
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

30 sierpnia 2021 
 

1 Tes 4,13-18 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, 

abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei.  

Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również 

tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy 

wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie 

wyprzedzimy tych, którzy pomarli.  Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na 

głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną 

pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, 

na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem.  

Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami! 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Dlaczego Biblia czasami opisuje śmierć jako sen?  

Mamy tego przykład w dzisiejszym pierwszym czytaniu, gdzie w polskim 

przekładzie słowem „umierają” oddano greckie słowo znaczące „zasypiają”, ale 

także w wielu innych miejscach Pisma Świętego.  

Na przykład Księga Daniela określa zmarłych jako tych, którzy „śpią w prochu 

ziemi” (Dn 12,2), a Jezus przed wskrzeszeniem z martwych Łazarza oznajmił, że on 

„zasnął” (J 11,11).  

Sen bywa czasem w potocznym użyciu pocieszającą metaforą śmierci i jest to 

całkowicie zrozumiałe. Śmierć jest przerażająca, nieodwołalna. Większość z nas 

przez przeważającą część życia próbuje się przed nią uchronić.  

Sen natomiast nie jest przerażający. Jest czymś normalnym, krzepiącym i 

przemijającym, dlatego użycie takiej metafory buduje poczucie, że śmierć także jest 

czymś tymczasowym. Jednak metafora snu to coś więcej niż pocieszenie.  



W głębi serca wszyscy czujemy, że jesteśmy stworzeni do czegoś więcej niż 

ziemskie życie. Przeczuwamy, że coś – a nawet Ktoś – czeka na nas po drugiej 

stronie. I to przeczucie jest słuszne.  

Jezus powtarzał nam wielokrotnie, że mamy Mu zaufać i przestać się bać – i słowa 

te jak najbardziej odnoszą się również do naszego myślenia o śmierci. Bóg obiecał, 

że któregoś dnia „obudzimy się”, aby żyć z Nim na wieki.  

Jezus wyraził to najlepiej mówiąc, że Jego Ojciec nie jest „Bogiem umarłych, 

lecz żywych” (Mk 12,27). Zapewniał, że  

nawet ci, którzy śpią w ziemi, są żywi dla Boga. 

Nauczał, że jest to możliwe, ponieważ zbawienie otwiera nam bramę do życia 

wiecznego – do pełnego zjednoczenia z Nim, a także ze wszystkimi świętymi oraz 

naszymi bliskimi, którzy odeszli przed nami.  

W ten sposób śmierć nabrała nowego znaczenia.  

Już nie jest gwałtownym końcem, którego powinniśmy się bać, ale przejściem do 

nowego, lepszego życia. Szczęście, którego doznamy w niebie, przewyższa 

nawet największe ziemskie radości.  

Dlatego dzisiejsze słowa Pawła nie są ponure, ale budujące!  

Pozwól więc Jezusowi ukoić twój lęk przed śmiercią. Proś Go, by wzbudził w 

tobie pełne nadziei oczekiwanie dnia, kiedy obudzisz się do nowego życia z Nim w 

niebie!  

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że otworzyłeś bramy nieba dla mnie i moich bliskich.” 

 

Ps 96,1.3-5.11-13    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Łk 4,16-30 

  

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się 

swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka 

Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:   

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym 

ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 

przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od 

Pana.  

Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w 

Nim utkwione. Począł więc mówić do nich:  

Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. 

A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które 

płynęły z ust Jego.                   

I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie 

Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie 

tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę, powiadam 

wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.  Naprawdę, mówię 

wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało 

zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym 

kraju;  a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie 

Sydońskiej.  I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich 

nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. 

 Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem.  Porwali Go z miejsca, 

wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było 

zbudowane, aby Go strącić.  

On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Św. Bartłomieja Apostoła  

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

31 sierpnia 2021 
 

1 Tes 5,1-6.9-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

  Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach.  Sami bowiem dokładnie 

wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy.  Kiedy bowiem będą 

mówić: Pokój i bezpieczeństwo - tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak 

bóle na brzemienną, i nie ujdą.  

Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć 

jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia.                          

Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności.  

Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi!  

Ci, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani.  My zaś, którzy do dnia 

należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia.  

 Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na 

gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego 

Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z 

Nim żyli.  

Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Bóg jest po naszej stronie.  

