
 

 

Szkoła 
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Poniedziałek :                           

13 września 2021 
 

Łk 7,1-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł 

do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i 

bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę 

żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili 

Go usilnie: Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył - mówili -  miłuje bowiem nasz 

naród i sam zbudował nam synagogę.  Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już 

niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: Panie, nie trudź się, bo 

nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój.                  I 

dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, 

a mój sługa będzie uzdrowiony.  Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą 

żołnierzy. Mówię temu: Idź! - a idzie; drugiemu: Chodź! - a przychodzi; a mojemu 

słudze: Zrób to! - a robi.  Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, 

który szedł za Nim, rzekł: Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w 

Izraelu.  A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

➢ Jest to opowieść o wielkiej wierze, ale również o pokornym 

odnoszeniu się do ludzi – a także do Boga.  

 

Zastanówmy się nad relacją łączącą setnika rzymskiego i jego sługę.  

Ze względu na różnicę statusu społecznego i znaczenia setnik mógł potraktować 

swego sługę z obojętnością, a nawet ze wzgardą. Okazuje się jednak, że cenił tego 

człowieka i odnosił się do niego z troską i życzliwością, widząc w nim bratnią istotę 

ludzką zasługującą na szacunek i współczucie. Wymagało to pokory, którą ten dowódca 

najwyraźniej posiadał.  

 



Istotna jest także relacja pomiędzy starszyzną żydowską z Kafarnaum a setnikiem. 

Żydzi nie cierpieli rzymskich okupantów i relacje pomiędzy tymi dwiema grupami były 

napięte.  

Tutaj jednak setnik poprosił Żydów, aby przekazali jego prośbę Jezusowi, a oni nie 

tylko nie odmówili, ale przedstawili go z sympatią jako dobrego człowieka, który nawet 

wybudował im synagogę.  

Troska setnika o potrzeby innych musiała być wyjątkowa jak na owe czasy – równie 

wyjątkowa jak pokorny szacunek żywiony wobec setnika przez Żydów. Również setnik 

wykazał się pokorą także wobec samego Jezusa. Z przesłanej przez niego wiadomości 

wynika, że rozumiał konieczność podporządkowania się władzy. Chociaż nigdy nie 

spotkał się z Jezusem osobiście, pojął, że nadprzyrodzony autorytet i moc tego 

wędrownego Nauczyciela znacznie przewyższają jego ziemską władzę. Pokora zwykle 

kojarzy nam się z czymś pozytywnym, ale mało atrakcyjnym, jak jedzenie mdłych 

warzyw tylko dlatego, że są dobre dla zdrowia.  

Jednak życie setnika jest przykładem tego, jak pokora wzbogaca nasze relacje, 

czyniąc je pełnymi i miłymi Panu.  

Zamiast koncentrować się na sobie i swoim własnym znaczeniu, setnik był gotów 

pomagać innym, także ludziom z obcego narodu i o niższym niż on statusie 

społecznym. W rezultacie zdobył sobie szacunek tych, którzy mieliby prawo nazywać 

go wrogiem. A jego pokorna postawa wobec Jezusa była tak autentyczna, że Ten 

zdumiał się jego wiarą i natychmiast uzdrowił sługę (Łk 7,9-10).  

Jest to lekcja dla nas: jeśli nasza miłość Boga i bliźniego będzie pokorna, my 

także zbierzemy obfite błogosławieństwo.  

 

„Jezu, spraw, by moja miłość była pokorna. Obym nigdy nie uważał innych za 

mniej ważnych ode mnie.” 

 

Ps 28,2.7-9      

 

 

 

 

 

 

 



1 Tm 2,1-8 

 

Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, 

dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi:  za królów i za wszystkich 

sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą 

pobożnością i godnością.  Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela 

naszego, Boga,  który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do 

poznania prawdy.  

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, 

Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we 

właściwym czasie.  Ze względu na nie, ja zostałem ustanowiony głosicielem i 

apostołem - mówię prawdę, nie kłamię - nauczycielem pogan we wierze i 

prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce 

czyste, bez gniewu i sporu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Podwyższenie Krzyża Świętego 
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J 3,13-17 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego. A 

jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono 

Syna Człowieczego,  aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.  Tak 

bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w 

Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna 

na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 „Szczęśliwego dnia Krzyża Świętego!” – choć 

wydaje się to dziwne, takimi właśnie słowami pozdrawiali się ponoć średniowieczni 

chrześcijanie.  

