
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

15 lutego 2021 
 

Rdz 4,1-15.25 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła: 

Otrzymałam mężczyznę od Pana.  A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Abel był 

pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę.  

Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze płody roli, zaś Abel składał 

również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego 

ofiarę;  na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i 

chodził z ponurą twarzą.  Pan zapytał Kaina:  

Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest 

ponura? 

Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie 

będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz 

nad nim panować.  Rzekł Kain do Abla, brata swego: Chodźmy na pole. A gdy byli na 

polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go.  Wtedy Bóg zapytał Kaina: Gdzie 

jest brat twój, Abel? On odpowiedział: Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata 

mego?  Rzekł Bóg: Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z 

ziemi!  Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć 

krew brata twego, przelaną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już 

ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi! Kain rzekł do Pana: Zbyt 

wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść.  Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli, i 

mam się ukrywać przed tobą, i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie 

spotka, będzie mógł mnie zabić! Ale Pan mu powiedział: O, nie! Ktokolwiek by zabił 

Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie! Dał też Pan znamię Kainowi, aby go nie zabił, 

ktokolwiek go spotka. 

Adam raz jeszcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, któremu dała imię 

Set, gdyż - jak mówiła - dał mi Bóg potomka innego w zamian za Abla, którego zabił 

Kain. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



Jak wiele razy w dzisiejszym czytaniu możemy zauważyć  

współczucie Boga wobec Kaina!  

 I tak, najpierw Bóg pierwszy zaczyna z nim rozmowę, pytając, dlaczego jest 

smutny.  

 Następnie ostrzega go, że „grzech leży u wrót” jego serca (Rdz 4,7).  

 Wreszcie, gdy Kain już wypowie Mu posłuszeństwo zabijając swego brata, Bóg 

troszczy się o jego bezpieczeństwo mówiąc: „Ktokolwiek by zabił Kaina, 

siedmiokrotnej pomsty doświadczy!” (Rdz 4,15).  

Boża troska o Kaina, pomimo jego grzechu, zbrodni i nieposłuszeństwa, pokazuje nam 

w poruszający sposób, jak Bóg patrzy na każdego z nas.  

 On troszczy się o nas i pragnie zachować nas od grzechu.  

 Co więcej, niezależnie od tego, ile razy zgrzeszymy, ile razy upadniemy, On 

zawsze gotów jest przyjąć nas z powrotem, gdy zwrócimy się do Niego ze 

skruchą.  

 

 Czy znasz kogoś, czyje zachowanie wciąż rani ciebie, bliskich ludzi, a nawet 

jego samego?  

Bóg pragnie objawiać się tej osobie, jak kiedyś Kainowi, jako Bóg miłości i 

przebaczenia. Chce, aby wszyscy wiedzieli, że On bez wahania zostawi dziewięćdziesiąt 

dziewięć owiec, aby pójść za jedną zagubioną (Mt 18,12-14).  

Ale ten sam Bóg powołuje cię do uczestnictwa w Jego misji współczucia i 

miłosierdzia. Ty także możesz wychodzić naprzeciw tym, którzy są pogubieni, 

skrzywdzeni czy zdezorientowani.  

Zacznij od nawiązania rozmowy.  

Zapytaj, co słychać i okaż szczere zainteresowanie rozmówcy. Jeśli możesz, zaoferuj 

pomoc. Jeśli dana osoba jest otwarta, zaproponuj wspólną modlitwę, a już na pewno 

obiecaj, że będziesz się za nią modlić.  

Oczywiście czasem nawet te drobne gesty mogą cię wiele kosztować, zwłaszcza jeśli 

czyjeś zachowanie jest dla ciebie trudne, ale Bóg pobłogosławi twoje wysiłki. Bóg 

okazuje każdemu z nas, którzy jesteśmy pełni słabości, grzechów i zranień, to samo 

współczucie, jakie okazał Kainowi. Okazuje je wszystkim ludziom. Naśladujmy Go w 

tym, dając świadectwo o Jego miłości.  

 

„Jezu, naucz mnie okazywać ludziom taką samą współczującą miłość, jaką Ty 

dla nich masz.” 

