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Dz 22,3-16 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Ja jestem Żydem - mówił - urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w 

tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. 

Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie.  

Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do 

więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak cała 

starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i udałem się do Damaszku z zamiarem 

uwięzienia tych, którzy tam byli, i przyprowadzenia do Jerozolimy dla wymierzenia kary.  

W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka 

jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie:  

Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? 

Kto jesteś, Panie? odpowiedziałem. Rzekł do mnie:  

Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz.  

Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli.  

Powiedziałem więc: Co mam czynić, Panie? A Pan powiedział do mnie: Wstań, idź do 

Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić. Ponieważ zaniewidziałem od 

blasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich 

towarzyszy.  

Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie Prawa, o którym wszyscy tamtejsi 

Żydzi wydawali dobre świadectwo, przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział: Szawle, 

bracie, przejrzyj! W tejże chwili spojrzałem na niego, on zaś powiedział:  

Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego               

i Jego własny głos usłyszał.  Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co 

widziałeś i słyszałeś. Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, 

wzywając Jego imienia! 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Wystarczył jeden moment, by całe życie Pawła zostało przewrócone do góry nogami.  

Jeszcze chwilę wcześniej uganiał się za uczniami Jezusa, aby ich wytępić. Teraz 

rozpoczyna drogę, na której stanie się jednym z największych ewangelizatorów, jakich zna 

historia. Aż trudno w to uwierzyć!  

Doświadczenie Pawła może prowadzić do wniosku, że jeśli nie przeżyliśmy podobnie 

dramatycznego wydarzenia, to nasze nawrócenie nie jest autentyczne. W większości 

przypadków to jednak nieprawda.  

Zastanówmy się zatem, co jest istotą nawrócenia, abyśmy mogli lepiej zrozumieć 

nasze własne doświadczenie Pana.  

Katechizm Kościoła Katolickiego określa nawrócenie jako „drogę powrotu do Boga” 

(KKK, 1490). Jest ono decyzją odwrócenia się od grzechu, zwrócenia się do Jezusa oraz 

przyjęcia Go jako Zbawiciela i Pana.  

Podobnie jak reakcja Pawła na drodze do Damaszku, nasze nawrócenie jest odpowiedzią 

na objawienie Boga. Jest przyjęciem Jego zaproszenia, by „pójść i zobaczyć” (zob. J 1,46), 

kim jest Jezus i co może On w nas uczynić.  

Obok spektakularnych, natychmiastowych nawróceń, takich jak nawrócenie św. Pawła, 

istnieją też nawrócenia stopniowe, polegające na kumulacji kolejnych małych nawróceń.               

Te stopniowe nawrócenia dokonują się wtedy, gdy Bóg powoli otwiera nam oczy na swoją 

dobroć i pokazuje, jak bardzo potrzebujemy zbawienia.  

 Może usłyszana na Mszy świętej homilia pomogła ci na nowo zrozumieć jakąś 

Bożą prawdę?  

 Może wydarzenia życia uświadomiły ci, jak bardzo potrzebujesz Jezusa – i jak 

wielkie jest Jego miłosierdzie?  

 A może po prostu z biegiem czasu niepostrzeżenie dałeś się poprowadzić ku 

większej miłości Boga, odrzucając kolejne grzeszne zachowania i nawyki? 

 Może nie przeżyłeś nic tak dramatycznego, jak nawrócenie Pawła, ale odnajdziesz                       

u siebie wszystkie jego istotne elementy!  

Spróbuj dziś przypomnieć sobie, w jaki sposób Bóg pociągnął cię do siebie. Spójrz wstecz 

na swoje życie i uświadom sobie, ile masz powodów do wdzięczności za Jego łaskę, za to, że 

cię odkupił i otworzył ci niebo. Czy wyobrażasz sobie, jak wyglądałoby dziś twoje życie, 

gdybyś nie poszedł za Panem? Wychwalaj Go więc za Jego miłosierdzie, cierpliwość i 

miłość, z jaką wciąż wzywał cię do siebie!  

„Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że posłałeś swego Syna, aby wybawił mnie od grzechu. 

Pomóż mi dziś żyć dla Ciebie.” 

 



(lub) Dz 9,1-22     Ps 117,1-2     Mk 16,15-18 

 

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!  

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.  

Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą 

wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego 

wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Św. Tymoteusza i Tytusa 
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2 Tm 1,1-8 (Biblia Tysiąclecia) 
 

   

Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, /posłany/ dla /głoszenia/ życia 

obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, 

miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana!  

Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuję 

nieprzerwaną pamięć o tobie w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragnę cię zobaczyć -

 pomny na twoje łzy - by napełniła mnie radość na wspomnienie bezobłudnej wiary, jaka 

jest w tobie; ona to zamieszkała pierwej w twojej babce Lois i w twej matce Eunice, a 

pewien jestem, że /mieszka/ i w tobie.  

Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który 

jest w tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha 

bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.  

Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź 

udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jeśli jesteś w związku małżeńskim albo zamierzasz go zawrzeć w niedalekiej 

przyszłości, zastanów się, skąd wiedziałeś, że to właśnie ta osoba jest „tą jedyną”. Być 

może na początku, aby się do niej zbliżyć, musiałeś przezwyciężyć w sobie pewne obawy. 

Co jej powiedzieć? Jak zareaguje? Z czasem jednak miłość i przywiązanie do niej okazały 

się o wiele silniejsze niż jakikolwiek lęk.  

Święci Tymoteusz i Tytus, których święto dziś obchodzimy, z pewnością również 

musieli zmierzyć się z lękiem.  

Łatwo sobie wyobrazić, z jak wieloma trudnościami zetknął się Tymoteusz wraz z 

Pawłem zakładając Kościoły w Grecji (Dz 16,1--17,14). Z kolei Tytus był zmuszony 

upominać Koryntian i rozstrzygać wewnętrzne spory Kościoła na Krecie (2 Kor 7,6.13-14; 

Tt 1,4-5).  



Obaj mogli stchórzyć i porzucić swoją działalność – a wtedy nie czytalibyśmy dzisiaj 

tego fragmentu. Jest jednak oczywiste, że przezwyciężyli lęk za łaską Ducha Świętego.  

Wielu z nas przeżywa opory na myśl o dzieleniu się swoją wiarą z innymi. Przychodzi 

nam na myśl wiele argumentów przeciwko podejmowaniu ewangelizacji.  

 Od: „Nie wiem, co mam mówić” i „Nikogo nie interesuje moje 

doświadczenie”,  

 aż do: „Co sobie o mnie pomyślą?” 

. Jeśli boisz się mówić o swojej wierze, przypomnij sobie, kto w tobie mieszka – ten 

sam Duch Święty, który mieszkał w Tymoteuszu i Tytusie!  

Moc, której On udziela, jest mocą miłości – miłości pomiędzy Bogiem Ojcem i Jego 

Synem, Jezusem. Podobną miłość Bóg ma także w stosunku do nas – miłość mocniejszą 

niż wszelka miłość ludzka, nawet do najdroższych nam osób.  

Mocniejsza także niż nasze lęki. Czy przychodzi ci na myśl choćby jedna osoba, która 

potrzebuje dotyku Pana w swoim życiu? Może Jezus przynagla cię do rozmowy z nią?  

Proś Ducha Świętego, aby napełnił cię miłością i odwagą do dawania świadectwa.                      

A kiedy następnym razem się z nią spotkasz, nie pozwól, by lęk wziął w tobie górę. Nie 

musisz nikogo nawracać na siłę, po prostu z miłością opowiedz o tym jaki jest Bóg i co dla 

ciebie uczynił, a Pan dokona reszty.  

 

„Duchu Święty, napełnij mnie gorliwością o Twój lud i miłością do niego.” 

