
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

8 marca 2021 
 

Łk 4,24-30 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej 

ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, 

kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki 

głód panował w całym kraju;  a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do 

owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej.  I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka 

Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman.          

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem.  

Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na 

stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić.  On jednak 

przeszedłszy pośród nich oddalił się.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Co tak bardzo wzburzyło mieszkańców Nazaretu?  

Przyszli przecież do synagogi z jak najlepszymi intencjami, gotowi słuchać z uwagą 

Jezusa, a kiedy zaczął przemawiać, „przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski 

słowom, które płynęły z ust Jego” (Łk 4,22).  

 Dlaczego więc ostatecznie wyrzucili Go z miasta, a nawet próbowali 

zabić?  

Może mieszkańcy Nazaretu spodziewali się, że Jezus uczyni dla nich wiele 

wspaniałych cudów. Sądzili, że jako Jego ziomkowie z pewnością mają do tego 

szczególne prawo. Wychował się w ich mieście, znali Go od dziecka, teraz przyszli do 

synagogi oglądać cuda, bo słyszeli, że wiele ich uczynił w Kafarnaum. A skoro tyle 

czynił dla obcych, to swoim należy się przecież jeszcze więcej.  

A jednocześnie, nawet zdumiewając się Jego mądrością, nie umieli dostrzec w Nim 

kogoś więcej niż syna cieśli. Słuchali Go i nie słyszeli, bo słuchali bez wiary.  

 



Tę ich postawę i brak wiary Jezus skwitował stwierdzeniem:  

„Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie” (Łk 4,24). 

 A kiedy wykazał im na podstawie Biblii, że Bóg nie kieruje się ludzkimi względami i 

swoją łaską obdarza często tych, którymi inni gardzą, doznali wstrząsu.  

 Dlaczego ich Bóg ma być dobry dla innych? Czy po to Mu służą?  

 Na co im Nauczyciel, głoszący Boga, który nie spełnia ich oczekiwań?  

Jak wielu ludzi jest wprawdzie gotowych służyć Bogu, ale na swoich własnych 

warunkach, według własnej wizji tego, jak powinien On postępować. A kiedy Bóg – lub 

ludzie Boga – nie spełniają oczekiwań, przychodzi pokusa wyrzucenia Go z własnego 

życia, jak zrobili to Nazarejczycy, wyrzucając Go z miasta.  

Bo po co chodzić do kościoła, po co się modlić, po co przebaczać i przekraczać siebie, 

skoro nie daje to wymiernych profitów?  

Jezus przyszedł objawić nam prawdziwe oblicze Boga.  

 Boga, który nie ma względu na osobę, nie jest stronniczy, nie daje się przekupić 

mnożonymi aktami pobożności.  

 Który jest miłością.  

 Pochyla się nad tym, co w nas najsłabsze.  

 Ma swoje drogi, nie zawsze dla nas zrozumiałe, ale to, co jesteśmy o Nim w 

stanie pojąć, pozwala ufać, że wie, co robi.  

Dzisiejsza Ewangelia jest propozycją potraktowania Boga na serio i odkrywania Go w 

znakach widzialnej rzeczywistości.  

Stawia nam pytanie, czy zechcemy wznieść się ponad własne wyobrażenia i 

oczekiwania i pozwolimy się poprowadzić Jego drogami i na Jego warunkach?  

Czy pozwolimy Mu być Bogiem i zechcemy naprawdę Mu zaufać?  

 

„Panie, nie zawsze rozumiem, co czynisz, ale ufam, że Twoja miłość 

poprowadzi mnie najlepszą z możliwych dróg.” 

 

2 Krl 5,1-15a       Ps 42,2-3; 43,3-4 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

9 marca 2021 
 

Mt 18,21-35 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, 

jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie?  

Czy aż siedem razy?  Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż 

siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który 

chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu 

jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów.  Ponieważ nie miał z czego ich 

oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług 

odzyskać.  Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a 

wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy 

sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił 

go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien!  Jego współsługa upadł przed nim i prosił 

go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie.  On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił 

go do więzienia, dopóki nie odda długu.  Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo 

się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.  Wtedy pan jego 

wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, 

ponieważ mnie prosiłeś.  Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim 

współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?  I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go 

katom, dopóki mu całego długu nie odda.  Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, 

jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Chyba każdy z nas może łatwo zidentyfikować się z Piotrem. Jak długo mamy znosić 

grzechy i irytujące nawyki tych, z którymi żyjemy na co dzień? Gdyby było im z tego 

powodu przykro, to przecież przestaliby robić w kółko to samo!  