 



Ps 50,1.8.16-17.20-21    Mk 8,11-13 

 

 Nadeszli faryzeusze i zaczęli rozprawiać z Nim, a chcąc wystawić Go na próbę, 

domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: Czemu to 

plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu 

plemieniu. I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę. 
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Mk 8,14-21 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden mieli z sobą w łodzi. Wtedy im 

przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda.  

Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają 

chleba.  Jezus zauważył to i rzekł im: Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie 

chleba?  

Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł?  Macie oczy, a 

nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie?  

Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków,  kiedy połamałem pięć 

chlebów dla pięciu tysięcy? Odpowiedzieli Mu: Dwanaście.   

A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów 

pełnych ułomków? Odpowiedzieli: Siedem.  

I rzekł im: Jeszcze nie rozumiecie? 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Doświadczony kajakarz z pewnością postarałby się o zabranie na spływ 

odpowiedniego zapasu żywności i wody.  

 Dlaczego więc Dwunastu, z których większość była rybakami spędzającymi 

wiele czasu na wodzie, zapomniało o zabraniu prowiantu?  

Być może nie ochłonęli jeszcze z entuzjazmu, jaki ogarnął ich na widok cudu 

rozmnożenia chleba i ryb. A może wyprowadziła ich z równowagi utarczka z 

faryzeuszami żądającymi znaku albo odpływali w pośpiechu, żeby zdążyć przed nocą?  

Jeśli jesteśmy w stanie cokolwiek pojąć z dzisiejszej Ewangelii, to przede 

wszystkim to, że pójście za Jezusem było zarazem fascynujące i intrygujące.  

Nawet Jego zupełnie nieoficjalne stwierdzenia bywały tajemnicze i prowokowały 

dość pytań, by skłonić uczniów do ciągłej refleksji.  

 

 



Dlaczego, na przykład, Jezus, kiedy oni martwili się brakiem chleba, zaczął mówić 

o „kwasie faryzeuszów i kwasie Heroda”?  

Może chciał nawiązać do zapomnianych chlebów i wyciągnąć z tego jakąś naukę? 

Jak to często bywało, gdy uczniowie skupiali się na sprawach materialnych – w tym 

wypadku na braku chleba – Jezus chciał przekazywać im prawdy Boże.  

Tego dnia na łodzi ostrzegał ich przed zadufaniem w sobie, które rozprzestrzenia się 

w naszym wnętrzu jak zakwas w chlebie. Przeciwieństwem tego kwasu jest ufność w 

moc i opiekę Ojca niebieskiego, która także może rozprzestrzeniać się i wzrastać.  

 „Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy 

połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?” – zapytał uczniów                  

(Mk 8,18).  

Rozmnażając chleb dla tłumów, Jezus dał nam doskonały przykład ufnego 

zwracania się do Boga w swoich własnych potrzebach oraz w potrzebach otaczających 

nas ludzi.  

Jezus zawsze pamiętał o swoim Ojcu, a Jego cuda były znakami mającymi umocnić 

wiarę uczniów – i nas – w dobroć Boga. Pokazywały, co może się wydarzyć, gdy 

pokładamy wiarę w Bogu.  

Nie potępiajmy jednak uczniów za ich krótką pamięć, wewnętrzny chaos i czysto 

ludzkie myślenie. Podobnie jak my, byli jeszcze na etapie uczenia się i dojrzewania w 

wierze.  

Jednak dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że różnica pomiędzy naszymi 

zdolnościami a mocą i miłością Boga jest o wiele większa, niż możemy to sobie 

wyobrazić.  

Bóg pragnie, byśmy złożyli w Nim całą swoją ufność, jak to uczynił Jezus.  

 

„Ojcze, pomnóż moją wiarę w Twoją Opatrzność,                                                  

jak rozmnożyłeś pokarm dla tłumu.” 

 

Ps 29,1-4.9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rdz 6,5-8; 7,1-5.10      

 

Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że 

usposobienie ich jest wciąż złe,  

żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. 

Wreszcie Pan rzekł: Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, 

bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. [Tylko] 

Noego Pan darzył życzliwością.  

A potem Pan rzekł do Noego: Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo 

przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia.                            

Z wszelkich zwierząt czystych weź z sobą siedem samców i siedem samic, ze zwierząt 

zaś nieczystych po jednej parze: samca i samicę;  również i z ptactwa - po siedem 

samców i po siedem samic, aby w ten sposób zachować ich potomstwo dla całej 

ziemi.  Bo za siedem dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał czterdzieści 

dni i czterdzieści nocy, aby wyniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi - 

cokolwiek stworzyłem. I spełnił Noe wszystko tak, jak mu Pan polecił. 

