
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                          

26 lutego 2018 

    Lekcja  106                              Temat:   Bóg nam przebacza 
(Dn 9,4b-10:  Biblia Tysiąclecia) 

 

O Panie, Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza 
tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich 

przykazań. (5) Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy 
nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich 

przykazań. (6) Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy 
przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do 

naszych przodków i do całego narodu kraju. (7) U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, 
a u nas wstyd na twarzach, jak to jest dziś u nas - mieszkańców Judy                          

i Jerozolimy, i całego Izraela, u bliskich i dalekich, we wszystkich krajach, dokąd 

ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali. (8) Panie! Wstyd na 
twarzach u nas, u naszych królów, u naszych przywódców i u naszych ojców, bo 

zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. (9) Pan, Bóg nasz, zaś jest miłosierny               
i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu (10) i nie 

słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, 

które nam dał przez swoje sługi, proroków.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Kiedy ostatni raz usłyszałeś od kogoś: „To moja wina, popełniłem błąd, biorę za 

to całkowitą odpowiedzialność”? Kiedy ostatni raz sam wypowiedziałeś takie 

słowa?  
 

A przecież każdy z nas popełnia błędy! Dlaczego więc tak trudno jest nam się do nich 

przyznać i uznać ich konsekwencje w naszym życiu tak odważnie, jak uczynił to biblijny 

Daniel w dzisiejszym pierwszym czytaniu? 

 

W obliczu tragedii, jaką było zniszczenie świątyni i uprowadzenie elit Izraela na 

wygnanie, Danielowi udało się uniknąć dwóch skrajności. Nie zrzucił winy na innych ludzi, 

okoliczności czy jakiś niezrozumiały Boży kaprys, mówiąc: „Nie mamy sobie nic do 

zarzucenia” lub „To wszystko przez nich”. 

 



 Ale też widząc swój błąd, nie popadł w przygnębienie i apatię, stwierdzając: „To już 

koniec, upadliśmy na własną prośbę i nigdy się nie podniesiemy”. Daniel wyznaje grzechy 

swego ludu i powierza jego obecną sytuację Bożemu miłosierdziu, które zawsze podnosi 

człowieka. 

 

Bardzo często przed przyznaniem się do 

winy powstrzymuje nas lęk. 
 

 Żyjemy w świecie, w którym łatwiej o szukanie winnego niż o przebaczenie – taki 

świat oglądamy na ekranach telewizorów, taki wyziera z internetowych portali, takie też 

bywa nasze codzienne doświadczenie. Przyznanie się do błędu czy winy jest wydaniem się 

na krytykę, potępienie, karę. Przez pryzmat tych doświadczeń patrzymy też na Boga – i 

trudno nam zrozumieć, że Jego podejście do naszych błędów może być zupełnie inne. 

 

W naszej relacji z Bogiem największą tragedią jest niewyznany grzech.  

 

Jego szczere wyznanie przywraca pokój. Poczucie, że Bóg mi przebacza, że kocha mnie 

nie dlatego, że na to zasługuję, ale dlatego, że jestem Jego dzieckiem, jest jednym z 

najbardziej wyzwalających doświadczeń naszego życia. Miłosierdzie Boga nie przekreśla 

grzechu, nie lekceważy wyrządzonego zła, ale przywraca godność i pomaga odbudować to, 

co zostało zniszczone. 

 

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”  
 

(Łk 6,36) – mówi do nas Jezus w dzisiejszej Ewangelii. 

 

Jeśli czuję, że zupełnie nie dorastam do tych słów, jeśli rodzą one we mnie bunt, to 

może dlatego, że nie zmierzyłem się do końca z własnym grzechem. Może właśnie w tym 

Wielkim Poście Bóg chce uwolnić mnie od tego, co mnie przygniata – abym i ja mógł 

świadczyć miłosierdzie innym. 

 

„Panie, naucz mnie stawać przed Tobą w prawdzie z wiarą, że Ty mnie nie 

potępisz, ale podniesiesz”. 