 Posłał Jezusa, który stał się jednym z nas, abyśmy mogli spędzić z Nim 

całą wieczność.  

 Udzielił nam Ducha Świętego, abyśmy mogli prowadzić życie, które się 

Jemu podoba.  



Są to bardzo pocieszające prawdy, ale w praktyce często tracimy je z oczu.  

Zaczynamy myśleć, postępować i modlić się tak, jak gdyby Bóg przeznaczył nas 

„na gniew”, a nie na zbawienie. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ  

zapominamy o tym, jaka jest prawdziwa natura Boga. 

Nawet nie zdając sobie z tego do końca sprawy, wyobrażamy sobie Boga jako 

surowego sędziego, który zajmuje się głównie potępianiem ludzi. Słyszymy w głowie 

oskarżycielski głos: Ciągle wszystko robisz źle – co z tobą nie tak? Czy: Wiem, że w 

rzeczywistości wcale nie jesteś dobrym człowiekiem. To tylko pozory.  

I jeśli nie będziemy czujni, możemy uznać to za głos Boga.  

 Nie tak jednak przemawia do nas Bóg!  

Nie czyha na każdy nasz błąd, aby następnie nam go wytknąć. Jest miłującym 

Ojcem, który jak każdy dobry rodzic pragnie budować z nami relację opartą na 

miłości, a nie na lęku. Nie potępia nas, ale wspiera. Dodaje odwagi i podnosi, a nie 

pognębia. A kiedy rzeczywiście coś nam nie wyjdzie, nasz Ojciec niebieski czeka, aż 

do Niego przyjdziemy, aby podźwignąć nas w swoim miłosierdziu.  

On nie chce nas karać, bo wie, że jesteśmy już dostatecznie ukarani 

konsekwencjami naszego grzechu – oddaleniem od Niego, cierpieniem własnym i 

tych, których skrzywdziliśmy. Nie chce, abyśmy poczuli się jeszcze gorzej.  

Dostrzega wszystkie momenty, w których ze wszystkich sił staraliśmy się iść za 

Nim. Otwiera dla nas swoje ramiona. Uzdrawia rany zadane przez grzech i udziela 

nam łaski na przyszłość.  

 Czy i tobie zdarza się zmagać z oskarżycielskim głosem w 

twojej głowie i myśleć, że tak właśnie patrzy na ciebie Bóg?  

 

Spróbuj wyobrazić Go sobie takim, jakim jest naprawdę – jako Ojca, który bierze 

cię w ramiona i mówi:  

„Jesteś moim najdroższym dzieckiem.                                 

Kocham cię i przebaczam ci wszystko”. 

 

„Ojcze, gdy słyszę ten oskarżycielski głos, przypominaj mi, że nie 

pochodzi on od Ciebie.” 

 



 

Ps 27,1.4.13-14     Łk 4,31-37 

 

Udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się 

Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy.  

A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on 

krzyczeć wniebogłosy;  Och, 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 zły duch rzucił go 

na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody. (Wprawiło to 

wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo? Z władzą i mocą 

rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą.  

 I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

1 września 2021 
 

Kol 1,1-8 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat,   

do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: łaska 

wam i pokój od Boga, Ojca naszego!  

Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć 

modlimy się za was - odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie 

i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych -  z powodu nadziei 

/nagrody/ odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście 

dzięki głoszeniu prawdy - Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak jest na 

całym świecie, tak również i u was, owocuje ona i rośnie od dnia, w którym 

usłyszeliście i poznali łaskę Boga w /jej/ prawdzie  według tego, jak 

nauczyliście się od umiłowanego współsługi naszego Epafrasa. Jest on 

wiernym sługą Chrystusa zastępującym nas; on też nam ukazał waszą miłość 

w Duchu.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Święci i wierni!  

Wygląda na to, że z Kolosanami działo się dobrze. Podobnie jak my byli ochrzczeni 

i starali się jak najlepiej żyć w swoim świecie jako uczniowie Jezusa. Próbowali też 

odnaleźć własną drogę w kulturze, która kładła nacisk na nadprzyrodzone moce oraz 

skrajną ascezę. I przeważnie im się to udawało.  

Jednak z dalszej części listu św. Pawła dowiadujemy się, że mieli również swoje 

problemy.  

