
 

Szkoła 
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1 kwietnia 2019 

Lekcja  130                                      Temat:   (S)Twórcze działanie Boga 
Iz 65,17-21 (Biblia Tysiąclecia) 

  
 

(17) Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie 

będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie 

przyjdą. (18) Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo 

oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu - radość. (19) Rozweselę się z 

Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ni 

krzyku narzekania. (20) Nie będzie już w niej niemowlęcia, mającego żyć tylko kilka dni, 

ani starca, który by nie dopełnił swych lat; bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie 

osiągnąć stu lat będzie znakiem klątwy. (21) Zbudują domy i mieszkać w nich będą, 

zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce.   

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

 
 

 

 

Ochrzczone dziecko jest wprowadzane w ten ósmy dzień – staje się 

nowym stworzeniem, zdolnym odziedziczyć królestwo Boże! 

 

Tradycyjnie już od wieków 

chrzcielnice mają kształt 

ośmioboczny. Pierwszych siedem 

boków symbolizuje siedem dni 

stworzenia. Natomiast ósmy bok 

oznacza nieustanne działanie stwórcze 

Boga, zarówno w świecie, jak                        

i w każdym człowieku. 

(Obok chrzcielnica w Wadowicach) 

 

 



 

Czy to nie wspaniałe? Stwórcze działanie Boga nigdy się nie kończy! 

 

On codziennie powołuje do życia nowe stworzenia – a także odnawia to, co już istnieje, 

czyniąc „wszystko nowe” (Ap 21,5). Każdego dnia świat zmienia się i przekształca dzięki 

aktywnemu działaniu Boga. 

Działanie to ma miejsce zarówno w świecie przyrody, jak i w świecie duchowym. 

Codziennie daje ci nowe szanse przyjmowania Jego miłości oraz doświadczania 

uzdrowienia i łaski w twoich relacjach z innymi. Codziennie otwiera przed tobą nowe 

możliwości dzielenia się wiarą. Wie, co w twojej modlitwie, twoich nawykach                                

i sprawiających problemy relacjach potrzebuje odnowy i gotów jest ją przeprowadzić.                     

Te Boże działania są przykładem „nowego stworzenia”, którego Bóg dokonuje w nas                  

i wokół nas. 

Choć z pewnością zdajesz sobie sprawę, jak wiele ci jeszcze brakuje, Bóg patrzy na 

ciebie jako na swoje stworzenie i widzi, że jest ono „dobre” (Rdz 1,31). Jak zapowiadał 

prorok Izajasz, Bóg zaplanował dla ciebie wspaniałą przyszłość, która napełni cię radością               

i weselem (Iz 65,18).  

Otwórz się więc na to, co Bóg odnawia w tobie dziś i uwierz, że to jeszcze nie wszystko!  

Nowe niebiosa i nowa ziemia, o których mówią dzisiejsze czytania, to nic innego jak 

wspaniały dowód Bożego pragnienia dzielenia się z nami czystą radością i miłością. 

Dopiero w niebie, gdzie będziemy się radować doskonałą wspólnotą z Bogiem, wszystko to 

stanie się rzeczywistością.  

Modląc się i medytując dziś nad wizją nowego stworzenia, wpatruj się w Ojca, który 

kieruje do ciebie słowa zachęty. Pozwól, by otworzył twoje oczy na Jego plan względem 

ciebie. Proś w modlitwie Ducha Świętego, aby już teraz pozwolił ci zakosztować tej 

radości, która będzie naszym udziałem w niebie. 

 

„Ojcze, pomóż mi rozpoznać Twoje stwórcze działanie w moim sercu”. 