A gdy upłynęło siedem dni, wody potopu spadły na ziemię.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Środa Popielcowa 
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Mt 6,1-6.16-18 (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

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.   

 

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. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja 

ręka, co czyni prawa,  aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu.  

 

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

 

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.  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. 

 

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

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

swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz,  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” 

 

 



    Czy Wielki Post nie kojarzy nam się czasem                   

z jakimś obozem przetrwania?  

Modlitwa, post, jałmużna – wszystko to wymaga wysiłku i poświęcenia.  

Oczywiście podejmujemy te praktyki przede wszystkim dlatego, że są one miłe 

Bogu (choć nie zawadzi przy okazji zrzucić parę kilo!).  

Jednak w dzisiejszej Ewangelii Jezus obiecuje nam, że  

    Ojciec „odda” nam to wszystko, co straciliśmy ze względu na Niego.  

Jak to wygląda w praktyce?  

Zacznijmy od modlitwy. Bóg chce, abyśmy szczególnie w Wielkim Poście 

doświadczyli Jego dobroci, a dzieje się to przede wszystkim wtedy, gdy spotykamy się 

z Nim na modlitwie. Pójdź na Mszę czy adorację w dzień powszedni, weź udział w 

rekolekcjach. Możesz też przeczytać jakąś książkę duchową lub przez następne sześć 

tygodni dogłębnie rozważyć jedną z Ewangelii. Znajdź czas, by otworzyć serce dla 

Boga, a wtedy On objawi ci siebie.  

Post nie jest łatwy, ale pomaga zrobić w sercu miejsce dla Boga. Za każdym razem, 

gdy powstrzymujesz się od sięgnięcia po deser czy inny smaczny kąsek, rezygnujesz 

ze swoich pragnień pozwalając Bogu zapełnić powstałą pustkę. Za każdym razem, gdy 

spędzasz wieczór z dala od ekranu telewizora, komputera czy smartfona, dajesz sobie 

szansę, by usłyszeć Boga.  

A jałmużna? Przede wszystkim zbliża cię do potrzebujących, ale także uczy 

oderwania od rzeczy materialnych. Im bardziej zdystansujesz się do nich dzieląc się z 

innymi, tym łatwiej będzie ci odkryć, że jedynie Bóg może cię nasycić. Uświadomisz 

sobie, że twoje życie i szczęście nie są zależne od tego, co można kupić za pieniądze.  

Wielki Post rzeczywiście może wydawać się długi i ciężki niczym obóz 

przetrwania. Nawet drobne wyrzeczenia z czasem stają się uciążliwe. Jednak 

cokolwiek postanowisz, wiedz, że Bóg hojnie „odda tobie” – obdarzając cię swoją 

obecnością, miłością i łaską.  

 

„Panie, pomóż mi w tym Wielkim Poście jak najpełniej otworzyć się                        

na Twoją łaskę.” 

 

Jl 2,12-18      Ps 51,3-6.12-14.17 2    Kor 5,20--6,2 
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Łk 9,22-25 (Biblia Tysiąclecia) 
 

    

I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, 

arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia 

zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się 

zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!  

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je,  

a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. 

      Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie 

zatraci lub szkodę poniesie?  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Jeśli chcemy coś „zachować”, zwykle trzymamy to w jakimś bezpiecznym miejscu.  

Dlatego wpłacamy pieniądze do banku, a cenną porcelanę trzymamy w kredensie. 

Jednak gdy idzie o nasze życie,  

Jezus doradza nam coś wręcz przeciwnego – strać je,                                                  

a odzyskasz je z powrotem. 

Jak to możliwe?  

Jezus posługuje się tu typową dla języków semickich przesadą, aby Jego nauczanie 

lepiej utkwiło w pamięci. Polecając „tracić” życie, chce, abyśmy nie przywiązywali się 

zanadto do własnych planów i pragnień, ale byli gotowi przyjąć Jego plany i pragnienia 

względem nas.  