➢ Skąd wzięło się to zaskakujące święto i dlaczego je obchodzimy?  

Jego historia koncentruje się wokół św. Heleny, matki cesarza Konstantyna. Jak 

mówią przekazy, w wieku osiemdziesięciu lat, około roku 326 po Chrystusie, odbyła ona 

pielgrzymkę do Jerozolimy. Jej celem było odnalezienie związanych z Chrystusem 

pamiątek i odnowienie miejsc świętych w tym mieście.  

Po przyjeździe Helena nakazała zniszczenie świątyni bogini Wenus, wybudowanej na 

miejscu Kalwarii, i wszczęcie poszukiwań krzyża, na którym umarł Zbawiciel. Podczas 

prac prowadzonych na tym miejscu odkopano trzy krzyże oraz titulus – drewnianą 

tabliczkę ze słowami: „Jezus z Nazaretu, król żydowski” w języku hebrajskim, 

łacińskim i greckim.  

 



Ponieważ nie było wiadomo, na którym z tych krzyży wisiał Pan, Helena poleciła, by 

przynoszono je kolejno do pewnej chorej kobiety, która była bliska śmierci.  

Po dotknięciu dwóch pierwszych kobieta nie odczuła żadnej poprawy, natomiast po 

dotknięciu trzeciego doznała natychmiastowego uzdrowienia.  

  Odnaleziono prawdziwy krzyż!  

Dla uczczenia Pana i upamiętnienia tego doniosłego wydarzenia ustanowiono święto, 

a Helena i Konstantyn polecili wznieść na miejscu jego odnalezienia wspaniały kościół.  

Może wydawać się dziwne, że podjęto tak gorliwe poszukiwania, wzniesiono bazylikę 

i ustanowiono specjalne święto dla uczczenia narzędzia męki i śmierci Syna Bożego. 

Helena wiedziała jednak, że ten sam krzyż jest również narzędziem naszego zbawienia. 

Wiedziała, że niesie nam przebaczenie, uzdrowienie z ran zadanych przez grzech i siłę w 

drodze do nieba.  

Św. Helena poświęciła się sprawie odnalezienia autentycznego krzyża i została za to 

sowicie wynagrodzona przez Boga.  

My natomiast zaangażujmy się w odkrywanie mocy krzyża w naszym życiu – 

mocy uzdrowienia, zbawienia i umocnienia wszystkich, którzy spoglądają na niego z 

wiarą.  

Szczęśliwego dnia Krzyża Świętego! 

 

„Panie, przychodzę pod Twój krzyż z dziękczynieniem za Twoją ofiarę. 

Uzdrów mnie. Przebacz mi. Umocnij mnie.” 

 

Lb 21,4b-9 lub Flp 2,6-11      Ps 78,1-2.34-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Najświętszej Maryi Panny 
Bolesnej 
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J 19,25-27 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona 

Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej 

ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój.  Następnie rzekł 

do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jeśli wejdziemy do bazyliki św. Piotra w Rzymie przez drzwi znajdujące się z prawej 

strony i będziemy posuwać się do przodu, wkrótce miniemy jeden z najpiękniejszych i 

najbardziej poruszających posągów sztuki zachodniej – Pietę Michała Anioła.  

 

To połączenie smutku i oczekiwania doskonale wyraża istotę dzisiejszego 

wspomnienia Matki Bożej Bolesnej.  

Gdy docieramy do tej ewangelicznej sceny, Maryja wie już dobrze, czym jest 

cierpienie i strata.  

Rzeźba przedstawia Najświętszą Maryję 

Pannę patrzącą na martwe ciało Syna 

złożone na Jej kolanach. Jej twarz wyraża 

zarazem smutek i kontemplację, żałobę i 

akceptację. Maryja nie płacze, lecz 

wpatruje się intensywnie w swego Syna, 

jakby oczekiwała na coś, co ma się 

wydarzyć. 



