
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                          

12 lutego 2018 

Lekcja  96                                   Temat:   Bóg udziela nam hojnie swojej łaski 
(Jk 1,1-11:  Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle 

pozdrowienie dwunastu pokoleniom w rozproszeniu. (2) Za pełną radość 

poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne 
doświadczenia.(3) Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi 

wytrwałość. (4) Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście 
byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków. (5) Jeśli zaś 

komuś z was brakuje mądrości,  

niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim 

chętnie i nie wymawiając; 

 a na pewno ją otrzyma. (6) Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o 

niczym. Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do fali morskiej 
wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam. (7) Człowiek ten niech nie 

myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana, (8) bo jest mężem chwiejnym, 
niestałym we wszystkich swych drogach (9) Niech się zaś ubogi brat chlubi 

z wyniesienia swego, (10) bogaty natomiast ze swego poniżenia, bo 
przeminie niby kwiat polny. (11) Wzeszło bowiem palące słońce i wysuszyło 

łąkę, kwiat jej opadł, a piękny jej wygląd zginął. Tak też bogaty przeminie 

w swoich poczynaniach.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

List Jakuba można odczytać jako długą listę rad i wskazówek.  

 

 Radujcie się, gdy spotykają was różne doświadczenia.  

 Bądźcie wytrwali. 

 Proście z wiarą.  

 Pamiętajcie, że życie ludzkie przemija niby kwiat polny. 



 Jednak Jakub nie poprzestaje na udzielaniu nam wszystkich tych dobrych rad, aby 

następnie pozostawić nas samych z zadaniem wcielania ich w życie. 
  

Przypomina nam o czymś bardzo ważnym – 

 Bóg jest hojny i nie żałuje nam swojej łaski.  

 Bóg nie jest skąpym buchalterem, wytykającym nam wszystkie nasze 

błędy, a my nie jesteśmy niewolnikami bezdusznych zasad, które 

mamy wypełniać w pocie czoła, zdani na swoje własne siły. 

 Bóg udziela nam swojej łaski i cieszy się, widząc, że jesteśmy gotowi 

przyjmować jej coraz więcej.  

 

Nie ma żadnych powodów, aby w to wątpić. 

 

 List Jakuba, poświęcony wskazaniom etyki chrześcijańskiej, ma wiele 

wspólnego z księgami mądrościowymi Starego Testamentu.  

 

Opisując „człowieka sprawiedliwego”, Jakub podkreśla, że źródłem jego 

sprawiedliwości nie jest jedynie proste posłuszeństwo Prawu, lecz łaska otrzymana od 

Jezusa Chrystusa, który pragnie udzielać nam dobrych darów. 

 

Ty także otrzymałeś łaskę, o której mówi Jakub.  

 

Skąd to wiadomo? Kiedy regularnie poświęcasz czas na modlitwę, odkrywasz, że 

łatwiej ci przebaczyć komuś bliskiemu, że masz więcej cierpliwości do dzieci, a w obliczu 

jakiejś tragedii nie pozostajesz obojętny, lecz starasz się w jakiś sposób pomóc, choćby 

powierzając Bogu jej ofiary. 

Wszystko to są znaki, że Bóg wlewa w twoje serce łaskę po łasce. Lista wymagań, jakie 

niesie za sobą życie chrześcijańskie, może wydawać ci się zniechęcająca, zwłaszcza jeśli 

niektóre ze znajdujących się na niej pozycji sprawiają ci wiele kłopotów. Posłuchaj  jednak 

Jakuba – Bóg nigdy nie męczy się udzielaniem swoich darów. Możesz prosić Go o 

mądrość, której potrzebujesz, i o pomoc, gdy brakuje ci sił. Próbuj więc iść za radami 

Jakuba i nie zapominaj czerpać z góry potrzebnych ci łask. Pamiętaj, że nie jesteś zdany na 

własne siły!  

 

„Ojcze, ufam w Twoją hojność. Wierzę, że przez cały czas udzielasz mi łask                    

i masz ich dla mnie jeszcze o wiele więcej”. 