 

Ps 30,2.4-6.11-13    J 4,43-54 

 

 

 

 

 

 

 



   Ewangelia dnia dzisiejszego: J 4, 43 - 54 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(43) Po dwóch dniach wyszedł stamtąd do Galilei. (44) Jezus wprawdzie sam 

stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. (45) Kiedy jednak przybył 

do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w 

Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. (46)Następnie przybył 

powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w 

Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn 

chorował. (47) Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z 

prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna: był on bowiem już umierający. (48) Jezus 

rzekł do niego: Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. (49) Powiedział 

do Niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. (50) Rzekł do 

niego Jezus: Idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do 

niego, i szedł z powrotem. (51) A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu 

naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. (52) Zapytał ich o godzinę, o której mu się 

polepszyło. Rzekli mu: Wczoraj około godziny siódmej opuściła go 

gorączka. (53) Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do 

niego: Syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. (54) Ten już drugi 

znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
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Lekcja  131                                      Temat:  Czy chcesz wyzdrowieć? 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: J 5, 1- 16 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Potem nastąpiło święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. (2) W Jerozolimie 

zaś znajduje się sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć 

krużganków. (3) Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, 

sparaliżowanych, /którzy czekali na poruszenie się wody. (4) Anioł bowiem zstępował w 

stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, 

doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę.  

(5) Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją 

chorobę. (6) Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: 

Czy chcesz stać się zdrowym? (7)Odpowiedział Mu chory: Panie, nie 

mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja 

sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. (8) Rzekł do niego Jezus: Wstań, weź swoje 

łoże i chodź! (9) Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże 

dnia tego był szabat. (10) Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: Dziś jest szabat, nie wolno ci 

nieść twojego łoża. (11) On im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź 

swoje łoże i chodź. (12) Pytali go więc: Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i 

chodź? (13) Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął się od 

tłumu, który był w tym miejscu. (14) Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto 

wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. (15) Człowiek 

ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. (16) I dlatego Żydzi 

prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy chcesz wyzdrowieć? (J 5,6)  
 

Co to w ogóle za pytanie? To chyba oczywiste, że ten człowiek chciał  

wyzdrowieć! Czekał już na to od trzydziestu ośmiu lat. 

 



 Dlaczego więc Jezus zadał mu to pytanie?  

 Dlaczego po prostu nie uzdrowił go od razu?  

 

Zauważmy jednak, że zamiast odpowiedzieć twierdząco, mężczyzna ten zaczął 

wyjaśniać, dlaczego dotąd nie został uzdrowiony – nie był w stanie dotrzeć 

wystarczająco szybko do sadzawki podczas poruszenia wody (J 5,7). Być może więc 

przyzwyczaił się do swojej niepełnosprawności i był z nią pogodzony. Dlatego Jezus 

postanowił najpierw dotknąć sedna jego problemu. 

To samo może stać się również z nami. 

Przyzwyczajamy się do tego, co nas gnębi – chorób ciała, duszy i ducha.                 

Nie spodziewamy się już żadnej zmiany. Może nawet czujemy obawę przed życiem 

bez tych chorób. A gdyby Pan nagle zadał ci to samo pytanie? Co byś Mu 

odpowiedział? 

Czy chcesz wyzdrowieć? „Panie, Ty wiesz, że chcę. Ale czasami wątpię, czy 

możesz mi pomóc. Zabierz moje wątpliwości i daj mi wiarę w Twoją moc 

uzdrowienia”. 

Czy chcesz wyzdrowieć? „Panie, boje się poprosić Cię u uzdrowienie, bo jeśli go 

nie otrzymam, będę rozczarowany. Czasami zastanawiam się nawet, czy rzeczywiście 

mnie kochasz. Pomóż mi złożyć wszystko w Twoje ręce i Tobie pozostawić rezultat”. 

Czy chcesz wyzdrowieć? „Panie, nie wiem, jakie wyzwania staną przede mną, jeśli 

naprawdę wyzdrowieję. Może będę musiał wyrzec się urazy i przyjąć łaskę 

przebaczenia. Może będę musiał zająć się nowymi sprawami i wchodzić w nowe 

sytuacje, porzucając swój dotychczasowy komfort”. 

Nie pozwól, by cokolwiek powstrzymało cię przed proszeniem Pana o 

uzdrowienie. Jakiekolwiek rany w sobie nosisz, powiedz Mu: „Tak, chcę 

wyzdrowieć”. A potem posłuchaj, jak mówi do ciebie: „Wstań, weź swoje nosze i 

chodź!” (J 5,8). Może nie zostaniesz uzdrowiony natychmiast, ale umocnisz swoją 

wiarę i zaufanie do Pana – a także poczucie Jego miłości. Pozwól Mu uzdrowić cię w 

wybranym przez Niego czasie i w sposób, jaki On wybierze. 