 

Ps 79,5.8-9.11.13  Łk 6,36-38 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

27 lutego 2018                           

        Lekcja  107                                   Temat:   "Porządki w sumieniu" 

(Iz 1,10.16-20:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 (10) Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj 

posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory!  
 

(16) Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych 

sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło!  
 

(17) Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, 

wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie 

wdowy stawajcie!  

(18) Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! - mówi Pan. 

Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; 

choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna.  

(19) Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie 

zażywać. (20) Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi. 

Albowiem usta Pańskie [to] wyrzekły.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Prorok Izajasz przekazuje nam wołanie Bożego serca. Patrząc na swój lud, Bóg widział 

„zło uczynków”, „grzechy” oraz spustoszenie, jakie one wywołują w każdym narodzie. 

Głęboko poruszony tym, co widział, wezwał lud: „Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie!”. 

Przyjdźcie do Mnie, bym mógł was oczyścić – wołał Bóg przez proroka Izajasza. Przyjdźcie, 

by otrzymać uzdrowienie, odnowienie, wolność. 

 

Bóg wzywa nas do siebie po każdym grzechu. 
 

To wezwanie, powtarzające się jak refren, rozległo się po raz pierwszy po grzechu 

Adama i Ewy. Bóg z nich nie zrezygnował, nie pozostawił ich własnemu losowi, lecz obiecał 

im zbawienie.  



Od tego momentu, wśród ludzkich cierpień i wojen, wśród niewierności i buntu, na 

wygnaniu i w niewoli, Boże wezwanie pozostawało aktualne: „Wróćcie do Mnie. Pozwólcie 

Mi zburzyć mury, które was ode Mnie oddzielają. Chcę wam przebaczyć i obmyć was z 

brudu”. 

 

 Także i dziś Bóg pragnie, byśmy do Niego wracali.  

 

Nie musisz czekać na specjalną okazję, by pojednać się z Panem. 

 

 Możesz przychodzić do Niego codziennie, wieść z Nim spór                         

i przyjmować Jego przebaczenie.  

 

Przed pójściem spać zastanów się nad minionym dniem i przeproś Pana za swoje 

zaniedbania, bunt, niezgodę na Jego wolę. Przypomnij sobie swoje myśli, słowa i uczynki, 

powierzając Panu wszystko, co było nie tak. A jeśli popełniłeś jakiś poważny grzech, wyznaj 

go Panu i postanów sobie jak najszybciej pójść do spowiedzi.  

 

Takie wieczorne „porządki w sumieniu” są bardzo wyzwalającym 

doświadczeniem, nie mówiąc już o tym, że mogą ci zapewnić spokojny sen! A może zacznij 

już teraz. Wycisz swoje serce i wsłuchaj się w głos Pana. On woła cię do siebie i pragnie, byś 

się z Nim pojednał. 

 

Wielki Post to czas nawrócenia, w którym ze skruszonym sercem szukamy Pana.  

 

 Nie zapominaj jednak, że także sam Bóg wychodzi ci naprzeciw z ogromem 

uzdrawiającej miłości i łaski miłosierdzia.  

 On czyni wszystko, abyś się z Nim pojednał.  

 Pamiętaj, że kiedy badasz swoje sumienie, Bóg jest przy tobie, zawsze gotów ci 

przebaczyć i uzdrowić twoje serce. 

 

„Ojcze, Ty tak bardzo pragniesz naszego powrotu do domu.                                     

Jak wielka i godna podziwu jest Twoja miłosierna miłość!” 

 

Ps 50,8-9.16-17.21.23        Mt 23,1-12 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

28 lutego 2018                    

     Lekcja  108                                     Temat:   Rozmawiaj z Bogiem 
(Jr 18,18-20:   Biblia Tysiąclecia) 

  

(18) Oni rzekli: Chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza! Bo przecież 

nie zabraknie kapłanowi pouczenia ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. 

Chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego 

słowa! (19) Usłysz mnie, Panie, i słuchaj głosu moich 

przeciwników! (20) Czy złem za dobro się płaci! <A oni wykopali dół dla 

mnie>. Wspomnij, jak stawałem przed Tobą, aby się 

wstawiać za nimi, aby odwrócić od nich Twój gniew. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Bóg posłał Jeremiasza do mieszkańców Jerozolimy, którzy złamali przymierze                       

z Bogiem. Prorok miał wezwać ich do porzucenia kultu bożków i przypomnieć, że                        

są wyłączną własnością Boga jedynego. Jednak słowa Jeremiasza spotkały się z pogardą                     

i szyderstwem. Odwrócili się od niego krewni i znajomi, a nawet nastawano na jego życie.  

 

Zdrada, oszustwo to bolesne doświadczenia, które mogą wzbudzić w nas chęć odwetu                      

i użalania się nad sobą. Jednak zamiast pójść którąś z tych ślepych uliczek,  

 

Jeremiasz odbył wiele osobistych rozmów z Bogiem              

(Jr 12,1-17; 14,11-22; 17,12-18; 18,18-23; 20,7-18). 

 

Czasami krzyczał, kiedy indziej lamentował, ale zawsze z pokorą prosił Boga                            

o mądrość i siłę. Bogu nie przeszkadzała szczerość, a nawet tupet Jeremiasza. Wiedział, że 

Jeremiasz nie ma zamiaru od Niego odejść, a jedynie rozpaczliwie szuka wsparcia                          

w trudnym położeniu (Jr 20,12). 

 



Właśnie do takiej relacji z Panem nakłaniał Jeremiasz 

mieszkańców Judy.  
 

 Chciał, by byli tak otwarci i szczerzy przed Bogiem jak on – i tak samo posłuszni.  

 Chciał, by ta relacja była obustronna, by mogli wymieniać z Bogiem myśli, 

pragnienia i obietnice.  

 Taki rodzaj relacji byłby dla nich umocnieniem w trudnościach, pozwoliłby im 

pokonywać pokusy i trwać mocno w wierze. 

 

 Historia proroka Jeremiasza, podobnie jak wiele innych historii 

starotestamentalnych, przemawia do nas także dzisiaj.  

 

Ukazuje nam, jaką relację Bóg chce nawiązać z każdym z nas – otwartą, szczerą, 

obustronną i bliską. Chce, abyśmy śmiało mówili Mu o wszystkim, co nas spotyka – a także 

zechcieli wysłuchać tego, co On ma nam do powiedzenia.   

 Nie obawiaj się więc być sobą przed Bogiem.  

 Dziel się z Nim swoimi wzlotami i upadkami, zwycięstwami i porażkami; 

wyrażaj przed Nim radość i zwątpienie, wdzięczność i skargi.  

 

On się na ciebie nie obrazi; pragnie jedynie, abyś był otwarty na to, co On ci powie. 

Troszczy się o każdy szczegół twojego życia. Także w tej chwili czeka na to, by 

porozmawiać z tobą o wszystkim, co przeżywasz. 

 

„Ojcze, chcę rozmawiać z Tobą – tak jak prorok Jeremiasz.                            

Pozwól mi dziś usłyszeć Twój głos i doświadczyć Twojej obecności”. 

 

Ps 31,5-6.14-16      Mt 20,17-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

1 marca 2018 

Lekcja  109                               Temat:   "Martwe pola" 
(Łk 16,19-31:   Biblia Tysiąclecia) 

 

(19) Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i 

dzień w dzień świetnie się bawił. (20) U bramy jego pałacu leżał 

żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. (21) Pragnął on 

nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego 

wrzody.  

(22) Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także 

bogacz i został pogrzebany. (23) Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł 

oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. (24) I zawołał: Ojcze 

Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy 

w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. (25) Lecz 

Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz 

przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. (26) A 

prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby 

chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się 

przedostać. (27) Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego 

ojca. (28) Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli 

na to miejsce męki. 