 

Ps 119,67-68.71-72.75-76    Mk 8,11-13 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

13 lutego 2018                           

        Lekcja  97                                   Temat:   Droga "Wielkiego Postu" 
(Jk 1,12-18:  Biblia Tysiąclecia) 

 

 (12) Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie 

poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go 

miłują. (13) Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem 

ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. (14) 

 To własna pożądliwość wystawia każdego na 

pokusę i nęci.. (15) Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a 

skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. (16) Nie dajcie się zwodzić, bracia moi 

umiłowani!(17) Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały 

zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia 

zmienności. (18) Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby 

pierwocinami Jego stworzeń. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Słyszymy dziś te słowa św. Jakuba w bardzo odpowiednim momencie! Dlaczego? 

Ponieważ są właśnie ostatki – dzień, w którym imprezowicze na całym świecie 

przypominają sobie, że to już ostatnia szansa, by jeść, pić i bawić się przed rozpoczęciem 

Wielkiego Postu. Jest to ostatni dzień dogadzania sobie, gdyż od jutra zacznie się czas 

wyrzeczeń. 

Dlatego  

warto dziś posłuchać 

Jakuba. 

 



Przestrzega on przed uleganiem własnej pożądliwości, która – podsycana i karmiona 

przez nas samych – wystawia nas na pokusy. Z kolei pokusy prowadzą do grzechu, a 

grzech, gdy uporczywie w nim trwamy, prowadzi do śmierci (Jk 1,15). 

 

Przyznajmy, że brzmi to dosyć ponuro. Oczywiście nie ma nic złego w odrobinie 

rozrywki w ostatki – zwłaszcza jeśli nie przekraczamy pewnych granic. 

 

Jednak rozpoczynając Wielki Post, dobrze jest przypomnieć sobie, jak złudne i 

oszukańcze potrafią być nasze pożądliwości. Pragnąc czegoś naprawdę gorąco, jesteśmy w 

stanie przekroczyć wszelkie granice, aby tylko to zdobyć. Czy nie to właśnie przydarzyło 

się królowi Dawidowi z Batszebą? Dawid pragnął jej tak bardzo, że aby ją zdobyć, 

posunął się do cudzołóstwa, oszustwa, a nawet morderstwa (2 Sm 11). 

 

Oczywiście nie wszystkie nasze pragnienia są grzeszne. Można nawet powiedzieć, że 

nasze najgłębsze i najpotężniejsze pragnienia są zarazem najczystsze. Wszyscy przecież w 

głębi serca pragniemy miłości, miłosierdzia i radości, które pochodzą od Pana. Wszyscy 

pragniemy zakosztować Jego świętości, czystości i mądrości.  

 

Tęsknimy za dniem, w którym wszystkie nasze pragnienia zostaną 

oczyszczone, abyśmy mogli otrzymać od Boga                                      

„wszelki dar doskonały” (Jk 1,17). 

 

 Do tego właśnie prowadzi nas Wielki Post. 

 

Chociaż dla niektórych ludzi Wielki Post jest czasem smutku i z niechęcią oczekują 

Środy Popielcowej, to przecież nie taki jest sens Wielkiego Postu w zamyśle Bożym.                   

 

 Z punktu widzenia Boga jest to czas łaski i wielkich darów, czas 

uzdrawiania naszych chorych pożądliwości. 

 Bóg, jako nasz dobry i łaskawy Ojciec, pragnie w tym czasie udzielać nam 

najlepszych i najpiękniejszych darów, jakie możemy sobie wyobrazić. 

 

„Jezu, Ty jesteś największym pragnieniem mojego serca!” 

 

Ps 94,12-15.18-19     Mk 8,14-21 

 

 

 

 



Środa Popielcowa 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 
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14 lutego 2018                    

     Lekcja  98                         Temat:   Bóg cię widzi! - dobra nowina Wielkiego Postu 
(Mt 6,1-6.16-18  :   Biblia Tysiąclecia) 

  

(1) Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po 

to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest 

w niebie. (2) Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy 

czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam 

wam:  ci otrzymali już swoją nagrodę. (3) Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie 

wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, (4) aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A 

Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. (5) Gdy się 

modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic 

wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: 

otrzymali już swoją nagrodę. (6) Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej 

izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, 

który widzi w ukryciu, odda tobie.   

(16) Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd 

ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali 

swoją nagrodę. (17) Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj 

twarz, (18) aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest                    

w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Witaj w kolejnym Wielkim Poście!  
 