 

„Tak, Panie, chcę wyzdrowieć”. 
 

Ez 47,1-9.12  Ps 46,2-3.5-6.8-9 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

3 kwietnia 2019                    

Lekcja  132                                     Temat:   O pocieszeniu przez Boga 
 

Iz 49,8-15 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(8) Tak mówi Pan: Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia 

przyjdę ci z pomocą. A ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby 

odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, (9) aby rzec więźniom: Wyjdźcie 

na wolność! marniejącym w ciemnościach: Ukażcie się! Oni będą się paśli przy 

wszystkich drogach, na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko. (10) Nie 

będą już łaknąć ni pragnąć, i nie porazi ich wiatr upalny ni słońce, bo ich poprowadzi 

Ten, co się lituje nad nimi, i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. (11) Wszystkie me 

góry zamienię na drogę, i moje gościńce wzniosą się wyżej. (12) Oto ci przychodzą                      

z daleka, oto tamci z Północy i z Zachodu, a inni z krainy Sinitów.  

(13) Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym 

okrzykiem! Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego 

biednymi. (14) Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. (15) Czyż może 

niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona?                       

A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  
 

Pocieszanie może kojarzyć ci się z ciepłym uściskiem lub krzepiącym słowem 

skierowanym do ciebie, gdy jesteś zraniony, chory czy zdenerwowany.  

Może przypominasz sobie konkretne sytuacje z dzieciństwa, kiedy twoja mama 

wiedziała dokładnie, co zrobić, żebyś poczuł się lepiej. Była gotowa cię wysłuchać, 

nawet wiedząc, że nie wszystkiemu jest w stanie zaradzić. Mówiła ci, że cię kocha i 

zrobi wszystko, żeby ci pomóc. Jej obecność i miłość dawały ci poczucie 

bezpieczeństwa i nadzieję, że wszystko się jakoś ułoży. 

A nawet jeśli nie zaznałeś tego rodzaju pociechy od swoich rodziców, możesz 

zaznać jej od Boga.  

 



Obiecuje to dzisiejsze pierwsze czytanie!  

 Twój Bóg przenika cię do głębi; zna twoje potrzeby, troski i smutki.  

 Nie zapomina o tobie nawet na chwilę. Nawet gdyby matka zapomniała 

o swoim dziecku, Bóg o tobie nie zapomni (Iz 49,15). 

Nikt nie jest w stanie trzymać cię w ramionach przez cały czas. A może jednak jest 

to możliwe? Boża pociecha nie wymaga bliskości fizycznej. Bóg jest zawsze z tobą, 

nawet jeśli z własnej winy wplątałeś się w nieciekawą sytuację i wszyscy cię 

opuścili.  

Dlatego właśnie Pismo Święte nazywa Go Bogiem wiernym. 

 Jezus obiecał, że będzie z nami zawsze, a On dotrzymuje swoich 

obietnic (Mt 28,20). 

 

 Być może masz już osobiste doświadczenie Bożej pociechy.  

 Może Bóg dodał ci siły w ciężkim czasie.  

 Może wskazał rozwiązanie, kiedy nie wiedziałeś, co masz zrobić.  

Mimo to jednak w trudnych życiowych sytuacjach zwykle nachodzi cię pokusa, by 

myśleć, że jest On daleko. A to nieprawda. 

On idzie z tobą – wraz z tobą cierpi, jest z tobą w twoich zmaganiach                           

i pociesza cię, nawet gdy nie czujesz Jego obecności. 

Opowiedz więc swobodnie Jezusowi o swoich radościach i zmartwieniach, 

pytaniach i wątpliwościach.  

 Nie bój się wypowiadać przed Nim swoich najgłębszych myśli, nawet tych 

pełnych niepokoju, lęku, goryczy czy gniewu.  

 Nie bój się – nie zaskoczysz Go ani nie obrazisz.  

Wręcz przeciwnie, to właśnie w takich chwilach możesz zacząć doświadczać Jego 

obecności i pociechy. Pamiętaj – On nigdy cię nie opuści, zawsze jest przy tobie. 

 

„Jezu, bądź dziś moją pociechą”. 