 Czy więc Paweł przymyka oczy na słabości Kolosan? Absolutnie nie.  

W pierwszej części listu przypomina im, kim jest Chrystus, Ten, w którego wierzą. 

On jest „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1,15) i „wszystko w Nim ma 

istnienie” (Kol 1,17).  



Następnie wyjaśnia, że praktyki i wierzenia pogańskie były jedynie cieniem 

prawdziwej wiary. Bowiem tylko w Jezusie jest Pełnia i do Niego należy 

rzeczywistość (Kol 1,19; 2,17).  

Paweł nazywał Kolosan świętymi i wiernymi z jednego prostego powodu, który ujął 

w słowach: „Chrystus pośród was – nadzieja chwały” (Kol 1,27).  

Żył w nich Jezus, jedyny święty i wierny. Pomimo ich zmagań z grzechem, pomimo 

niedostatków zrozumienia i miłości, Jezus działał w ich sercach. Mocą Ducha 

Świętego prowadził ich do świętości i pomagał wytrwać w wierze. I w ich życiu, w 

miarę współpracy z Duchem Świętym, zaczynał się ujawniać dar, który otrzymali.  

W tym miesiącu tematem naszego numeru jest ta właśnie tajemnica:  

święty Bóg mieszka w „naczyniach glinianych” naszych serc               

(2 Kor 4,7). 

Jeśli tego zechcemy, Jezus uczyni nas świętymi i wiernymi.  

Dlatego wygospodarujmy codziennie choć parę minut, by spotkać się z Nim na 

modlitwie. Zdumiejmy się tym, że Ten, który ukształtował wszechświat, żyje w 

naszych sercach. I przylgnijmy do Niego poprzez wierność zadaniom, które nam 

powierzył oraz przez miłość do ludzi, których postawił na naszej drodze.  

 

„Panie, uczyń mnie dziś choć trochę podobnym do Ciebie.” 

 

Ps 52,10-11    Łk 4,38-44 

 

 Po opuszczeniu synagogi przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła 

teściową Szymona. I prosili Go za nią. On stanąwszy nad nią rozkazał gorączce, i 

opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy 

mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z 

nich kładł ręce i uzdrawiał ich.  Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty 

jesteś Syn Boży! Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że 

On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy 

szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od 

nich. Lecz On rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić Dobrą 

Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany.   

I głosił słowo w synagogach Judei. 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

2 września 2021 
 

Kol 1,9-14 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie 

przestajemy za was się modlić i prosić /Boga/, abyście doszli do 

pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym 

zrozumieniu, abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się 

podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze 

poznanie Boga.  Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do /okazywania/ 

wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości.   

Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale 

świętych w światłości.  On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do 

królestwa swego umiłowanego Syna,  w którym mamy odkupienie - 

odpuszczenie grzechów. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Paweł przypuszczalnie nigdy nie spotkał się osobiście z mieszkańcami Kolosów, 

miasta położonego w dolinie rzeki Likos w dzisiejszej Turcji. Tamtejsza wspólnota 

chrześcijańska została najprawdopodobniej założona przez jego ucznia Epafrasa, który 

opisał mu wszystko, co Bóg w niej zdziałał.  

Paweł przyjął do serca tę oddaloną wspólnotę i wciąż się za nią modlił. Paweł, 

zapewniając Kolosan w liście o swej modlitwie, wyznał im dwie rzeczy. To, że: 

1. Wychwala Boga za wszystko, co uczynił w ich Kościele.  

2. Prosi Boga, aby stali się jeszcze bardziej otwarci na Jego działanie.  

Te dwa nurty – uwielbienie i prośba za innych – są tak ściśle splecione ze 

sobą, że trudno powiedzieć, czy uwielbienie jest od czasu do czasu przerywane prośbą, 

czy też jest akurat na odwrót!  

 



Łączenie uwielbienia z modlitwą wstawienniczą było też charyzmatem angielskiej 

pustelnicy Julianny z Norwich. Urodzoną w Anglii około 1342 roku kobietę dzieliło od 

Pawła wiele lat i kilometrów. Jeśli jednak posłuchamy, w jaki sposób opisywała swoją 

modlitwę, zauważymy łudzące podobieństwo:  

„Patrzę na Boga, patrzę na ciebie, i dalej patrzę na Boga”.  