 



 Wszyscy, począwszy od dzisiaj, jesteśmy zachęcani do podjęcia trzech 

tradycyjnych praktyk: modlitwy, postu i jałmużny. 

 

Dzisiejszy dzień jest w Kościele dniem postu ścisłego, uczestniczymy też we Mszy 

świętej, podczas której przyjmujemy znak posypania głów popiołem, przypominając sobie, 

że jesteśmy prochem.  

Zastanawiamy się, jakie wyrzeczenia powinniśmy podjąć, słuchamy czytań 

mszalnych, które wzywają nas do nawrócenia i bardziej radykalnego pójścia za Jezusem.  

 

Innymi słowy, rozpoczynamy intensywny i wymagający okres liturgiczny, który 

ma nas przygotować do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. 

 

Wielki Post ma jednak jeszcze jeden aspekt, nad którym rzadko się zastanawiamy. 

Ukryty niemal przed naszym wzrokiem, a trzykrotnie pojawiający się w dzisiejszej 

Ewangelii: „Ojciec twój, który widzi” (Mt 6,4.6.18). Wiemy, że Bóg 

zawsze patrzy na nas z miłością, więc nie musimy intensywnie zabiegać o to, by zwrócił 

na nas uwagę. 

 

Nasze praktyki wielkopostne służą raczej temu, by pomóc nam patrzeć na Niego. 

 

Otwórz pierwszą stronę Księgi Rodzaju, a znajdziesz tam podobne słowa. Bóg, widząc 

swoje stworzenie, uznał je za „bardzo dobre” (Rdz 1,31). Był z niego zadowolony, 

zwłaszcza gdy patrzył na mężczyznę i kobietę – koronę swego stworzenia. 
 

Nawet wtedy, gdy to arcydzieło zostało skalane grzechem, Bóg nie przestał patrzeć na 

nas oczyma miłości. Dał nam Prawo, proroków i wreszcie swego Syna Jezusa, który nawet 

wisząc na krzyżu, patrzył na nas z miłością i przebaczeniem. 
 

 Oto dobra nowina Wielkiego Postu – Bóg cię widzi.  
 

On cię zna. Jest zawsze blisko ciebie. I co najważniejsze – kocha cię. Żaden twój 

wysiłek nie jest w stanie zwiększyć tej miłości. Ona już jest pełna i doskonała. 
 

Oczywiście w okresie Wielkiego Postu módl się, pość i dawaj jałmużnę! Pamiętaj 

tylko, że praktyki te nie mają na celu zwrócenia na siebie Bożej uwagi, lecz pomagają 

tobie skupić wzrok na Ojcu, który widzi. A twój Ojciec, który widzi, obiecuje ci nagrodę. 
 

„Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że patrzysz na mnie z miłością. Pomóż mi, proszę, 

wpatrywać się w Ciebie przez cały Wielki Post”. 
 

Jl 2,12-18    Ps 51,3-6.12-14.17    2 Kor 5,20--6,3 
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15 lutego 2018 

Lekcja  99                                 Temat:   Wybierajmy życie 
(Pwt 30,15-20:   Biblia Tysiąclecia) 

 

(15) Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i 

nieszczęście. (16) Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić 

Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, 

a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. (17) Ale 

jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon 

obcym bogom, służąc im - (18) oświadczam wam dzisiaj, że na pewno 

zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu 

Jordanu. (19) Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę 

przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. 

Wybierajcie więc życie, 

 abyście żyli wy i wasze potomstwo, (20) miłując Pana, Boga swego, 

słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie 

twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: 

Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

Mojżesz miał rację. Codziennie musimy wybierać. Każdy dzień jest kolejną okazją, by 

na nowo oddać się do dyspozycji Panu i znaleźć „życie”, jakie On nam obiecuje. Wielu z 

nas podjęło wczoraj wielkopostne postanowienia i wiemy, że droga do ich dotrzymania 

prowadzi przez codzienne wybory. 

 

Słowa Mojżesza mogą stać się fundamentem naszych codziennych wyborów. 

 

Wybieramy życie, „miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu,                              

lgnąc do Niego” (Pwt 30,20). 



 

 Miłując Pana, Boga swego. 