 

Ps 145,8-9.13-14.17-18    
 

 

 

 

 



 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 5, 17 - 30  (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(17) Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja 

działam. (18) Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie 

zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym 

Bogu. (19) W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca 

czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. (20) Ojciec bowiem 

miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła 

ukaże Mu, abyście się dziwili. (21) Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, 

tak również i Syn ożywia tych, których chce. (22) Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz 

cały sąd przekazał Synowi, (23) aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają 

cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.  

(24) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy                  

w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci 

przeszedł do życia. (25) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi 

godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, 

żyć będą.  

(26) Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie 

w sobie samym. (27) Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem 

Człowieczym. (28) Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której 

wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego:  

(29) a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, 

którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia. (30) Ja sam z siebie nic 

czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam 

bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał. 
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Lekcja  133                                   Temat:   Czy masz w sobie miłość Boga? 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 5, 31 - 47 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(31) Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby 

prawdziwy. (32) Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, który o 

mnie wydaje, jest prawdziwy. (33) Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo 

prawdzie. (34) Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli 

zbawieni. (35) On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas 

jego światłem. (36) Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec 

dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie 

posłał. (37) Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie 

słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; (38) nie macie także słowa 

Jego, trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał.  

(39) Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one 

właśnie dają o Mnie świadectwo. (40) A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby 

mieć życie. (41) Nie odbieram chwały od ludzi, (42) ale wiem o was, że nie macie w sobie 

miłości Boga. (43) Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak 

przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. (44) Jak możecie uwierzyć, skoro 

od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego 

Boga? (45) Nie mniemajcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym 

oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. (46) Gdybyście jednak 

uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on 

pisał. (47) Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie 

wierzyli? 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Ale gdzie Mojżesz pisał o Tobie? – mogliby zapytać Żydzi.  

 Czy kiedykolwiek wymienił Twoje imię?  

 

Dał nam Prawo, powiedział, co dokładnie mamy robić, żeby oddać cześć Bogu –               

i to jest najważniejsze.  



W pierwszych pięciu księgach Biblii, których autorstwo tradycyjnie Żydzi 

przypisywali Mojżeszowi, nie ma bezpośredniej wzmianki o Jezusie.  

Raz jeden Mojżesz zapowiada: „Pan, Bóg twój, wzbudzi dla ciebie proroka 

spośród twoich braci, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał” (Pwt 18,15).  

Chrześcijanie uznali, że to słowo wypełniło się w Jezusie (Dz 3,20-22).                       

Ale przecież można je odnieść również do innych autentycznych proroków, 

posłanych przez Boga do Izraela. Dopiero w świetle przyjścia Jezusa, z perspektywy 

Nowego Testamentu, chrześcijanie zaczęli dostrzegać w Starym Testamencie 

zapowiedzi znanych sobie wydarzeń. Miłując Jezusa, sprawując sakramenty, 

wychwytywali każdą aluzję do znanej sobie rzeczywistości.  

I tak Ojcowie Kościoła widzieli: 

 w przejściu przez Morze Czerwone figurę chrztu,  

 w mannie danej Izraelowi na pustyni figurę Eucharystii, a  

 w wężu zawieszonym na palu zapowiedź zbawczego krzyża Chrystusa.  

Widzieli – bo kochali i dlatego wszystko mówiło im o Nim. 

„Nie macie w sobie miłości Boga” (J 5,42) – skarży się Jezus w Ewangelii.  

Nie macie w sobie tej miłości, która potrafi Go rozpoznać. 

Czytacie Biblię jak instrukcję obsługi, a nie jak list miłosny, 

objawiający Umiłowanego. 

Przychodzę do was Ja, jedyny, który był w niebie i widział Ojca, ale 

nie chcecie Mnie słuchać. 

Żyjecie w niewoli ludzkich opinii. 

Można uczestniczyć w Eucharystii i być całkowicie opornym na treści niesione 

przez teksty liturgiczne. Można przystępować do Komunii świętej bez ani jednej 

myśli o Bogu. Można wypełniać przykazania co do litery, ale rozminąć się z ich 

duchem. Pewnie dlatego Jezus tak mocno apeluje dziś do naszych serc, wołając o 

miłość.  