 (29) Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich 

słuchają. (30) Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - lecz gdyby kto z umarłych 

poszedł do nich, to się nawrócą.  

(31) Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to 

choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

 



Wielu kierowców dopiero po wypadku przekonuje się, że istnieje coś takiego, jak 

martwe pole. Instruktorzy nauki jazdy przypominają, że nie wystarczy tylko spojrzeć w 

lusterka – trzeba też sprawdzić, co dzieje się w martwych polach, których w lusterkach nie 

zobaczymy. Jedynym sposobem upewnienia się, że nic nie jedzie, jest odwrócenie głowy w 

daną stronę. Na pozór jest to oczywiste, ale wielu kierowców o tym zapomina, a 

konsekwencje bywają tragiczne. 
 

 Bogacz z dzisiejszej Ewangelii miał takie „martwe pole” tuż za swoją bramą.  
 

Codziennie przez nią przechodził, nie zwracając uwagi na leżącego tam głodnego 

żebraka. Być może widział Łazarza, ale nigdy nim się nie przejął – nie zauważył jego 

wrzodów, nie zagadał do niego, nie spojrzał mu w oczy. Nie przyszło mu na myśl, by dać 

mu coś do jedzenia czy opatrzyć rany. Po prostu go nie dostrzegał.  

 

My także, jak ten bogacz, mamy swoje „martwe pola”.  

Możemy nie zauważać potrzebujących, nawet jeśli żyją w naszym najbliższym 

otoczeniu. Bardzo łatwo jest ich zignorować – bo przecież jesteśmy tak bardzo zajęci, 

zmęczeni, sfrustrowani. Mijamy więc ich obojętnie.  

 

 Naszym „Łazarzem” może być bezdomna kobieta, żebrząca na rogu ulicy, obok której 

przechodzimy codziennie idąc do biura. 

 Może być nim rozdrażnione dziecko czy zmęczony mąż w naszym własnym domu.  

 A może samotny sąsiad, który z powodu choroby od kilku dni nie wychodzi z domu.  

 

 Wszyscy oni potrzebują miłości, a Bóg chce, byśmy ich zauważyli i okazali 

im zainteresowanie. 

 

Od czego zacząć? Pójdź za radą instruktorów nauki jazdy i odwróć głowę.  

 

Zwróć uwagę na ludzi znajdujących się w twoim „martwym polu”. Spróbuj poczuć 

ich głód, samotność, znużenie. Odwróć głowę i spójrz im w oczy. Nie strać szansy na 

spotkanie z drugim człowiekiem i okazanie mu miłości. 

Proś dziś Ducha Świętego, aby oświetlił twoje „martwe pole”. Proś Go, by pokazał 

ci, kto leży u twoich drzwi. A kiedy już go dostrzeżesz, spójrz mu w oczy, okaż szacunek              

i potraktuj z miłością. 

 

„Duchu Święty, pomóż mi nieść innym Twoją miłość”. 

 

Jr 17,5-10    Ps 1,1-4.6 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

2 marca 2018                           

Lekcja  110                                         Temat:    Nadzieja - piękny dar Boga 
(Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28:  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(3) Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż 

urodził mu się on w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z 

rękawami. (4) Bracia Józefa widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich 

wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z 

nim porozmawiać. 

(12) Kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do Sychem, (13) Izrael rzekł do 

niego: Wiesz, że bracia twoi pasą trzodę w Sychem.  