❖ Był czas, kiedy zastanawiała się, czy Józef nie pozostawi Jej samej i czy nie 

przyjdzie Jej wychowywać Dziecka bez jego pomocy.  

❖ Czas porodu wypadł na spis zarządzony przez rzymskiego cesarza, dlatego 

urodziła Dziecko nie we własnym, bezpiecznym domu, ale w pasterskiej grocie.  

❖ Wkrótce potem cała Rodzina musiała uchodzić do Egiptu.  

❖ Maryja przeżyła też trwogę trzydniowego poszukiwania zaginionego Syna, 

przypuszczalnie owdowiała w młodym wieku i musiała się nauczyć żyć sama, 

gdy Jezus rozpoczął swoją działalność publiczną.  

Matka Boża była więc obznajomiona z cierpieniem, gdy w Wielki Piątek patrzyła na 

martwe ciało Syna. Rzeźba Michała Anioła doskonale to wyraża.  

Maryja poznała bowiem sekret smutku i żalu, czyli to, że nie trwają wiecznie. Józef 

nie opuścił Jej, lecz z oddaniem troszczył się o Nią i o Jej Syna. W grocie narodzenia 

pojawili się pasterze opowiadający o chórach anielskich. A gdy Jezus opuścił Ją, by 

głosić słowo i nauczać, odkryła swoją nową rolę w rodzinie złożonej z tych, którzy 

„pełnią wolę Bożą” (Mk 3,35).  

Maryja gdzieś w głębi serca wiedziała – czy może raczej wierzyła – że śmierć Jej Syna 

na krzyżu nie oznacza końca. Tak więc nawet bolejąc nad tym wszystkim, co musiał 

znieść, nawet odczuwając każdy Jego ból tak, jakby był Jej własnym, ufała, że Bóg Jej 

nie pozostawi, a Jej smutek przemieni się w radość.  

 Tak będzie i z twoim cierpieniem.  

A czekając na ten szczęśliwy dzień, w którym nie będzie już żadnego bólu, oprzyj się 

na Maryi, jako twojej czułej i współczującej Matce.  

 

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

 

Hbr 5,7-9     Ps 31,2-6.15-16.20 lub     Łk 2,33-35 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

16 września 2021 
 

Łk 7,36-50 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

  Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu 

faryzeusza i zajął miejsce za stołem.  

 A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, 

że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku,  i 

stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami 

swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.  

Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: Gdyby On był 

prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że 

jest grzesznicą.  Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć. 

On rzekł: Powiedz, Nauczycielu!  

Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset 

denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. 

Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Sądzę, że 

ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: Słusznie osądziłeś.  

Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: Widzisz tę kobietę? 
Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi 

stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, 

nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś 

olejkiem namaściła moje nogi.  Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne 

grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało 

miłuje.  

Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone.  Na to współbiesiadnicy 

zaczęli mówić sami do siebie: Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?              

 On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju! 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Cokolwiek można powiedzieć o faryzeuszu Szymonie na podstawie tej Ewangelii, 

należy przyznać, że chciał poznać Jezusa.  



Mimo że wielu przywódców religijnych w Izraelu nie miało o Nim dobrego zdania, 

Szymon nie zawahał się zaprosić Go do swego domu.  

Przynajmniej pod tym względem jest podobny do nas, gdyż my także zapraszamy 

Jezusa do naszego życia, aby się od Niego uczyć.  

Jednak dzisiejsza Ewangelia mówi, że nawet ktoś, kto nie wydaje się godny 

naśladowania, może nam pokazać, co to znaczy być uczniem.  

Jezus pytając Szymona: „Czy widzisz tę kobietę?”, zaprosił go do spojrzenia na 

znaną wszystkim jawnogrzesznicę z innej perspektywy. Zamiast widzieć w niej tylko 

grzech, Szymon miał szansę zobaczyć kogoś, kto kocha i żałuje swych grzechów, kto 

został obdarowany przebaczeniem i miłością; kogoś, kto dzięki swojej wierze otrzymał 

uzdrowienie i zbawienie.  