Często wymaga to pewnych ofiar w służbie Bogu i Jego ludowi, zobaczmy jednak, jak 

wiele otrzymujemy w zamian – płynie w nas wtedy Boże życie. I jest to dar 

nieskończenie większy niż wszystko, czego się wyrzekamy.  



Oczywiście niełatwo jest tracić w ten sposób życie, zwłaszcza gdy dotyczy to naszych 

codziennych wyborów.  

 Po dniu ciężkiej pracy obejrzenie filmu na Netfliksie może wydawać się o wiele 

bardziej kuszącą perspektywą niż przeczytanie dziecku bajki na dobranoc.  

 Przychodzi nam ochota, żeby którejś niedzieli zamiast iść na Mszę świętą 

wreszcie porządnie się wyspać i mieć trochę więcej czasu dla siebie.  

 Ledwie słuchamy osoby, która zwierza nam się ze swoich problemów, 

ponieważ jesteśmy zaabsorbowani czymś, co wydaje nam się w danej chwili 

ważniejsze czy po prostu ciekawsze.  

Kiedy następnym razem złapiesz się na tym, że chcesz „zachować” swoje życie 

przedkładając własną wolę nad wolę Boga, zwróć się do Jezusa.  

Pomódl się do Niego na przykład takimi słowami:  

Panie, oddałem Ci moje życie i oddaję Ci je na nowo w tej chwili. Ufam, że 

napełnisz mnie swoją mocą i łaską, abym mógł robić to, do czego mnie powołujesz, a 

nie to, na co mam ochotę.  

 

Wszystkich nas kusi czasem, by „zachować” swoje życie, owijając się szczelnym 

kokonem, który pozwoli nam nie dostrzegać wymogów miłowania Boga i służenia Mu w 

innych ludziach.  

Kiedy zauważasz w sobie taką skłonność, przypomnij sobie, że życie, jakie Bóg ci 

obiecuje, jest o wiele pełniejsze i radośniejsze niż to życie, które próbujesz zachować. 

Nie da się ono z niczym porównać.  

 

„Jezu, zgadzam się tracić swoje życie, aby mogło płynąć we mnie                   

życie Twoje.” 

 

Pwt 30,15-20    Ps 1,1-4.6 
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Iz 58,1-9a (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba! Wytknij mojemu 

ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy! 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:   

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.  

 Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, 

jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości.   

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?  

Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, 

rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić 

swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, 

przyodziać i nie odwrócić się od współziomków.   

Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe 

zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za 

tobą.  Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: Oto jestem!  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

W dzisiejszym pierwszym czytaniu Bóg wzywa swój lud do innego rodzaju postu niż 

ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Poleca Izraelitom – i nam – podjąć  

post od niesprawiedliwości, to znaczy uwolnić tych, którzy są zniewoleni, 

nakarmić głodnych i przyodziać nagich.  

 



Ale moglibyśmy również zacząć pościć od drobniejszych niesprawiedliwości, 

popełnianych przez nas wobec ludzi, z którymi stykamy się na co dzień. Taki post 

również byłby miły Panu.  

Oto kilka sugestii.  

 Post od plotek. Plotkowanie jest aktem niesprawiedliwości, ponieważ 

kradniemy w ten sposób reputację drugiej osoby. Dzieje się tak nawet wtedy, 

gdy to, co rozpowszechniamy, jest prawdą.  

 Post od krytykowania. Konstruktywna krytyka bywa pomocna, ale kiedy nie 

jest ona konstruktywna, niszczy drugiego człowieka, uderzając w jego godność 

i wyobrażenie o sobie.  

 Post od narzekania. Narzekając, czujemy się o wiele bardziej nieszczęśliwi i 

niezadowoleni. Narzekanie wpływa również na otaczających nas ludzi, 

obniżając ich nastrój oraz przyczyniając się do tworzenia negatywnej atmosfery 

w domu czy w pracy.  

 Post od uraz. Żywiąc do kogoś urazę trzymamy tę osobę w niewoli krzywdy, 

jaką nam wyrządziła. Trzymamy też samych siebie w niewoli uczuć, które z 

czasem zatwardzają nasze serca.  

Jeśli perspektywa takiego postu wydaje ci się przytłaczająca, spróbuj podejść do niego 

w inny sposób. A gdyby tak każdy z tych aktów wyrzeczenia zamienić w coś 

pozytywnego? Zastanów się, jak mógłbyś zastąpić te negatywne zachowania aktami 

miłości i dobroci.  

