odpowiedzialność za swoje postępowanie. 

 Wyznaj Panu: „Zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem”.  

 A kiedy ponosisz konsekwencje własnych grzechów, ucz się od Izraelitów – 

zamiast się poddawać, powróć do Boga, Jedynego Sprawiedliwego, który kocha, 

przebacza i usprawiedliwia grzesznika. I nie jest to tylko droga powrotu po 

„wielkich” odejściach od Boga.  

 Co wieczór, przed pójściem spać, zastanów się nad minionym dniem i zobacz, czy 

sumienie ci czegoś nie wyrzuca.  

 Wyznaj to Panu, poproś Go o przebaczenie i zaufaj Jego miłosierdziu.  

 

Papież Franciszek zdradził kiedyś, jak wygląda jego modlitwa wieczorna: 

 

„Wieczorem, przed pójściem spać, odmawiam tę krótką modlitwę: «Panie, jeśli 

chcesz, możesz mnie oczyścić». Potem odmawiam pięć razy Ojcze nasz, na pamiątkę 

pięciu ran Jezusa, gdyż On oczyścił nas przez swoje rany (…) Jezus zawsze nas 

słyszy” (Audiencja generalna, 22 czerwca, 2016). 

 

„Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. 
 

 

Ps 79,1-5.8-9      Łk 10,13-16  
 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

7 października 2017                           
 

 (Łk 10, 17-24) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(17) Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: Panie, przez wzgląd 

na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. (18) Wtedy rzekł do nich: 

Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. (19) Oto dałem wam 

władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic 

wam nie zaszkodzi. (20) Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam 

poddają, lecz  

cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie.  

(21) W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi 

i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje 

upodobanie. (22) Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest 

Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce 

objawić. (23) Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, 

które widzą to, co wy widzicie. (24) Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów 

pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie 

usłyszeli. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Dzisiejsze słowa Jezusa z Ewangelii mogą wywołać w nas pewien zamęt: „Nie z tego 

się cieszcie, że duchy się wam poddają” (Łk 10,20).  
 

Czyżby Jezus chciał powiedzieć siedemdziesięciu dwóm uczniom, że ich władza 

wyrzucania demonów nie ma większego znaczenia? Oczywiście, że nie! Chciał jedynie 

dokonać pewnej korekty w ich sposobie myślenia. Uczniowie byli bardzo podekscytowani, 

widząc, jak wielką moc ma ich modlitwa; my czulibyśmy to samo na ich miejscu. Ale Jezus 

chce im pokazać coś jeszcze wspanialszego – ich imiona są zapisane w niebie, ponieważ 

należą oni do Boga. Z tego się cieszcie – mówi do nich Jezus.  

A dziś mówi to także do każdego z nas. 



Otrzymaliśmy od Boga wiele darów, którymi możemy się cieszyć. Są wśród nich 

błogosławieństwa materialne, jak praca, rodzina i pokarm na stole, a także 

błogosławieństwa duchowe, jak możliwość modlitwy, przyjmowania Jezusa w Eucharystii, 

czytania i rozumienia Pisma Świętego. Możemy służyć Bogu w naszych parafiach oraz 

okazywać miłość Jego ludowi w naszych rodzinach i środowiskach.  

To także są dary i błogosławieństwa od Pana. Jednak przy całym pięknie tych darów i 

naszych godnych pochwały wysiłkach, aby dobrze je wykorzystać, kierują nas one ku 

czemuś o wiele większemu. Potwierdzają, że nasze imiona są zapisane w niebie, że nasz 

Ojciec, który otacza nas miłością i opieką, daje nam życie wieczne i przygotował dla nas 

miejsce w niebie. I to jest dla nas największy powód do radości. 

 

Dziś na modlitwie spróbuj wyobrazić sobie Jezusa w niebie. 

 

Zobacz, jak stoi przed tobą, wyciągając do ciebie otwarte dłonie, na których wypisane 

jest twoje imię (Iz 49,16). Posłuchaj, jak mówi, że zawsze, nieustannie myśli o tobie.                         

A teraz zobacz, jak odwraca się i wskazuje ci Ojca – twego Ojca. Zobacz Boga, który 

przyjmuje cię i przygarnia do siebie – nie z powodu twojego świętego życia czy mocy 

ducha, ale dlatego, że cię kocha. Od wieków pragnął być z tobą i cieszy się, że przyszedłeś. 

Przyjmij więc Jego miłość i ciesz się razem z Nim!  

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że uczyniłeś mnie swoim dzieckiem                     

i zapisałeś moje imię w niebie. Cieszę się, że należę do Ciebie”. 

 

 

Ba 4,5-12.27-29     Ps 69,33-37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

8 października 2017                           
(Flp 4,6-9 :  Biblia Tysiąclecia)  

 
 

(6) O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 

przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! 

(7) A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł 

waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. 

 (8) W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co 

sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i 

czynem chwalebnym - to miejcie na myśli! (9) Czyńcie to, czego się 

nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg 

pokoju będzie z wami. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Ważną rolę w naszym organizmie odgrywa system odpornościowy. Czuwa on 

nieustannie nad zdrowiem wszystkich innych układów w naszym ciele. Zawsze na straży – 

nawet gdy śpisz – likwiduje multum mikroskopijnych zagrożeń. Zwykle jednak 

przypominamy sobie o nim dopiero wtedy, gdy zaczynamy odczuwać jakieś dolegliwości. 

Próbujemy go wtedy wzmocnić poprzez zażywanie witaminy C, odpoczynek oraz picie dużej 

ilości płynów – tak jak nam to zalecają lekarze. 
 

 Według tego, co mówi św. Paweł w dzisiejszym pierwszym czytaniu, pokój Boży 

ma wiele cech zbieżnych z systemem odpornościowym.  
 

Jest on naszym osobistym strażnikiem uciszającym niepokoje, chroniącym nas przed 

lękiem i frustracją,. Sam Jezus mówi nam, że Jego pokój przewyższa swoją mocą i głębią 

wszelki pokój tego świata (J 14,27). To właśnie ten niosący łaskę „system pokoju” strzeże 

twego serca. Czuwa nad tobą zawsze, wspierając cię i chroniąc. 
 

 Prawdopodobnie zauważyłeś, że gdy trwasz w pokoju, codzienne problemy typu korki 

na drodze nie wyprowadzają cię z równowagi. Pokój Boży skutecznie neutralizuje stres. Co 

jednak robić, gdy pojawiają się większe zagrożenia, jak poważne choroby czy problemy 

finansowe? Co robić, gdy twój „system pokoju” staje się przeciążony? To samo, co z 

układem odpornościowym podczas dużego stresu – wzmacniać go!  



Podobnie jak wzmacniasz układ odpornościowy poprzez zażywanie witamin                               

i suplementów diety, tak samo dbaj o swoją duszę.  

 

 „Zażyj” dodatkową dawkę Pisma Świętego. Postaraj się też o wypoczynek dla 

duszy, tak jak starasz się o wypoczynek dla ciała.  

 Weź kilka głębokich oddechów, przypomnij sobie dobroć Boga i poproś Go, by 

umocnił w tobie pokój. 

 Pomyśl o tym, że Bóg stale jest przy tobie, że cię kocha i zawsze jest gotów ci 

pomagać.  

 Pozwól, by Boży pokój pokonał w tobie lęk, napełniając cię ufnością i nadzieją. 

 

 „Panie, dziękuję Ci za to, że Twój pokój strzeże mego serca i moich myśli”. 

 

Iz 5,1-7     Ps 80,9.12-16.19-20     Mt 21,33-43 
 