W tym momencie faryzeusz Szymon, nauczyciel Prawa Mojżeszowego, stał się 

uczniem kobiety o wątpliwej reputacji. Namaszczając stopy Jezusa przy okazji dała 

Szymonowi – i nam – lekcję oddawania czci Bogu z wdzięcznością i pokorą.  

 Pokazała, że zbawienie i uzdrowienie są możliwe nawet dla największych 

grzeszników, których „sprawiedliwi” mają w pogardzie.  

 I że moc Jezusowego przebaczenia jest mocniejsza niż wstyd z powodu 

grzechu oraz że ci, którzy spotykają się z miłosierdziem Jezusa, zostają 

przez nie przemienieni.  

Nie wiemy, czy Szymon wziął sobie do serca tę lekcję. Możemy jednak być pewni, że 

moment, kiedy spojrzał na kobietę oczami Jezusa, był dla niego błogosławioną szansą, 

aby czegoś się od niej nauczyć. Szansą, by pójść za przykładem jej czci, pokory i miłości.  

Jezus nieraz uczy nas przy pomocy zaskakujących metod. Codziennie stwarza nam 

błogosławione okazje do uczenia się od Niego poprzez różne okoliczności życia oraz 

relacje z innymi.  

Bądź więc czujny, gdy pyta cię:  

➢ Widzisz tę kobietę?  

➢ To dziecko?  

➢ Tę szansę?  

Pamiętaj, że On może przemówić do ciebie przez każdego – nawet przez 

kogoś, po kim najmniej byś się tego spodziewał.  

 

„Jezu, pomóż mi dziś być otwartym na nowe, niespodziewane okazje, by 

uczyć się od Ciebie.” 

 



Ps 111,7-10 

1 Tm 4,12-16 

  

Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla 

wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości! Do 

czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. Nie zaniedbuj w sobie 

charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez nałożenie rąk kolegium 

prezbiterów.  W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był 

dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich! To bowiem czyniąc i siebie 

samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. 
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1 Tm 6,2c-12 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Ci zaś, którzy mają wierzących panów, niechaj ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, 

ale niech im lepiej służą, dlatego że są oni wierzącymi i umiłowanymi jako uczestnicy 

dobrodziejstwa. Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj! Jeśli ktoś naucza inaczej i 

nie trzyma się zdrowych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej 

z pobożnością, jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na 

dociekania i słowne utarczki.  

Z nich rodzą się: zawiść, sprzeczka, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe 

spory ludzi o wypaczonym umyśle i którym brak prawdy - ludzi, którzy uważają, że 

pobożność jest źródłem zysku. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z 

poprzestawaniem na tym, co wystarczy.  

Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] 

wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego 

zadowoleni!  

A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne 

nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i 

zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to 

uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu 

boleściami.  Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a 

podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, 

łagodnością! Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie 

wieczne: do niego zostałeś powołany i [o nim] złożyłeś dobre wyznanie wobec 

wielu świadków. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Nie trzeba daleko szukać, by zobaczyć to, o czym mówi św. Paweł.  

➢ Niezdrowy pociąg do kłótni?  

➢ Rywalizacja, utarczki słowne, obrażanie siebie nawzajem?  

➢ Skłonność do zaperzania się w dyskusji i stawiania na swoim?  



To przecież w miarę dokładny opis tego, co dzieje się dziś w mediach 

i na portalach społecznościowych. 

Widzimy też napięcia, biorące się z podejrzliwości czy zazdrości w naszym własnym 

otoczeniu, a nawet w naszych własnych domach. Wszędzie, gdzie się ruszymy, pojawiają 

się sytuacje, które wciągają nas w negatywne emocje.  

Jednak wcale tak być nie musi. Możemy, jak zalecał to Paweł swemu młodemu 

przyjacielowi Tymoteuszowi, uciekać „od tego rodzaju rzeczy” (1 Tm 6,11).  Nie musimy 

poddawać się negatywnym wpływom otoczenia ani naszym grzesznym skłonnościom.  

Możemy zmieniać na lepsze nasze własne życie, a także życie innych. Jak? 