 

(lub) Tt 1,1-5     Ps 96,1-3.7-8.10     Łk 10,1-9 

 Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po 

dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść 

zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście 

więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.  

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani 

sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, 

najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz 

pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i 

pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do 

domu.  Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam 

podadzą;  uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do 

was królestwo Boże.  
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Mk 4,1-20 (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

  
     Znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. 

Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej /pozostając/ na jeziorze, a cały lud stał na brzegu 

jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce:  

Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać.  A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, 

i wydziobały je.  Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet 

wzeszło, bo nie było głęboko w glebie.  Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie 

mając korzenia, uschło.  Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły 

je, tak że nie wydało owocu.  Inne w końcu padły na ziemię żyzną, 

wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny.                       

 I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.  A gdy był sam, pytali Go ci, którzy 

przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o przypowieść.  

On im odrzekł: Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza 

wami, wszystko dzieje się w przypowieściach,  aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali 

uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana /tajemnica/.                    

 I mówił im: Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne 

przypowieści? Siewca sieje słowo. A oto są ci /posiani/ na drodze: u nich się sieje słowo, 

a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich.  Podobnie na 

miejscach skalistych posiani są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z 

radością,  lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub 

prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między 

ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa,  lecz troski tego świata, ułuda 

bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.                       

W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają 

owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 „Oto siewca wyszedł siać” (Mk 4,3). Tę klasyczną przypowieść słyszeliśmy już na 

pewno wiele razy. Spróbujmy więc dziś spojrzeć na nią nieco inaczej.  



Zastanówmy się, w jaki sposób użyźnić „glebę” naszego serca, aby mogło ono wydać 

obfitszy plon.  

Posłużmy się obrazem rolnika uprawiającego pole. Aby zapewnić ziarnu jak najlepsze 

warunki do wzrostu, najpierw wkłada on wiele trudu w przygotowanie ziemi – wykopuje 

kamienie, karczuje krzewy, spulchnia zbitą glebę, a nawet przeprowadza jej analizę 

chemiczną, aby ustalić, jakich składników jej brakuje.  

Podobnie i my możemy przygotować glebę naszych serc, aby mogła lepiej przyjąć 

ziarno słowa.  

Po pierwsze, oczyść pole. Proś Ducha Świętego, aby pomógł ci usunąć wszelkie 

kamienie i wykarczować kolczaste krzewy. Czy w twoim życiu chrześcijańskim istnieją 

obszary, w których nie jesteś w stanie zapuścić głębszych korzeni? Możliwe, że twój 

wzrost hamuje jakaś uporczywa wada lub światowy sposób myślenia – a może 

zadawniona uraza lub jeszcze inny grzech, który sprawia, że nie kierujesz się wskazaniami 

Ewangelii. Przyjrzyj  się temu i wołaj do Ducha Świętego o pomoc w usunięciu 

przeszkody.  

Następnie użyźnij glebę. Jezus dał nam przykład ciągłego zwracania się do Ojca, 

zwłaszcza przed ważnymi decyzjami. Naśladuj Go przez codzienną modlitwę i rozważanie 

Pisma Świętego, ponieważ właśnie w ten sposób łączysz się z Jezusem i przyjmujesz 

pokarm potrzebny do wydania duchowych owoców. On sam powiedział: „Beze Mnie nic 

nie możecie uczynić” (J 15,5).  

Łaska Eucharystii i sakramentu pokuty działa na glebę duszy jak wartościowy nawóz. 

To zaskakujące, jak uczestnictwo we Mszy świętej w dni powszednie – nawet za 

pośrednictwem Internetu czy radia, gdy nie ma innej możliwości – pomnaża w nas pokój i 

miłość, czyniąc nas lepszymi ludźmi. Nasze wysiłki są miłe Panu, ponieważ otwierają nas 

na Jego miłość, a On niczego bardziej nie pragnie niż nią obdarzać.  