 

 

 

Zamiast 

plotkować  

skup się 

na 

pielęgnowaniu ciszy                 

i dyskrecji 

krytykować docenianiu w innych 

tego co dobre 

narzekać dostrzeganiu tego co 

dobre, i dzieleniu się 

tym z innymi 

żywić w sobie 

urazy 

przebaczeniu 

 

I pamiętaj, że nie jesteś w tym sam. Bóg obiecał odpowiadać na wołanie swego ludu i 

odpowie również na twoje wołanie (Iz 58,9).  



Zaufaj, że w tym Wielkim Poście udzieli ci wszelkich potrzebnych łask, abyś mógł 

pościć – i zamieniać swoje wyrzeczenia na akty miłości. 

 

„Panie, pomóż mi traktować innych tak, jak ty ich traktujesz – nie dopuszczając 

się niesprawiedliwości.” 

 

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

 

 

Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali:  

Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?  

    Jezus im rzekł:  

Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi?  

Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

20 lutego 2021                     
 

Iz 58,9b-14 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić 

przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, 

wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się 

południem.  

Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi 

twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie 

wyczerpie. Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska, wzniesiesz budowle z odwiecznych 

fundamentów. I będą cię nazywać naprawcą wyłomów, odnowicielem rumowisk - na 

zamieszkanie.  Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień 

mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień 

Pana - czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie 

przeprowadzać swej woli ani nie omawiać spraw swoich,  wtedy znajdziesz twą rozkosz 

w Panu.  

Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, 

twojego ojca. Albowiem usta Pańskie to wyrzekły. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Podczas czytania dzisiejszego fragmentu może pojawić się myśl:  

 Ale jak przy wszystkich moich obowiązkach mam jeszcze służyć Panu?  

 Czy nie może tego robić kto inny?  

Otóż oczywiście może – a nawet powinien – robić to każdy.  

Wokół nas jest tak wiele do zrobienia, że Bóg wzywa wszystkich nas bez wyjątku do 

gorliwej służby Jemu samemu i Jego ludowi.  

Nie ma więc żadnych wątpliwości, że i  

ciebie Bóg wzywa do służeniu Mu w ludziach, których masz wokół siebie.  



Ale nie zostawia cię w tym samego ani też nie zamierza pozostawić twojej służby bez 

nagrody. Obiecuje, że jeśli zaczniesz praktykować miłość, On obdarzy cię swoim 

błogosławieństwem.  

„Albowiem dając, otrzymujemy” – jak czytamy w jednej z modlitw św. Franciszka 

z Asyżu.  

Zastanów się więc, do czego Bóg wzywa cię dzisiaj. Może wzywać cię na przykład do 

pomocy „uciśnionym”, „zgłodniałym” i „przygnębionym” (Iz 58,6.10).  

Staniesz się wówczas oczami, uszami i rękami Boga dla Jego umiłowanych ubogich. 

Bywa to czasem trudnym wyzwaniem i wymaga rezygnacji z własnej wygody.  

Ale za każdym razem, gdy wspierasz ubogiego, ofiarowujesz mu coś więcej niż pokarm 

czy pieniądze. Niesiesz miłość Boga komuś, kto rozpaczliwie jej potrzebuje.  

A wówczas Bóg zbliży się do ciebie i wzbudzi w tobie jeszcze więcej współczucia dla 

ludzi, którzy są inni niż ty. Pogłębi twoją zdolność do miłowania ich taką miłością, jaką 

Jezus nas umiłował.  

Może wzywać cię, byś zaprzestał „mówić przewrotnie” (Iz 58,9).  

Mówiąc źle o innych umacniamy w sobie negatywne uczucia względem nich, a jest 

również prawdopodobne, że uczucia te udzielą się naszemu rozmówcy. Gdy jednak 

zdobywamy się na to, by pohamować swój język, lub nawet powiedzieć o kimś coś 

dobrego, otwieramy drzwi Duchowi Świętemu, który przychodzi ze swoim 

błogosławieństwem. Pojawia się w nas także więcej pokoju i stajemy się bardziej 

wiarygodnymi świadkami miłości Chrystusa.  