Idąc za przykładem Jezusa. On nie angażował się w jałowe spory. Atakującym Go 

faryzeuszom odpowiadał wprost, obnażając ich intencje. I nawet kiedy się z kimś nie 

zgadzał, chciał przede wszystkim objawiać mu miłosierne serce Ojca. Jezus może ci pomóc, 

gdy ponoszą cię emocje i pochopne słowa cisną się na usta.  

Patrz na Niego i przyjmuj miłość, jaką On ma do ciebie i do ludzi, z którymi się nie 

zgadzasz. Bądź blisko Niego; niech Jego świętość pomoże ci odsunąć od siebie wszelką 

niezdrową rywalizację lub irytację, która cię ogarnia. A potem przenoś to pozytywne 

nastawienie na swoje kontakty z ludźmi.  

Mając wzrok skupiony na Chrystusie, znajdziesz łaskę, by zachować cierpliwość i 

życzliwą akceptację także dla tych, z którymi się nie zgadzasz. Będziesz umiał pokazać im 

kochające i miłosierne serce Boga oraz wnosić światło Jezusa w napięte, pełne emocji 

sytuacje.  

Jest to nie zawsze łatwe i wymaga pewnej praktyki, ale możesz być zaskoczony, gdy uda 

ci się rozbroić niektóre z tych negatywnych zachowań, o których pisze dziś św. Paweł. 

Jesteś dzieckiem Ojca, który chętnie pomoże ci w dążeniu do sprawiedliwości.  

Bóg cieszy się, gdy wnosisz światło Jego obecności wszędzie, gdzie się udajesz.  

 

„Panie, pomóż mi uciekać od jałowych sporów. Chcę wnosić Twoją obecność 

wszędzie, gdzie się dziś udam.” 

 

Ps 49,6-10.17-20      Łk 8,1-3 

Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie 

Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od 

słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów;  Joanna, żona 

Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. 

 



 

Św. Stanisława Kostki, patrona Polski 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

18 września 2021                     
 

Łk 2,41-52 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat 

dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych 

uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego 

Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go 

wśród krewnych i znajomych.  Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.  

 Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między 

nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, 

byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.  Na ten widok zdziwili się bardzo, 

a Jego Matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił?                       

Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie.  

 Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że 

powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?  

Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do 

Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w 

swym sercu.  Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wielu nawróconych usłyszało od swoich bliskich: Co, znowu do kościoła?  

Lepiej byś w niedzielę dała się wszystkim wyspać, a potem porządne śniadanie 

mężowi i dzieciom zrobiła.  

Doświadczyło tego wielu młodych wybierających drogę życia kapłańskiego czy 

zakonnego: Co ci w ogóle przyszło do głowy? W tych czasach zamykać sobie życie? 

Musieliśmy gdzieś popełnić błąd wychowawczy.  



Usłyszało to wielu podejmujących niepopularne decyzje: To egoizm rodzić 

niepełnosprawne dzieci, a potem liczyć na pomoc społeczeństwa.  

Po dziś dzień pójście za Bogiem na serio wywołuje reakcje typu: Jak możesz nam 

robić coś takiego? Dlaczego nie myślisz jak my? Zawiedliśmy się na tobie.  

Jezus, który w dzisiejszej Ewangelii znalazł się w nieco podobnej sytuacji, miał 

świętych rodziców, toteż został wysłuchany, a Jego wyjaśnienie – choć nie od razu 

zrozumiane – zostało przyjęte.  

Młody Jezus wiedział, że jeszcze nie nadszedł czas Jego działalności publicznej. 

Święta Rodzina powróciła w zgodzie do Nazaretu, gdzie Jezus w spokoju dojrzewał do 

rozpoczęcia swojej misji.  

Św. Stanisław Kostka, którego pragnieniem było wstąpienie do jezuitów, nie mógł 

liczyć na zrozumienie ani u rodziny, ani u przełożonych w wiedeńskim kolegium 

jezuickim, którzy nie chcieli przyjąć go do zakonu bez zgody rodziców.  

Stanisław, nie widząc szansy na realizację swojego powołania w inny sposób, uciekł z 

Wiednia, odwołując się do samego generała zakonu w Rzymie. Rodzice pogodzili się z 

decyzją syna dopiero po jego przedwczesnej śmierci w opinii świętości po zaledwie 

dziesięciu miesiącach pobytu w rzymskim klasztorze. Dopiero wówczas zobaczyli, jak 

wielki splendor przyniósł ich rodowi.  