Józef udał się więc za swymi braćmi i znalazł ich w Dotain. (18) Oni ujrzeli go z 

daleka i zanim się do nich zbliżył, postanowili podstępnie go 

zgładzić, (19) mówiąc między sobą: Oto nadchodzi ten, który 

miewa sny! (20) Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a 

potem powiemy: Dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego 

snów! (21) Gdy to usłyszał Ruben, [postanowił] ocalić go z ich rąk; rzekł więc: 

Nie zabijajmy go! (22) I mówił Ruben do nich: Nie doprowadzajcie do rozlewu 

krwi. Wrzućcie go do studni, która jest tu na pustkowiu, ale ręki nie podnoście na 

niego. Chciał on bowiem ocalić go z ich rąk, a potem zwrócić go ojcu. (23) Gdy 

Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego jego odzienie - długą szatę z 

rękawami, którą miał na sobie. (24) I pochwyciwszy go, wrzucili do studni: 

studnia ta była pusta, pozbawiona wody. (25) Kiedy potem zasiedli do posiłku, 

ujrzeli z dala idących z Gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły 

wonne korzenie, żywicę i olejki pachnące; szli oni do Egiptu. (26) Wtedy Juda 

rzekł do swych braci: Cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie 

ujawnimy naszej zbrodni? (27) Chodźcie, sprzedamy go Izmaelitom! Nie 

zabijajmy go, wszak jest on naszym bratem! I usłuchali go bracia.(28) I gdy 

kupcy madianiccy ich mijali, wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali 

go Izmaelitom za dwadzieścia [sztuk] srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



Papież Franciszek wygłasza wiele homilii na temat nadziei. Wzywa nas 

często, abyśmy nie poddawali się rozgoryczeniu i czarnym myślom.  
 

 „Jeśli leżysz na ziemi, wstań!” – mówi. 

 „Gdy czujesz się pusty i zniechęcony, proś Ducha Świętego, by cię 

na nowo napełnił”.  

 Zachęca nas także: „Nie bójcie się marzyć!”. 
 

Józef, syn Jakuba, zdecydowanie nie bał się marzyć i śnić o wielkich rzeczach. Nie 

bał się też dzielić tymi snami ze swoimi braćmi. Problem polegał jednak na tym, że w 

tych snach Józef widział siebie wywyższonego ponad swoich braci. Dlatego, słuchając 

jego opowieści, bracia czuli się urażeni. Patrzyli na Józefa z niechęcią, jak na 

oderwanego od życia wizjonera, i mówili o nim ironicznie: „Ten, który miewa sny” 

(Rdz 37,19). 

Jest to bardzo typowa reakcja. Chyba każdy z nas doznał kiedyś ukłucia zazdrości, 

słysząc o cudzym sukcesie, nieoczekiwanym awansie czy innym osiągnięciu, zwłaszcza 

gdy sami dawno zrezygnowaliśmy z takich pragnień.  

Zamiast więc wspierać „Józefów”, których mamy wokół siebie, staramy się wybić 

im z głowy mrzonki i sprowadzić ich na ziemię, żeby tak jak my porzucili wielkie i 

nierealistyczne marzenia. A przecież w głębi serca wszyscy pragniemy wielkich rzeczy 

– miłości i szczęścia, życia w dostatku w świecie bez wojen, głodu i nienawiści… 

 Papież Franciszek wciąż stara się podtrzymywać w nas takie młodzieńcze nadzieje. 

Nasz opór przed marzeniami jest dość często wynikiem doznanych w przeszłości 

zranień. Nosimy w sobie brak poczucia bezpieczeństwa z powodu dawnych porażek lub 

złych relacji z bliskimi. Dochodzimy do wniosku, że pełne nadziei marzenia – zarówno 

nasze, jak i innych – są jedynie ułudą.  
 

Mógł tak myśleć Józef podczas lat, które spędził w więzieniu. A jednak zachował  

nadzieję i Bóg go nie opuścił. Ten sam Bóg chce tchnąć nadzieję także w twoje serce. 

Niezależnie od tego, ile masz lat, Bóg może dać ci serce młode i pełne nadziei. Proś Go 

więc, by zabrał twoje lęki i rozgoryczenie, tak byś nie bał się marzyć o wielkich 

rzeczach.  