 

 To wskazanie jest na pozór łatwe, ale często prześlizgujemy się po nim, gdyż wydaje 

nam się ono mało konkretne. Spróbujmy określić, co oznacza w praktyce. Miłujesz Boga, 

gdy codziennie spędzasz z Nim czas na modlitwie, dziękujesz za Jego miłosierdzie, 

wyznajesz Mu miłość i prosisz o błogosławieństwo. Miłujesz Boga także kochając swoją 

rodzinę – na przykład wyłączając telewizor czy odrywając się od telefonu, by znaleźć czas 

dla współmałżonka i dzieci. 

 

 Słuchając Jego głosu.  

 

W Biblii mówi się o „słuchaniu” głosu Pana, o uważnym wsłuchiwaniu się w Jego 

słowo, przyjmowaniu go i wprowadzaniu w życie. Jak możesz to zrobić? Na przykład 

czytając w skupieniu dzisiejsze teksty mszalne i prosząc Boga, aby mówił przez nie wprost 

do twego serca. A może czujesz Boże przynaglenie, by odezwać się do dawnego 

przyjaciela lub pomóc sąsiadce? Idź za tym natchnieniem. 

 

 Lgnąc do Niego.  

 

Może czujesz się dziś samotny, smutny lub nieszczęśliwy. Może nawet zastanawiasz 

się, czy w ogóle Bóg jest z tobą. Właśnie w takich chwilach dobrze jest przylgnąć do Pana. 

Przypomnij sobie Jego obietnicę, że nigdy cię nie opuści. Walcząc z pokusami, zapewniaj 

Boga o swojej miłości do Niego i wyznawaj wiarę w Jego miłość do ciebie. Postanów 

sobie wytrwać przy Nim za wszelką cenę. 

 

W tym Wielkim Poście staraj się codziennie umacniać swój wybór pójścia za Panem.                         

Z pewnością poczujesz się bliżej Niego – doświadczysz Jego życia i miłości. 

 

„Panie Boże, pomóż mi traktować każdy mój wybór jako okazję do 

oddania Tobie chwały. Pomóż mi wybierać  życie!” 

 

Ps 1,1-4.6    Łk 9,22-25 
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Lekcja  100                                          Temat:   Ucz się chodzić drogami Pana 
(Iz 58,1-9a :  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(1) Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba! 

Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego 

grzechy! (2) Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jak 

naród, który kocha sprawiedliwości nie opuszcza Prawa swego Boga. Proszą 

Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga: (3) Czemu pościliśmy, a Ty 

nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał? Otóż w dzień 

waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych 

robotników. (4) Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą 

pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na 

wysokości. (5) Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek 

umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za 

posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu?  

(6) Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: 

rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, 
wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; (7) dzielić swój chleb z 

głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, 

przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. (8) Wtedy twoje światło 

wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja 

poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. (9) Wtedy zawołasz, 

a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: Oto jestem!  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Być może już kilka razy w tym tygodniu ktoś pytał cię o twoje postanowienia 

wielkopostne. Wielu z nas udziela odpowiedzi w rodzaju: „Wyrzekam się deserów – lub 

czekolady czy alkoholu – oraz zamierzam chodzić na Drogę Krzyżową”. 
 

Są to oczywiście dobre postanowienia, gdyż wszelkie wyrzeczenia wielkopostne 

pomagają nam skupić uwagę na Panu. 



Istnieje też jednak inny ważny aspekt postu, dotyczący naszych relacji z ludźmi, których 

mamy wokół siebie. Mówi nam o tym dzisiejsze pierwsze czytanie. 

 Prorok Izajasz stwierdza jasno, że Bóg pragnie od nas takiego postu, jak 

połamanie wszelkiego jarzma, dzielenie chleba z głodnym i przyjęcie biednych 

tułaczy.  

 

Nie chce, abyśmy odwracali się od kogokolwiek. Co taka postawa społeczna ma 

wspólnego z postem? 
 

Otóż odmawianie sobie czegokolwiek, jak choćby deseru, zmniejsza nasze 

przywiązanie do wygód i przyjemności, a to z kolei otwiera nam oczy na potrzeby innych. 

Wtedy łatwiej jest nam zrezygnować z własnego komfortu, by przyjść z pomocą naszym 

braciom i siostrom. Post to coś więcej niż rezygnacja ze słodyczy.  