Prośmy więc o tę miłość, która jest kluczem do prawdziwej mądrości, 

prawdziwego rozumienia słowa i prawdziwego chrześcijaństwa. Prośmy o to, byśmy 

jej doświadczyli, byśmy potrafili zachwycić się Bogiem i otworzyć oczy na Jego 

obecność w naszym życiu. 

 



„Panie Jezu, Ty widzisz, jak słaba jest moja miłość, ale widzisz także, że 

pragnę poznawać Cię coraz lepiej. Otwieraj mi oczy i serce na Twoją obecność w 

słowie Bożym i w wydarzeniach mojego życia”. 

 

Wj 32,7-14  Ps 106,19-23 
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Lekcja  134                                    Temat:   Tajemniczy Bóg 
Mdr 2,1a.12-22   (Biblia Tysiąclecia) 

 

  

(1) Mylnie rozumując, mówili sobie: Nasze życie jest krótkie i smutne.  

 (12) Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się 

naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych 

obyczajów. (13) Chełpi się, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem Pańskim. (14) Jest 

potępieniem naszych zamysłów, sam widok jego jest dla nas przykry, (15) bo życie jego 

niepodobne do innych i drogi jego odmienne. (16) Uznał nas za coś fałszywego i stroni 

od dróg naszych jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i 

chełpi się Bogiem jako ojcem. (17) Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa, 

wybadajmy, co będzie przy jego zejściu. (18) Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, 

Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników. (19) Dotknijmy go obelgą i 

katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. (20) Zasądźmy go 

na śmierć haniebną, bo - jak mówił - będzie ocalony. (21) Tak pomyśleli - i pobłądzili, bo 

własna złość ich zaślepiła. (22) Nie pojęli tajemnic Bożych, nie spodziewali 

się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dusz czystych.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Czyżby te słowa odnosiły się tylko do przywódców religijnych, którzy odrzucili 

Jezusa? Ich spisek dzięki ukrytemu Bożemu działaniu wywarł skutek przeciwny do 

zamierzonego. Misji Jezusa nie powstrzymała nawet śmierć; wręcz przeciwnie, 

ukazała ona sprawiedliwość Boga oraz Jego zbawczą, odkupieńczą moc! 

Ale Bóg działa w tajemniczy sposób także w naszym życiu.  

Kiedy stajesz w obliczu próby czy wyzwania, może ci się wydawać, że Boga nie 

ma przy tobie lub że nie zwraca uwagi na twoje wołanie o pomoc. Tymczasem On 

działa w ukryty sposób, którego w danej chwili nie jesteś jeszcze w stanie pojąć.  

Wiara polega właśnie na tym, by ufać, że Bóg widzi o wiele szerzej niż my                       

i z pewnością wie, co robi. 

 



 Ale jak zdobyć się na taką ufność? 

Jednym ze sposobów jest rozważanie tekstów biblijnych.  

W Starym Testamencie znajdujemy wiele przykładów tego, jak Bóg przez swoje 

ukryte działanie wyprowadza dobro ze zła.  

 Przypomnijmy sobie Józefa, sprzedanego do niewoli przez własnych braci, i 

to, jak Bóg wykorzystał ten fakt, aby wybawić Izraela od głodu (Rdz 37). 

 Albo pomyślmy o Abrahamie, który zaprowadził na górę swojego jedynego 

syna, aby tam, na Boże polecenie, złożyć go w ofierze. Bóg ocalił Izaaka w 

ostatniej chwili i pozwolił Abrahamowi (a także nam) zrozumieć, jak wiele 

znaczy w Jego oczach nasza wiara (Rdz 22). 

Może przypominasz sobie jakiś trudny czas w życiu, przez który Bóg umocnił 

twoją wiarę lub sprawił, że z bolesnych doświadczeń wynikło niespodziewane dobro. 

Patrząc wstecz, potrafisz wyraźnie dostrzec Jego działanie. 

Niech te przeżycia będą dla ciebie oparciem, gdy w przyszłości znowu staniesz 

wobec trudnych wyzwań. Kiedy przechodzisz przez różnego rodzaju próby, proś 

Ojca niebieskiego, aby ukazał ci swoje tajemnicze działanie. Najprawdopodobniej 

odpowiedź nie przyjdzie od razu – dlatego właśnie, że to działanie jest ukryte i 

tajemnicze. Przyjmij jednak daną sytuację jako sposobność do umocnienia wiary.  