Ale plon nie zależy tylko od nas. Bóg idzie przed nami, siejąc i nawadniając ziarno, w 

sposób ukryty przed naszymi oczami. Nawet twoja ciężka praca przy użyźnianiu gleby jest 

wynikiem działania w tobie Jego łaski.  

Słowa „Oto siewca wyszedł siać” (Mk 4,3) są więc także obietnicą. Wyobraź sobie 

plon miłości i dobrych uczynków, który wzrasta, gdy otwierasz swoje serce na przyjęcie 

słowa, które Bóg w Tobie zasiewa.  

 

„Panie, moja dusza tęskni za Tobą jak wyschnięta ziemia.” 

 

 

 



Hbr 10,11-18      Ps 110,1-4 

 

Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te 

same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, 

złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga,  oczekując 

tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego.   

Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. 
Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział:  Takie jest przymierze, które 

zawrę z nimi w owych dniach, mówi Pan: dając prawa moje w ich serca, także w umyśle 

ich wypiszę je. A grzechów ich oraz ich nieprawości więcej już wspominać nie 

będę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za 

grzechy. 
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Hbr 10,19-25 (Biblia Tysiąclecia) 
 

      Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew 

Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało 

swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym,  przystąpmy z sercem 

prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na 

ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny 

jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Troszczmy się o siebie wzajemnie, 

by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków.  

Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale 

zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Jakże proste jest przesłanie Ewangelii!  

 Przez swój krzyż i zmartwychwstanie Jezus otworzył przed każdym z nas 

drogę, na której możemy zostać uwolnieni od grzechu i stanąć w obecności 

Boga.  

 Jezus zmartwychwstał i bramy nieba są szeroko otwarte.  

Jednak pomimo całej prostoty i bezpośredniości tego przesłania, czasami potrzebujemy 

pomocy, żeby zobaczyć otwarte drzwi, nawet jeśli znajdują się one wprost przed nami.  

I tu właśnie mogą przyjść nam z pomocą bracia i siostry w Chrystusie. Czasami 

przypominają nam o mocy i dostępności sakramentów.  

 Na przykład stary przyjaciel mówi: „Wyglądasz, jakby cię coś gnębiło. Może byś 

poszedł do spowiedzi? W tym kościele za rogiem od 18.00 księża mają dyżur w 

konfesjonale”.  

 Koleżanka ze studiów pyta: „Idę na Mszę, może wybierzesz się ze mną?”.  

 Albo starsza sąsiadka, znająca sytuację w twoim domu proponuje: „Czy twój tata 

nie chciałby skorzystać z sakramentu chorych?”.  



Czasami pokazują nam możliwości, których sami nigdy byśmy nie zauważyli. Znajomy 

mówi, że w schronisku dla bezdomnych zaczyna brakować żywności. Ktoś zaprasza na 

wirtualne spotkania biblijne, o których myślałeś od dawna, ale nie mogłeś się zmobilizować. 

Ktoś inny namawia do podpisania petycji lub napisania do parlamentarzysty w ważnej 

sprawie społecznej.  

Czasami pomagają nam zobaczyć, że Duch Święty już działa w naszym życiu. Słyszymy 

wtedy: „Co za wspaniały pomysł!”, albo: „Miałeś natchnienie od Boga. Jak mogę ci w tym 

pomóc?”, albo: „Ty zawsze potrafisz spojrzeć na wszystko po Bożemu. Rozmowa z tobą 

rozszerza mi horyzonty”, czy: „Twoje uwagi tak często trafiają w sedno. Nie bój się mówić 

dokładnie tego, co myślisz”.  

Czasami zachęcają nas do zaufania Bogu, gdy nasza wiara słabnie. A kiedy indziej nasza 

wiara pomaga im przetrwać trudne chwile.  

Jest tak wiele sposobów, na które możemy zachęcać się wzajemnie do 

wierniejszego pójścia za Panem! 