 Możemy również pościć wyrzekając się robienia tego, na co akurat mamy ochotę.  

 Możemy pościć wyrzekając się tego, co uważamy za swoje święte prawo, na 

przykład wolnego czasu. Taki rodzaj postu pozwoli nam, na przykład, dołączyć się 

do grupy, która robi kanapki, a następnie rozdaje je bezdomnym na dworcu lub w 

pobliskim parku.  

 Możemy też, wyrzekając się naszego prawa do posiadania szafy pełnej ubrań, 

ofiarować część swoich ubrań – i to tych lepszych, a nie starych i niemodnych – 

osobom, które dotknęła klęska żywiołowa. 

 

Bóg chce, abyś w czasie Wielkiego 

Postu uczył się chodzić Jego drogami. 
 

 Tak więc poskramiaj swoje naturalne apetyty, ale też staraj się lepiej poznać Boga. 

Obejdź się bez ulubionego smakołyku, ale też poświęć więcej czasu na modlitwę i otwórz 

się na potrzeby innych. Pozwól, by Pan przez twój post uzdolnił cię do gorliwszej służby. 

A wtedy twoje wielkopostne wyrzeczenia zaowocują konkretnymi uczynkami, które staną 

się świadectwem dla innych. 

 

„Ojcze, chcę pościć tak, jak Ty tego pragniesz. Pomóż mi nieść Twoją miłość 

ludziom, których mam wokół siebie”. 

 

Ps 51,3-6.18-19    Mt 9,14-15 
 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

17 lutego 2018                           
 

(Łk 5,27-32:  Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

(27) Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego                         

w komorze celnej. Rzekł do niego: Pójdź za Mną. (28) On 

zostawił wszystko, wstał i chodził za Nim. (29) Potem Lewi wyprawił dla Niego 

wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba celników oraz innych, 

którzy zasiadali z nimi do stołu. (30) Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich               

w Piśmie i mówili do Jego uczniów: Dlaczego jecie i pijecie z celnikami                     

i grzesznikami? (31) Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza 

zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. (32) Nie przyszedłem wezwać do 

nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Te trzy słowa całkowicie przemienił życie Lewiego, a także Szymona, Andrzeja, 

Filipa, wielu bezimiennych uczniów – i wreszcie niejednego z nas. 

 

 Jezus nie błaga ani nie żebrze o nasze względy, lecz serdecznie i z miłością kieruje do 

nas swoje zaproszenie. Pójdźmy więc za Tym, który jest drogą, prawdą i życiem. Pójdźmy 

za Tym, który jest światłem w ciemności, źródłem, które nigdy się nie wyczerpie, Tym, 

który obiecuje prowadzić nas zawsze. 

 

 Pójdź za Mną taki, jaki jesteś.  

 

Wybieram cię nie dlatego, że jesteś lepszy, zdolniejszy czy świętszy od innych. 

Według prawa żydowskiego Lewi był „nieczysty” ze względu na swoje kontakty z 

poganami. Prawdopodobnie też dopuszczał się nieuczciwości i był chciwy. Z kolei Piotr 

był porywczy i uparty, a Jakub i Jan lubili zaszczytne miejsca. Żaden z uczniów nie był 

bez wad, ale Jezus powołał ich mimo wszystko – tak jak powołuje ciebie.  

 

 



 Pójdź za Mną i bądź częścią mojego Kościoła.  

 

Kiedyś nie byliście ludem i nie znaliście mojego miłosierdzia. Ale każdy, kto idzie za 

Mną, zostaje włączony w lud Boży i otrzymuje miłosierdzie. Kiedyś byliście w ciemności, 

ale teraz jesteście w świetle. Jesteście narodem wybranym, królewskim i świętym, ludem 

stanowiącym własność samego Boga (1 P 2,9-10). Oto, kim jesteście. Oto, jakimi widzi 

was Ojciec niebieski. 

 

 Pójdź za Mną, a twoje serce zacznie się zmieniać.  