Pamiętaj, że jesteś umiłowanym dzieckiem Boga. 

Dlatego proś Go z ufnością, by dał ci poznać, że jest blisko i że bardzo cię kocha. 

A jeśli wciąż nie rozumiesz Jego dróg, proś Go, aby mimo to napełnił cię pokojem i 

ufnością. 

 

„Panie Boże, ufam Tobie. Otwórz mi oczy, abym we wszystkich wydarzeniach 

umiał dostrzec Twoją dłoń”. 

 

Ps 34,17-21.23    

 

 

 

 

 

 
 



Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 7,1-2.10.25-30 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Potem Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi 

mieli zamiar Go zabić. (2) A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. 

(10) Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie 

jawnie, lecz skrycie. 

 (25) Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: Czyż to nie jest Ten, którego 

usiłują zabić? (26) A oto jawnie przemawia i nic Mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy 

naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? (27) Przecież my wiemy, skąd On 

pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest.  

(28) A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: I Mnie znacie, i wiecie, skąd 

jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie 

posłał, którego wy nie znacie. (29) Ja Go znam, bo od Niego jestem                  

i On Mnie posłał. (30) Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na 

Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.  
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 7, 40 - 53 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(40) A wśród słuchających Go tłumów odezwały się głosy: Ten prawdziwie jest 

prorokiem. (41) Inni mówili: To jest Mesjasz. Ale - mówili drudzy - czyż Mesjasz przyjdzie 

z Galilei? (42) Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa 

Dawidowego i z miasteczka Betlejem? (43) I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego 

powodu. (44) Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się 

podnieść na Niego ręki. (45) Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i 

faryzeuszów, a ci rzekli do nich: Czemuście Go nie pojmali? (46) Strażnicy odpowiedzieli: 

Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek 

przemawia. (47) Odpowiedzieli im faryzeusze: Czyż i wy daliście się zwieść? (48) Czy 

ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? (49) A ten tłum, który nie zna 

Prawa, jest przeklęty. (50) Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który 

przedtem przyszedł do Niego: (51) Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw 

przesłucha, i zbada, co czyni? (52) Odpowiedzieli mu: Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, 

zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. (53) I rozeszli się - każdy do 

swego domu. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Czy zauważyłeś, jak wiele razy w trakcie działalności publicznej Jezusa chciano 

Go pochwycić lub uciszyć, ale bez powodzenia? Na przykład, w Nazarecie 

próbowano strącić Go ze skały, a w Jerozolimie Żydzi niejeden raz chwytali 

kamienie, aby Go zgładzić (Łk 4,28-30; J 8,59; 10,31). Jednak nigdy nie udawało się 

im tego dokonać, a Jezus dalej głosił słowo i uzdrawiał chorych. 

Tylu wrogów knuło przeciw Niemu, a jednak zawsze uchodził cało. Jak to było 

możliwe?  

Dzięki Jego Boskiej mocy i wiedzy. 

 



Po prostu Jego czas jeszcze nie nadszedł i dlatego nie pozwalał, by przeciwnicy 

odebrali Mu życie czy uniemożliwili wypełnienie misji. A gdy nadszedł czas, sam 

oddał swoje życie. Jak zapisał Ewangelista Jezus mówił: „Nikt Mi go [życia] nie 

odbiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję” (J 10,18). 

Jezusa nie da się powstrzymać – nie dokonali tego ani żołnierze, ani faryzeusze, 

ani żadne moce ziemskie czy podziemne. On zawsze ma kontrolę nad wszystkim                   

i wciąż dokonuje czynów, przez które objawia nam, kim jest i dlaczego Ojciec Go do 

nas posłał.  

Chociaż Jezus nie da się zatrzymać w swojej misji zbawiania świata, my jesteśmy 

w stanie zamknąć serca na Jego miłość i uszy na Jego słowo.  

 Może „tłumem”, który odwraca od Niego naszą uwagę, są rozrywki, 

telewizja, internet, codzienne zajęcia domowe, którym się oddajemy bez 

reszty, czy jeszcze inne sprawy.  

 A może jakiś grzeszny nałóg lub egoistyczne pragnienie tak bardzo 

zaciemnia nasz wzrok, że nie jesteśmy w stanie dostrzec Jego działania. 