A może i ty zastosujesz ten prosty schemat modląc się dziś za innych?  

 Patrzę na Boga.  

Zacznij od skoncentrowania swojej uwagi na Panu. Możesz wyobrazić Go sobie 

siedzącego na tronie – jaśniejącego chwałą, pełnego miłości do ludu. Poczuj, jak twoje 

serce zaczyna pałać wdzięcznością i uwielbieniem.  

 Patrzę na ciebie.  

Spróbuj teraz, w tej postawie czci, wyobrazić sobie osobę, za którą się modlisz. 

Zamiast od razu wyrazić swą prośbę, trwaj chwilę w ciszy. Wsłuchaj się w słowa czy 

modlitwę, która pojawia się w twoim sercu. Może to Duch Święty pozwala ci spojrzeć z 

perspektywy nieba na osobę czy sytuację, którą powierzasz Bogu. Ale nawet jeśli nie 

wyczuwasz nic takiego, twoja modlitwa działa. Jesteś obecny przed Bogiem w imieniu 

tej osoby. Prosisz Go o błogosławieństwo dla niej i przedstawiasz Mu jej konkretne 

potrzeby. I dalej  

 Patrzę na Boga.  

Podziękuj teraz Panu za to wszystko, co już uczynił w życiu tej osoby – i za to, co 

jeszcze uczyni. I pamiętaj, że On słyszy twoją modlitwę.  

 

„Panie, dziękuję Ci za to, że mnie słuchasz, gdy modlę się do Ciebie.” 

 

Ps 98,2-6    

 

 

 

 

 

 

 



Łk 5,1-11 

 

Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad 

jeziorem Genezaret -  zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich 

i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby 

nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł 

do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!  A Szymon 

odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje 

słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich 

zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z 

pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.  Widząc to 

Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem 

człowiek grzeszny. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił 

połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli 

wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona:  

Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. 

I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.  
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Kol 1,15-20 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec 

każdego stworzenia,  bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co 

na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy 

Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i 

wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem, 

Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.  

Zechciał bowiem /Bóg/, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez 

Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w 

niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czytany dzisiaj poetycki hymn z Listu św. Pawła do Kolosan jest 

doskonałym punktem wyjścia do zastanowienia się, kim jest Jezus.  

Rozważmy więc kilka wybranych wersetów i  

wznieśmy nasze serca do Boga w uwielbieniu i czci.  

 

 On jest obrazem Boga niewidzialnego (Kol 1,15).  

Jezu, kiedy przyjąłeś ludzką naturę, odwieczny, niewidzialny Bóg stał się dla nas 

widzialny. Ty jesteś dowodem na to, że Bóg nie jest odległy i nieosiągalny. Dziękuję Ci 

za to, że w swojej pokorze przybliżyłeś się do mnie i ukazałeś mi Ojca.  

 W Nim zostało wszystko stworzone (Kol 1,16).  

Jezu, wszelkie stworzenie bierze początek w Twojej miłości i jest odbiciem Twojej 

dobroci. Najmniejszy atom i największa galaktyka, wszystko, co istnieje, pojawiło się 

dzięki Tobie i istnieje dla Twojej chwały. Uwielbiam Cię w Twojej chwale, która 

objawia się w stworzeniu.  



 Wszystko w Nim ma istnienie (Kol 1,17).  

Jezu, Ty nie tylko stworzyłeś wszechświat, ale po dziś dzień ma on istnienie w Tobie. 

Panie, tak wiele dziś podziałów i niezgody pomiędzy ludźmi, jednak Ty, który spajasz 

wszechświat, możesz zjednoczyć także Twoje skłócone dzieci. Dziękuję Ci za nadzieję, 

którą nam dajesz.  

 On jest Głową Ciała – Kościoła (Kol 1,18).  

Jezu, Ty masz pierwszeństwo we wszystkim: w stworzeniu, w Kościele, a także w 

moim życiu. Ty mną kierujesz i prowadzisz mnie nawet wtedy, gdy nie rozumiem 

Twojego działania. Zawsze jesteś gotów napełniać mnie swoją miłosierną miłością – a 

nawet przeze mnie przekazywać ją światu.  

 W Nim zamieszkała cała Pełnia (Kol 1,19).  