Pamiętaj, że nadzieja jest przepięknym darem od Boga.  
 

Kiedy więc następnym razem ktoś podzieli się z tobą swoimi marzeniami, nie 

odbieraj mu jej. I nie odbieraj jej także sobie. 
 

„Panie, uwolnij moje serce od lęku, aby mogło cieszyć się nadzieją. 

Pomóż mi marzyć wraz z Tobą”. 
 

Ps 105,16-21    Mt 21,33-43.45-46 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

3 marca 2018                           
 

(Łk 15,1-3.11-32:  Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

(1) Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. (2) Na 

to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z 

nimi. (3) Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 

(11) (...) Pewien człowiek miał dwóch synów. (12) Młodszy z nich 

rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił 

więc majątek między nich. (13) Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy 

wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc 

rozrzutnie. (14) A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on 

sam zaczął cierpieć niedostatek. (15) Poszedł i przystał do jednego z obywateli 

owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. (16) Pragnął on 

napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie 

dawał. (17) Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma 

pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. (18) Zabiorę się i pójdę do mego 

ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem 

ciebie; (19) już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń 

mię choćby jednym z najemników. (20) Wybrał się więc i poszedł do swojego 

ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 

wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. (21) A syn rzekł 

do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie 

jestem godzien nazywać się twoim synem. (22) Lecz ojciec rzekł do 

swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też 

pierścień na rękę i sandały na nogi. (23) Przyprowadźcie utuczone cielę i 

zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, (24) ponieważ 

ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się 

bawić. (25) Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był 

blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. (26) Przywołał jednego ze sług i pytał 

go, co to ma znaczyć. (27) Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój 

kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. (28) Na to 

rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu.  



(29) Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie 

przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się 

zabawił z przyjaciółmi. (30) Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił 

twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. (31) Lecz 

on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i 

wszystko moje do ciebie należy. (32) A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że 

ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy nie zdarzyło ci się kiedyś po obejrzeniu filmu żałować, że już się skończył i niestety 

nie dowiesz się, jakie były dalsze losy bohaterów? 
 

 Pomyśl przez chwilę, jaki mógłby być dalszy ciąg przypowieści o synu 

marnotrawnym. 
 

W ostatniej scenie ojciec próbuje przekonać starszego syna, aby wziął udział w uczcie 

wyprawionej na cześć jego młodszego brata. 
 

Wyobraź sobie, jak wyglądałaby ta uczta, gdyby starszy brat zdecydował się jednak wziąć 

w niej udział. Młodszy syn cieszyłby się bez przeszkód domem i przebywaniem z dawno 

niewidzianą rodziną. Z pewnością też nie pogardziłby pieczoną cielęciną, którą kazał 

przygotować ojciec – zwłaszcza że przymierał głodem w obcych stronach. Cieszyłby się też 

towarzystwem starszego brata. Może padliby sobie w ramiona, a następnie opowiadali o 

swoim życiu, śmiali się razem i radowali, że znów są razem. A co najważniejsze, świętowaliby 

wspólnie z ojcem. 

 

 Ojciec niebieski zaprasza dziś także ciebie na podobną ucztę. 
 

Każdy twój udział we Mszy świętej jest przedsmakiem nieba.  

 

Bóg, który kocha cię bardziej niż ktokolwiek na ziemi, wita cię w swoim domu!  
 

Szykuje dla ciebie rodzinny obiad, karmi cię i obdarowuje na wiele różnych sposobów.  
 

 Karmi cię słowem Bożym, które objawia ci Jego miłość i uzdrawia twoje serce.  

 Karmi cię Eucharystią, w której sam Jezus przychodzi do ciebie pod postacią chleba i 

wina.  

 Karmi cię obecnością twoich braci i sióstr, którzy także przybyli do Jego domu. 

 



Cała liturgia jest ucztą. Msza święta, podobnie jak uczta powitalna dla syna 

marnotrawnego, jest świętowaniem pojednania i przywracania więzi, bliskim spotkaniem Boga 

z tobą. 