 

Jeśli widzisz, że jeszcze wiele ci brakuje do ideału ucznia, pamiętaj, że to dopiero 

początek. To, jaki jesteś dzisiaj, nie znaczy, że taki sam będziesz jutro – i nie przeszkadza 

Panu cię przemieniać. On już w momencie twojego poczęcia miał określony plan dla 

twojego życia – plan pełen błogosławieństwa, a nie przekleństwa, prowadzący do pełni, a 

nie do pustki. Jest to plan uwzględniający wszystkie cechy twojej osobowości – talenty, 

charakter, temperament, a nawet różne drobne dziwactwa – aby wspierane Jego łaską 

przyczyniały się do budowania królestwa Bożego.  

 

Wszyscy wiemy, że w naszej drodze za Jezusem upadamy i podnosimy się, by iść 

dalej. Niezależnie od tego, jakie wyzwania stoją dziś przed nami, możemy stawić im czoło 

w przekonaniu, że należymy do Jezusa i że On nigdy nas nie opuści. Pamiętajmy, że 

wprawdzie my idziemy za Jezusem, ale to On nas prowadzi i wciąż przywołuje do siebie 

słowami miłości i pokoju. 

 

„Tak, Jezu! Pójdę za Tobą.                                                                                    

Chcę przez wszystkie dni mojego życia chodzić w Twojej światłości”. 

 

Iz 58,9b-14   Ps 86,1-6 

 

 

 

 

' 

 

 

 



I Niedziela Wielkiego Postu 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

18 lutego 2018                           
(1 P 3,18-22:  Biblia Tysiąclecia) 

 

 

 (18) Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za 

niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, 

ale powołany do życia Duchem. (19) W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet 

duchom zamkniętym w więzieniu, (20) niegdyś nieposłusznym, gdy za dni 

Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, 

to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. (21) Teraz również 

zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie 

brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga 

prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa 

Chrystusa. (22) On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie 

poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce..  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Św. Piotr mówi tu wprawdzie o chrzcie, ale równie dobrze można odnieść jego słowa 

do sakramentu pojednania.  

 

Czy istnieje bowiem lepszy sposób 

odzyskania czystości sumienia niż pójście 

do spowiedzi? 
 

Wiemy, że gdy wyznajemy nasze grzechy, otrzymujemy przebaczenie – i to całkowite! 

Ale wtedy pojawia się poważne wyzwanie – jak zachować czyste sumienie już po 

otrzymaniu rozgrzeszenia.  

 



Doświadczenie Bożego przebaczenia jest bezcenne, ale co mamy zrobić, żeby na każdej 

spowiedzi nie wyznawać w kółko tych samych grzechów? 

 

 

Może zaskoczy cię to, że odpowiedzią na ten problem jest… także spowiedź!  

 

Ten sakrament nie tylko oczyszcza nas z grzechów popełnionych w przeszłości, ale daje 

nam łaskę na przyszłość. Jest tak dlatego, że w spowiedzi spotykamy Jezusa, który 

przyszedł nie tylko przebaczyć nam grzechy, ale także nas uświęcić. W spowiedzi Jezus 

zdejmuje z naszych barków ciężar dawnych grzechów, abyśmy mogli wyjść na świat 

wolni od poczucia winy, a dzięki umocnieniu łaską mogli jeszcze bardziej zdecydowanie 

przeciwstawiać się grzechowi. 

 

  Wszyscy, jak Jezus w dzisiejszej Ewangelii, podlegamy pokusom.  

  Skoro jednak Jezus na pustyni odniósł nad nimi zwycięstwo, to my także 

możemy.  

 

Jezus, zwycięzca, jest gotów nam pomagać, gdy tylko do Niego zawołamy. On zawsze 

jest blisko nas – przypomina o swoim przebaczeniu i zachęca do przyjęcia Jego łaski. 

Przypomina, że zwyciężył grzech i że my możemy cieszyć się owocami Jego zwycięstwa. 

 

W tegorocznym Wielkim Poście nie ociągaj się z przystąpieniem                                           

do sakramentu pokuty. 

 

A przystępując do niego, pamiętaj, że jego łaska oczyszcza cię z grzechu i napełnia Bożą 

mocą. Jest to łaska, która przybliża cię do Jezusa i pozwala przeciwstawiać się pokusom. 

 

„Dziękuję Ci, Panie, za łaskę spowiedzi świętej!                                                        

Daj mi większą ufność w Twoją miłosierną miłość”. 

 

Rdz 9,8-15    Ps 25,4-9    Mk 1,12-15 