Jezu, Ty nie tylko jesteś obrazem Boga, jesteś także Jego odwiecznym Synem. Jesteś 

Bogiem z Boga, światłością ze światłości. Nie ma w Tobie żadnego braku – jesteś 

doskonały, przeczysty, całkowicie święty. Składam Ci dziękczynienie, Panie, bo 

udzielasz mi ze swojej Pełni, abym osiągnął spełnienie w swoim życiu. Jezu, Twoja 

wielkość przekracza moją wyobraźnię. Dziękuję Ci za dar Pisma Świętego, który pomaga 

mi wznieść myśli ku Tobie i oddawać Ci chwałę.  

 

„Jezu, skłaniam przed Tobą głowę w pokornym uwielbieniu.” 

 

Ps 100,2-5  Łk 5,33-39 

 

Wówczas oni rzekli do Niego: Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak 

samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją.  Jezus rzekł do nich: Czy możecie 

gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z nimi?  Lecz przyjdzie czas 

kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli.  Opowiedział im też 

przypowieść: Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od 

nowego; w przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego.              

Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków; w przeciwnym razie młode wino 

rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy 

wlewać do nowych bukłaków.  Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego - 

mówi bowiem: Stare jest lepsze. 
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Ps 54,3-4.6.8 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Boże, zbaw mnie, w imię swoje, swoją mocą broń mojej sprawy!  Boże, słuchaj mojej 

modlitwy, nakłoń ucha na słowa ust moich! Bo powstają przeciwko mnie pyszni, a gwałtownicy 

czyhają na moje życie; nie mają Boga przed swymi oczyma.  

Oto Bóg mi dopomaga, Pan podtrzymuje me życie.  Niechaj zło spadnie na moich 

przeciwników i przez wzgląd na Twą wierność zniwecz ich!  

Będę Ci chętnie składać ofiarę, sławić Twe imię, bo ono jest dobre, 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Gdyby nagle przyszło nam naprawiać silnik samochodowy, większość z nas nie 

miałaby pojęcia, od czego zacząć. Pomijając już sprawę umiejętności technicznych, 

praca ta dla wielu z nas jest po prostu zbyt ciężka i skomplikowana. I nawet 

szczegółowa instrukcja naprawy na nic by się zdała. Sprawy, z którymi musimy 

zmagać się w życiu, mogą wyglądać podobnie.  

Lecz w tym przypadku mamy jednak coś znacznie lepszego niż szczegółowa 

instrukcja – najbardziej kompetentnego ze wszystkich „mechaników”, samego Boga. 

On jest naszym wspomożycielem.  

Borykając się z własną słabością i grzechem nigdy nie jesteśmy sami;  

Bóg nam pomaga. Żadne z naszych zmagań, nawet największe, nie jest zbyt 

trudne, by On nie mógł sobie z nim poradzić. A mówiąc prawdę, On już sobie ze 

wszystkim poradził. W jaki sposób?  

Niech zapadną w nas słowa dzisiejszego pierwszego czytania: „Was, którzy 

byliście niegdyś obcymi wobec Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i 

wasze złe czyny, teraz znów pojednał Bóg w doczesnym Jego ciele” (Kol 1,21-

22).  



Bóg sprawił, że możesz stawać w Jego obecności. Jest to Jego dzieło, nie twoje. On 

patrząc na ciebie widzi już twoje życie takim, jakim może się stać dzięki Jego łasce i 

miłosierdziu. Chce ci też pomóc, abyś i ty spojrzał na siebie w ten sposób. Ty widzisz 

swój brak cierpliwości w stosunku do innych, ale Bóg widzi już tę cierpliwość, która 

w tobie dojrzewa i wzrasta.  

Co więcej, chce pomagać ci w zasypaniu przepaści pomiędzy tym, kim jesteś 

dzisiaj, a tym, kim masz być w wieczności. Dlatego przynagla cię do nawrócenia, daje 

siłę, by zacząć od nowa, stwarza sytuacje, w których masz okazję uczyć się 

cierpliwości. Jednak w przeciwieństwie do mechanika naprawiającego silnik w twoim 

samochodzie, Bóg pozwala ci ze sobą współpracować.  

 Proś więc Ducha Świętego, aby uczył cię patrzeć na rzeczywistość 

tak, jak Bóg na nią patrzy, przez pryzmat wieczności.  