Nie wpadaj więc w pułapkę myślenia, że Boże wezwanie do służby jest po prostu jeszcze 

jednym obowiązkiem na twojej liście. Jest ono raczej szansą niesienia Chrystusa tym, 

których masz wokół siebie – a także szansą pełniejszego i radośniejszego życia.  

Kiedy decydujemy się służyć Panu,                                                          

błogosławieństwa płyną obficie ze wszystkich stron! 

 

„Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju.” 

 

Ps 86,1-6     

 

 

 



Łk 5,27-32 

 

 

Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej.                   

Rzekł do niego: Pójdź za Mną. On zostawił wszystko, wstał i chodził za Nim.  

 Potem Lewi wyprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba 

celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni 

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

i grzesznikami?   

Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają.  

Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

21 lutego 2021                           
 

Rdz 9,8-15 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Potem Bóg tak rzekł do Noego i do jego synów: Ja,  

Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie;  z 
wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, 
jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi.  

Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu 
żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. Po czym Bóg 
dodał:  

A to jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z 
wami, na wieczne czasy:  Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między 
Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na 
obłokach,  wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką 

istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na 

zniszczenie żadnego jestestwa 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Jak myślisz, dlaczego na początku Wielkiego Postu słuchamy historii 

o arce Noego?  

 Czy dlatego, że Noe spędził czterdzieści dni dryfując w arce na wodach 

potopu, podobnie jak Jezus spędził czterdzieści dni „ze zwierzętami” na 

pustyni (Mk 1,13)?  

W rzeczywistości jest to zaledwie częściowe wyjaśnienie.  

Boże przymierze z Noem, którego znakiem była  tęcza rozpięta na niebie, skrywa w 

sobie wielką obietnicę. Przyrzekając nigdy więcej nie wyniszczać ziemi potopem, Bóg 

wskazał na doskonalszy sposób pokonania grzechu i śmierci – na śmierć i 

zmartwychwstanie Jezusa.  

A Wielki Post daje nam czterdzieści dni na przygotowanie do obchodów tych 

wielkich wydarzeń!  



W dzisiejszym drugim czytaniu św. Piotr wyjaśnia, dlaczego Noe i jego rodzina są 

dla nas doskonałymi towarzyszami na czas Wielkiego Postu.  

 1 P 3,18-22 

Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, 

aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia 

Duchem. W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w 

więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a 

budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez 

wodę. 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. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, 

gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce.. 

Dzięki wodom potopu wyrwali się z grzesznego świata i weszli w nowe życie z 

Bogiem – tak jak my uwalniamy się od grzechu i wchodzimy w nowe życie przez 

wody chrztu.  

 Jeśli w tym Wielkim Poście przygotowujesz się do sakramentu chrztu, masz 

szczególny powód do radości. Doświadczysz osobiście tego, co to znaczy 

przejść z grzechu do zbawienia.  

 Ale jeśli już zostałeś ochrzczony, raduj się również, ponieważ masz szansę w 

ciągu tych czterdziestu dni przygotować się do odnowienia przyrzeczeń 

chrzcielnych. 

  

Wyrzekaj się szatana i wszystkich jego pokus.  

Wyznawaj wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego.  

Wspominaj przymierze, które Bóg zawarł z tobą na chrzcie.  

 

Poświęcając się na nowo Bogu w tym Wielkim Poście, poznasz Go głębiej oraz 

mocniej zaufasz Jego miłości i łasce.  

Znajdź więc w nadchodzących tygodniach więcej czasu na modlitwę. Podejmij 

post, albo od jedzenia, albo od złych uczynków i nawyków. Może czasem poczujesz 

się nieco zdezorientowany, podobnie jak musiał czuć się Noe w arce.  

Ale ta droga jest tego warta, ponieważ gdy dojdziesz wreszcie do radości Niedzieli 

Wielkanocnej, o wiele głębiej zrozumiesz i doświadczysz, czym jest wierność naszego 

Boga i czym jest Jego zbawienie.  

Wielki Post dopiero się rozpoczął. Wsiadajmy do arki! 

 



 

„Panie, pomóż mi w tym Wielkim Poście wejść wraz z Tobą do nowego życia.” 

 

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

 

 

Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię.   

Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. żył tam wśród 

zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu.  Gdy Jan został uwięziony,  

Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:  

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.  

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 

 