 

„Panie, pomóż nam zachęcać innych i przyjmować ich zachęty                                                 

do wiernej służby Tobie.” 

 

Ps 24,1-6    Mk 4,21-25 

Mówił im dalej: Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? 

Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało 

wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.  I mówił im: Uważajcie na to, czego 

słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam 

dołożą.  Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

29 stycznia 2021                     
 

Mk 4,26-34 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Mówił dalej: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w 

ziemię. 

Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie 

jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne 

ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już 

na żniwo.  

Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je 

przedstawimy?   

Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze 

wszystkich nasion na ziemi.  Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od 

jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu.  

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli /ją/ rozumieć. A bez 

przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Dlaczego Jezus porównał królestwo niebieskie do ziarnka gorczycy?  

Otóż Bóg często działa w ten sposób, że wkłada w nasze serca pewną ideę, jakby maleńkie 

ziarenko, które następnie rozrasta się w wielkie dzieło mocą Ducha Świętego. Przykładem 

tego jest życie św. Jana Bosko.  

„Ziarenkiem” zasianym w sercu tego XIX-wiecznego kapłana było pragnienie otoczenia 

opieką duchową i materialną najbiedniejszych i najbardziej opuszczonych chłopców w jego 

rodzinnym mieście, Turynie. Praca ks. Bosko szybko wykroczyła poza ramy jednego miasta, 

a ostatecznie zaowocowała powstaniem Towarzystwa św. Franciszka Salezego, nowego 

zgromadzenia zakonnego znanego jako salezjanie. Bracia i księża tego zgromadzenia wraz z 

siostrami salezjankami po dziś dzień w wielu krajach świata poświęcają się nauczaniu i 

wychowywaniu młodzieży. 



 

A oto inny, bardziej współczesny przykład. W kwietniu 2020 roku liczący sobie 

dziewięćdziesiąt dziewięć lat brytyjski weteran II wojny światowej postanowił wesprzeć 

państwową służbę zdrowia, przeciążoną rosnącą liczbą chorych na COVID-19, pozyskując 

dla niej dodatkowe fundusze. Postawił sobie skromny cel zebrania równowartości 1250 

dolarów przed swoimi setnymi urodzinami – od których dzieliło go kilka tygodni – poprzez 

okrążenie sto razy przydomowego ogródka z pomocą chodzika, którym się posługiwał. Gdy 

jednak wieść o pomyśle ambitnego starszego pana trafiła do mediów, małe ziarenko pomysłu 

rozrosło się ponad wszelkie oczekiwania. Ostatecznie akcję wsparło półtora miliona ludzi, a 

dochód wyniósł ponad 40 milionów dolarów!  

Być może Jezus włożył maleńką jak ziarenko ideę także w twoje serce. Jeśli tak, rozważaj 

ją na modlitwie, zastanawiając się nad kolejnymi krokami.  

 Czy  jest coś, co możesz zrobić, aby zacząć wcielać ten pomysł w życie?  

Idąc za natchnieniem Ducha Świętego ze zdziwieniem zobaczysz, jak to maleńkie 

ziarenko zaczyna rosnąć. A może nawet będziesz świadkiem, jak rozrasta się w coś 

zdumiewającego!  

 

„Jezu, spraw, abym był otwarty na natchnienia, które wkładasz w moje serce.” 

 

 

 

 

 

 

 



Hbr 10,32-39     Ps 37,3-6.23-24.39-40 

Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedyście to po oświeceniu wytrzymali wielką nawałę 

cierpień, już to będąc wystawieni publicznie na szyderstwa i prześladowania, już to stawszy 

się uczestnikami tych, którzy takie udręki znosili.  Albowiem współcierpieliście                                

z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie 

majętność lepszą i trwającą.  

Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. Potrzebujecie bowiem 

wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy. Jeszcze bowiem za krótką, za 

bardzo krótką chwilę przyjdzie Ten, który ma nadejść, i nie spóźni się.  A mój sprawiedliwy 

z wiary żyć będzie, jeśli się cofnie, nie upodoba sobie dusza moja w nim. My zaś nie 

należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiają swą 

duszę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
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Sobota :  

30 stycznia 2021   

                   
 

Hbr 11,1-2.8-19 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, 

dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to 

przodkowie otrzymali świadectwo.  

Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by 

wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, 
dokąd idzie.  

Przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami 
mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy.  Oczekiwał 
bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i 
budowniczym jest sam Bóg.  

Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. 
Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka 
jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy 
niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim.  

W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz 
patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej 
ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny.  Gdyby zaś tę 
wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej 
dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż 
przysposobił im miasto.  

Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna 
składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę,  któremu powiedziane było: Z Izaaka 
będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także 
umarłych, i dlatego odzyskał go, jako podobieństwo [śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa].  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Od samego początku być wierzącym oznaczało być w ruchu.  



Na długo przedtem, nim na scenie wydarzeń pojawili się Jezus, Piotr i Paweł, Abraham 

pokazał, że być człowiekiem wiary to być człowiekiem aktywnym. Oczywiście te 

podejmowane przez wierzących „akcje” to w rzeczywistości „reakcje” na Boże słowo.  

I tak, na przykład, Bóg objawił się Abrahamowi, polecając mu opuścić dom i udać się 

do obcej ziemi. Poruszony tym objawieniem i miłością Boga, jakiej doświadczył, 

Abraham podjął konkretne działanie. Rzucając na szalę całe dotychczasowe życie 

wyruszył do Ziemi Obiecanej – nie wiedząc nawet dokładnie, gdzie ona się znajduje i 

dokąd właściwie idzie!  

Z czasem Abraham zaczął jeszcze bardziej cenić sobie głos Boga, a to prowadziło go do 

coraz większej aktywności. Przemierzył znaczną część Żyznego Półksiężyca, wybudował 

ołtarze na cześć Pana, wygrał bitwę, żeby uratować swego bratanka, Lota.  

Targował się z Bogiem, próbując ocalić przed zagładą Sodomę i Gomorę, zawarł z Nim 

przymierze, a wraz z Sarą zaserwował Mu nawet dobry posiłek! Oczywiście Abraham nie 

zawsze rozumiał Boże słowo, w różnych sytuacjach szukał rozwiązania na własną rękę, 

ale nawet jeśli zdarzało mu się podejmować działania niezgodne z planem Bożym, nie 

zrażał się tym, lecz słuchał i szukał dalej.  

My także, jak Abraham, uczmy się słuchać głosu Boga i działać na jego podstawie.  

Kiedy wydaje ci się, że słyszysz Jego natchnienie – czy to w ciszy modlitwy, czy 

podczas Mszy świętej, czy wśród zwykłych codziennych obowiązków – zatrzymaj się i 

wsłuchuj uważnie.  

Zastanów się, czy to, co słyszysz, budzi w tobie pokój i nadzieję. Sprawdź, czy jest 

zgodne z Pismem Świętym i nauką Kościoła. Jeśli tak, idź za tym – czegokolwiek by to od 

ciebie wymagało – z ufnością, że Bóg będzie cię dalej prowadził.  

Wyruszając do Ziemi Obiecanej Abraham prawdopodobnie nie miał pojęcia, że jego 

posłuszeństwo wyzwoli ciąg wydarzeń układających się w Boży plan zbawienia 

wszystkich ludzi. Po prostu stawiał kolejne kroki. I ty też możesz tak czynić.  

 

„Oto jestem, Panie. Pomóż mi usłyszeć Twoje słowo i wcielić je w życie.” 

 

 

 

 

 

 

 



(Ps) Łk 1,69-75     Mk 4,35-41 

 

Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: Przeprawmy się na drugą 

stronę. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z 

Nim.  

Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała.         

On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego:  

Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?   

On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się! Wicher się uspokoił                 

i nastała głęboka cisza.  Wtedy rzekł do nich:  

Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?  

Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: Kim właściwie On jest, że nawet 

wicher i jezioro są Mu posłuszne? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 
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Mk 1,21-28 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał.  

 Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak 

uczeni w Piśmie.  

 Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on 

wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?  

Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży.  

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął 

go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.  

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z 

mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. I wnet rozeszła się 

wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

To było naprawdę mocne wejście! Jasne, że demon, który opętał mężczyznę, nie mógł 

znieść obecności Jezusa.  

 Czy jednak nie byłoby mądrzej z jego strony wyślizgnąć się po cichu niż 

zwracać na siebie uwagę w tak dramatyczny sposób?  

Jednak takie właśnie reakcje zdarzały się dosyć często. Jezus pokazywał się w jakimś 

miejscu lub w jakiś sposób objawiał swoją chwałę i Jego obecność wywoływała opór, a 

czasami nawet wybuchy wściekłości. Odnosiło się to nie tylko do demonów.  

Już na samym początku działalności publicznej, i to w Jego rodzinnym Nazarecie, 

zdarzyło się, że kiedy głosił Dobrą Nowinę, słuchacze wpadli w taką furię, że próbowali 

strącić Go z urwiska (ŁK 4,16-30).  

A zaledwie po kilku dniach nauczania i czynienia cudów do tego stopnia rozdrażnił 

niektórych faryzeuszy, że razem ze zwolennikami Heroda postanowili Go zabić (Mk 3,6).  



Nawet najbliżsi uczniowie Jezusa nie ustrzegli się podobnej reakcji. Kiedy Jezus 

objawił im, że Bóg zamierza zbawić świat przez Jego krzyż, Piotr nie był w stanie tego 

przyjąć i zaczął robić Mu wyrzuty (Mt 16,22).  

Każdemu z nas, w ten czy inny sposób, zdarza się sprzeciwiać Jezusowi i Jego 

przesłaniu o zbawieniu. W naszych sercach wciąż kryją się mroczne zakątki.  

 Może odmawiamy komuś przebaczenia.  

 Może świadomie wchodzimy w sytuacje pokusy i wybieramy grzech.  

 A może łatwo osądzamy innych albo potępiliśmy w sercu wierzącego, który 

myśli inaczej niż my.  

Jezus mimo to nie przestaje nas kochać i udzielać nam łaski nawrócenia.  

Prawda, która objawiła się w synagodze w Kafarnaum, jest aktualna po dziś dzień – 

ciemność grzechu nigdy nie pokona światła Chrystusa.  

Nie bądź zaskoczony, jeśli odkryjesz dziś w swoim sercu jakiś rodzaj buntu wobec 

Jezusa – może na modlitwie, może bezskutecznie próbując się skupić na Mszy świętej, 

może niechętnie reagując, kiedy pojawi się jakaś okazja do usłużenia bliskiej osobie. Jeśli 

udało ci się to zobaczyć, to już krok do przodu.  

Doceń to i zaufaj, że  

światło Chrystusa może nie tylko odsłonić twoje ciemności,                                          

ale również je rozproszyć. 

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za to, że ukazujesz mi moją ciemność – i za to,                                            

że mnie od niej uwalniasz!” 

 

Pwt 18,15-20     Ps 95,1-2.6-9      

 Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego 

będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na Horebie, w dniu 

zgromadzenia: Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę 

tego wielkiego ognia, abym nie umarł. I odrzekł mi Pan: Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im 

proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił 

wszystko, co rozkażę.  Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w 

moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się 

mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów 

obcych - taki prorok musi ponieść śmierć. 

 

 



1 Kor 7,32-35 

 

Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy 

Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, 

zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie               

i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem                              

i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się 

przypodobać mężowi.  Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was 

pułapkę; po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. 

 