Pytaj Go, co ty masz do zrobienia, a co powinieneś zostawić Bogu. A kiedy 

sytuacja wydaje ci się zbyt trudna, proś Go, aby sam podźwignął twój ciężar.                  

Może wyprostowanie niektórych spraw zajmie ci całe życie, ale zawsze pamiętaj, że o 

tym, kim jesteś, nie rozstrzygają twoje najgorsze momenty, ale to, jak widzi cię Bóg – 

Bóg, który ci dopomaga.  

 

„Ojcze, pomóż mi spojrzeć na moje życie Twoimi oczyma miłości.” 

 

Kol 1,21-23     

 

 I was, którzy byliście niegdyś obcymi /dla Boga/ i /Jego/ wrogami przez sposób 

myślenia i wasze złe czyny, teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele przez 

śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i 

nienagannych, bylebyście tylko trwali w wierze - ugruntowani i stateczni - a nie 

chwiejący się w nadziei /właściwej dla/ Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną 

wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem - jej sługą stałem się ja, Paweł. 

 

 

 

 

 



Łk 6,1-5 

 

W pewien szabat przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i, wykruszając 

je rękami, jedli. Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: Czemu czynicie to, czego nie 

wolno czynić w szabat? 

Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nawet tegoście nie czytali, co uczynił Dawid, 

gdy był głodny on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby 

pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je 

spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest panem szabatu. 
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Mk 7,31-37 (Biblia Tysiąclecia) 
  Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 

przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili 

Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu,  

włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka;  a spojrzawszy w 

niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się!  Zaraz 

otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo 

mówić. /Jezus/ przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej 

przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali.  I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił 

wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jeśli poczynania Jezusa w dzisiejszej Ewangelii wydają ci się dziwne, nie jesteś w 

tym odosobniony. Niecodziennie widujemy człowieka wkładającego palce w czyjeś 

uszy lub dotykającego czyjegoś języka.  

Ale jest to przecież ten sam Człowiek, który polecił uczniom jeść swoje ciało i pić 

swoją krew, który uzdrowił trędowatego i położył błoto na oczy niewidomego. 

Analizując punkty wspólne wszystkich tych sytuacji, moglibyśmy podsumować je 

jednym słowem: intymność.  

Nie w znaczeniu romantycznym czy sentymentalnym, ale jako współczująca 

bliskość. Chodzi o intymny kontakt z Bogiem, który kocha swój lud, który wchodzi z 

pokorą w nasze poranione, pełne chaosu i komplikacji życie, niosąc nam uzdrowienie i 

zbawienie.  

Dotykając uszu i języka głuchoniemego Jezus wskazał na te części ciała, które 

powodowały jego izolację. Dał do zrozumienia, że doskonale wie, czego potrzebuje 

ten człowiek i że nie zawaha się temu zaradzić. I poprzez fizyczny dotyk przywrócił 

go do życia.  



Człowiek ten nie był już uwięziony w ciszy. Mógł usłyszeć słowa swoich bliskich. 

Mógł do nich mówić i otwierać przed nimi swoje serce.  

Jezus jest także bardzo blisko ciebie. 

Zna ciebie lepiej niż ty znasz sam siebie. Widzi wszystko, co izoluje cię od innych – 

może jest to grzech, a może lęk, niepokój czy choroba.  

Ten sam Jezus, który westchnął dotykając głuchoniemego, zna twój ból i chce cię 

uwolnić. Dlatego prosi, byś przestał się przed Nim bronić, pozwolił Mu wejść do 

twego serca i uzdrowić to, co boli.  

Dziś Jezus przyjdzie do ciebie w osobisty, intymny sposób w sakramencie 

Eucharystii. Otwórz swoje serce i przyjmij Go. Pozwól Mu wejść w twoją wewnętrzną 

ciszę i poranienie, aby mógł cię uzdrowić.  

 

„Jezu, wejdź do mego serca. Przyjdź, Panie, i niech Twój dotyk 

przyniesie mi uzdrowienie.” 

 

Iz 35,4-7a    Ps 146,6-10    Jk 2,1-5 

 

Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie 

ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek 

przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w 

zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: Usiądź na 

zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś powiecie: Stań sobie tam albo usiądź u 

podnóżka mojego, to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami 

przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani!  

Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze  

oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują? 

 