Nie pozwólmy na to! Spróbujmy dziś słuchać otwartym umysłem i szukać 

otwartym sercem. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to zacznij modlić się codziennie.  

Jeśli widzisz w sobie jakiś konkretny grzech, który powstrzymuje cię przed 

poznawaniem miłości Boga, idź do spowiedzi. Zrób wszystko, co potrzebne, abyś 

mógł zobaczyć Jezusa i Jego działanie w swoim życiu. 

Jezus nie przestaje działać. Wciąż wzywa cię i zaprasza do kroczenia wraz z 

Nim. Jest to przywilej i zaszczyt, z którego nikt z nas nie powinien rezygnować! 

 

„Duchu Święty, spraw, by słowa Jezusa dotknęły mego serca. Nie pozwól, by 

cokolwiek przeszkodziło mi iść za Nim”. 

 

Jr 11,18-20   Ps 7,2-3.9-12 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 8, 1 - 11  (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, (2) ale o brzasku zjawił się znów w 

świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. (3) Wówczas 

uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na 

cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: (4) Nauczycielu, tę 

kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. (5) W Prawie Mojżesz nakazał nam takie 

kamienować. A Ty co mówisz? (6) Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co 

Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. (7) A kiedy w dalszym 

ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech 

pierwszy rzuci na nią kamień. (8) I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. (9) Kiedy 

to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż 

do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. (10) Wówczas Jezus 

podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? (11) A ona 

odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a 

od tej chwili już nie grzesz.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Czy nie chciałbyś wiedzieć, jak potoczyły się losy cudzołożnej 

kobiety po ocaleniu jej przez Jezusa w tym pamiętnym dniu?  

Jan nic na ten temat nie pisze. Zresztą Ewangelia prawie nigdy nie informuje nas, 

co działo się dalej w życiu ludzi, których Jezus uzdrowił czy odpuścił im grzechy.                    

A przecież ci ludzie po spotkaniu z Nim żyli jeszcze pewnie wiele lat. Spróbujemy 

więc wyobrazić sobie, co mogło stać się z kobietą z dzisiejszej Ewangelii. 

Fakt, że Jezus jej nie potępił, musiał wstrząsnąć nią do głębi. Ten akt miłosierdzia 

uratował jej życie nie tylko w sensie fizycznym, ale też i duchowym. Być może była 

ona tak wdzięczna Jezusowi, że stała się Jego uczennicą. Może powróciła do swego 

męża, aby się z nim pojednać. Trudno sobie jedynie wyobrazić, że wróciła do tego 

rodzaju życia, jakie wiodła wcześniej. 

 



 

 

Takie właśnie są skutki spotkania z Bożym miłosierdziem.  

Nasza wdzięczność za to, co Jezus dla nas uczynił, skłania nas do wierniejszego 

kroczenia za Nim. Kruszy nasze serca i pomaga stawać się bardziej miłosiernymi w 

stosunku do innych. Otrzymujemy też łaskę mocniejszego opierania się pokusom. 

 Czy chciałbyś przeżyć tego rodzaju spotkanie z Jezusem?  

Jest ono na wyciągnięcie ręki! Słowa wypowiedziane przez Jezusa do kobiety 

cudzołożnej są mniej więcej tymi samymi słowami, które kapłan wypowiada do nas 

na spowiedzi: „I ja odpuszczam tobie grzechy”. Nawet jeśli czujesz, że inni cię 

potępili, nawet jeśli sam siebie potępiasz, to Jezus cię nie potępia. On ci przebacza. 

On cię zbawia. 

W ciągu następnych dwóch tygodni skorzystaj z okazji do spowiedzi              
w swojej parafii lub innym kościele.  

 Pozwól miłosierdziu Jezusa uwolnić cię od grzechów.  

 A następnie przez wszystkie dni dzielące nas od Wielkanocy dziękuj Mu za 

to, że tak bardzo cię umiłował.  

 Niech ta wdzięczność pomoże ci coraz wierniej kroczyć za Zbawicielem –              

i być miłosiernym wobec innych, tak jak On jest miłosierny wobec ciebie. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za Twoje nieskończone miłosierdzie!” 

 

Iz 43,16-21   Ps 126,1-6  Flp 3,8-14 