 Podczas jutrzejszej Mszy świętej przypomnij sobie syna marnotrawnego i niech to 

otworzy ci oczy na miłość i radość tej celebracji. A potem wróć do domu i raduj się przez cały 

dzień! 

 

„Panie, pomóż mi doświadczyć we Mszy świętej przedsmaku uczty 

niebieskiej. Ojcze, chcę radować się z przebywania w Twoim domu”. 

 

Mi 7,14-15.18-20  Ps 103,1-4.9-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Niedziela Wielkiego Postu 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

25 lutego 2018                           
(Wj 20,1-17:  Biblia Tysiąclecia) 

 

 

(1) Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 

(2) Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł                  

z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 
(3) Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (4) Nie będziesz czynił 

żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co 

jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! (5) Nie będziesz 

oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem 

Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i 

czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. (6) Okazuję zaś 

łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich 

przykazań. (7) Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych 

rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do 

czczych rzeczy. (8) Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. (9) Sześć dni 

będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. (10) Dzień zaś siódmy 

jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym 

wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój 

niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który 

mieszka pośród twych bram. (11) W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, 

ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. 

Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. (12) Czcij ojca 

twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da 

tobie. (13) Nie będziesz zabijał. (14) Nie będziesz cudzołożył. (15) Nie będziesz 

kradł. (16) Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako 

świadek. (17) Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał 

żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, 

ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



Chociaż, niestety, niewolnictwo w różnych formach istnieje po dziś dzień, dla 

wszystkich powinno być rzeczą oczywistą, że nikt nie ma prawa posiadać na własność 

drugiej osoby. Taki właśnie był sens wyjścia Izraela z Egiptu – Bóg wyprowadził ich z 

niewoli.  

Trochę mniej oczywisty jest natomiast fakt, że każdy z nas może sam popaść w niewolę 

– niewolę grzechu. Niewola ta polega na tym, że wpadamy w pułapkę grzesznego 

przyzwyczajenia czy nałogu, z którego nie jesteśmy w stanie wyzwolić się o własnych 

siłach. 

Jest jednak dobra nowina.  

 Ten sam Bóg, który wybawił Izraelitów z niewoli fizycznej, 

chce wyprowadzać nas z niewoli duchowej. 

 

Już sama myśl o byciu czyimś niewolnikiem jest dla nas odrażająca. Podobne uczucie 

powinna budzić w nas niewola grzechu. Nikt nie chce w niej się znaleźć. Nikt nie chce 

stracić kontroli nad którąś ze sfer swojego życia. Jak powiedział św. Paweł, „ku wolności 

wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1).  Czyż to nie wspaniałe? 
 

 Czy chcesz zostać wyswobodzony od grzesznego 

nałogu, który niszczy twoje życie?  
 

Jeśli tak, oto dwie sugestie: 
 

1. Po pierwsze, codziennie wyznawaj Bogu swoje grzechy na modlitwie. Mów 

Jezusowi, jak ciężko ci je pokonać. Wzbudź w sobie wiarę w obietnicę Pisma 

Świętego: „Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny                                    

i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości”                         

(1 J 1,9). 
 

2. Po drugie, módl się o siłę do walki z grzechem. Zaufaj, że Bóg widzi twoje 

wysiłki i wesprze je swoją mocą, gdy pojawi się pokusa. W tym życiu zawsze 

będziemy popełniać grzechy. Ale gdy się modlimy, wyznajemy je i prosimy Boga o 

siłę, rozpoczyna się w nas proces oczyszczenia i uświęcenia. Grzech stopniowo traci 

nad nami swoją moc, ponieważ coraz skuteczniej potrafimy go przezwyciężać. 
 

„Panie, nie chcę być niewolnikiem grzechu. Wyprowadź mnie z niewoli”. 
 

Ps 19,8-11    1 Kor 1,22-25   J 2,13-25 