Pójście za głosem Boga często budzi opór otoczenia, tym bardziej bolesny, 

gdy pochodzi od naszych najbliższych.  

Potrzeba wiary, odwagi i determinacji, aby słuchając emocjonalnych niekiedy 

argumentów, zachować zdrowy ogląd sytuacji. Potrzeba też nadziei, że w ostatecznym 

rozrachunku ci, którzy nas krytykują, kiedyś będą z nas dumni – jak stało się to w 

przypadku św. Stanisława Kostki.  

 

„Panie, Ty uzdalniasz do pójścia za Twoim głosem każdego, kogo powołujesz. 

Daj mi mądrość i odwagę, abym nie dał się zwieść z Twojej drogi.” 

 

Mdr 4,7-15 lub 1 J 2,12-17     Ps 148,1-2.11-14 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

19 września 2021                           
 

Mk 9,30-37 (Biblia Tysiąclecia) 
Po wyjściu stamtąd podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto 

wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy 

będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach 

zmartwychwstanie.  Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.  

 Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to 

rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się 

między sobą o to, kto z nich jest największy.  

 On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto chce być 

pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!  

 Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do 

nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie 

przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz Tego, który Mnie 

posłał. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Uczniowie zostali przyłapani na gorącym uczynku i doskonale zdawali sobie z tego 

sprawę. Jezus zapytał ich, nad czym tak dyskutują, i nie mieli innego wyjścia, niż się 

przyznać, że wdali się właśnie w burzliwy spór o to, który z nich jest najważniejszy.  

W odpowiedzi Jezus polecił im skupić się na służbie, a nie na własnej wielkości.  

Z pewnością mówił im to już nie po raz pierwszy i z pewnością nie ostatni! Jednak 

zamiast, wydawałoby się konsekwentnie, pouczyć ich na temat służby, zaczął mówić o 

przyjmowaniu dzieci w Jego imię. Dlaczego zmienił temat?  

Otóż Jezus wcale nie zmienił tematu. Po prostu miał inną definicję służby niż Jego 

uczniowie – i prawdopodobnie inną niż my. Ponieważ my, podobnie jak uczniowie, 

myślimy o służbie w kategoriach ilości i owoców.  

 



Jednak Jezus patrzy na to inaczej. 

Jeśli do twojej grupy biblijnej należy pięćdziesiąt osób, a do grupy twojego bliźniego 

tylko pięć, nie musi to wcale oznaczać, że jesteś lepszym sługą. Jeśli ty poświęcasz cały 

swój wolny czas na różne zaangażowania w parafii, a twój bliźni jest w stanie 

wygospodarować na to zaledwie jedną godzinę w tygodniu, nie wynika z tego 

automatycznie, że twoja służba jest cenniejsza.  

➢ Co czyni cię sługą?  

Gotowość do przyjęcia Jezusa niezależnie od tego, w jakiej pojawi się postaci.  

 Jesteś sługą, gdy godzisz się „tracić” swój czas dla dziecka czy innej 

bezradnej osoby.  

 Jesteś sługą, gdy godzisz się naśladować pokorę Jezusa, który umył nogi 

swoim uczniom.  

 Jesteś sługą, gdy godzisz się naśladować współczucie Tego, który ujął się za 

kobietą złapaną na cudzołóstwie.  

Jezus obiecał, że ten, kto stanie się „ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”, 

będzie „pierwszym” (Mk 9,35).  

Obyśmy wszyscy chcieli uczyć się pokornej służby na wzór Chrystusa.  

 

„Jezu, daj mi serce sługi. Daj mi serce pełne miłości na wzór serca Twego.” 

 

Mdr 2,12.17-20     Ps 54,3-6.8 

Jk 3,16--4,3 

 

Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek.                      

 Mądrość zaś /zstępująca/ z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do 

zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od 

względów ludzkich i obłudy.   

Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się 

biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które 

walczą w członkach waszych.  Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie 

możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie 

modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o 

zaspokojenie swych żądz. 

 