Można przypuszczać, że pytanie postawione przez Piotra nie było teoretyczne. 

Prawdopodobnie, jak i my, czuł wewnętrzny sprzeciw, aby przebaczać w nieskończoność 

temu, kto go urazi czy wyrządzi mu szkodę.  



 Może nieodpowiedzialny brat zniszczył mu sieci, nie przechowując ich w 

odpowiednich warunkach?  

 Może żona, której dzienna dawka cierpliwości wyczerpywała się na długo przed 

wieczorem, mówiła zdecydowanie za dużo?  

 A może któryś z pozostałych Apostołów drażnił go jakimś zachowaniem?  

Jezus, doświadczony nauczyciel, delikatnie podprowadza Piotra do zrozumienia tego 

trudnego tematu. Niczego z góry nie narzuca, ale zaprasza go do spojrzenia na problem 

przebaczenia z innej perspektywy. Opowiada przypowieść o dłużniku i pozwala Piotrowi 

samodzielnie wyciągnąć wnioski.  

Ostatecznie Piotr przestaje koncentrować się na słabościach drugiego i doznanej 

krzywdzie, a zaczyna dostrzegać miłosierdzie, którego sam doznaje.  

Bóg nie traktuje nas w taki sposób, w jaki my często traktujemy się nawzajem.  

Doświadczamy tego zwłaszcza w tych momentach, gdy po raz kolejny przychodzimy 

prosić Go o przebaczenie za te same grzechy. Kiedy zbierając całą odwagę postanawiamy 

do Niego powrócić, On jest tym zachwycony. Nasze dawne grzechy nie są dla Niego 

powodem, by wstrzymać czy cofnąć swoje miłosierdzie.  

 Cieszy się, że nas widzi, i pragnie pomagać nam w przezwyciężaniu 

grzesznych nawyków.  

 Odpowiada niezmierzoną łaską nawet na najmniejszy krok z naszej strony 

w kierunku poprawy życia.  

Nietrudno sobie wyobrazić, że pod koniec przypowieści Piotr rozpoznał w niej siebie 

samego. Podobnie i my możemy się w niej rozpoznać.  

Bóg nieustannie nam przebacza oczekując, że będziemy coraz bardziej dążyć do tego, 

by być ludźmi miłosiernymi, jak On jest miłosierny (Łk 6,36).  

To oczywiste, że niełatwo jest przebaczać w nieskończoność. Ale przebaczenie, jakie 

sami otrzymujemy od Boga, może być dla nas inspiracją i siłą. Z pewnością nie zaszkodzi 

nam też prośba o wstawiennictwo św. Piotra!  

 

„Panie, dziękuję Ci za wielkie miłosierdzie, jakie mi okazujesz. Pomóż mi 

traktować z miłosierdziem tych, których stawiasz obok mnie.” 

 

Dn 3,25.34-43      Ps 25,4-9 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

10 marca 2021 

Mt 5,17-19 (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem 

znieść, ale wypełnić.  Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia 

nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko 

spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby 

tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy 

wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Sześćdziesiąte urodziny Michała przypadały akurat w Środę Popielcową. Ponieważ jest 

to wiek, od którego zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kanon 1252) katolicy nie 

są już zobowiązani do postu, jego przyjaciel zażartował: „No to w swoje urodziny zjesz 

dobry obiad!”. Michał odpowiedział jednak: „Ale właściwie dlaczego? Ja i w piątki nie 

jem mięsa i poszczę. Zamiast jeść obiad, idę na godzinę do kościoła i bardzo dobrze mi to 

robi. Czuję się wtedy blisko Jezusa i wcale nie zamierzam z tego rezygnować”.  

Odpowiedź Michała może pomóc nam zrozumieć słowa Jezusa o tym, że nie przyszedł 

znieść Prawa, ale je wypełnić.  

Jezusowi chodziło o takie wypełnianie Prawa, które płynie z potrzeby serca, 

a nie jest tylko wyrzeczeniem podejmowanym jedynie z obowiązku, czasem 

nawet niechętnie.  

Jak dobrze wiemy, łatwo jest popaść w taką postawę podczas Wielkiego Postu. 

Skupiamy się na „zaliczaniu” modlitwy, postu i jałmużny.  

Tymczasem nie tego pragnie od nas Jezus. Chce On ofiar płynących z serca, a nie 

składanych z niechęcią i z zaciśniętymi zębami.  

Wielki Post jest przede wszystkim po to, żebyśmy przybliżyli się do Boga. 

 



 Piękno tego okresu polega na tym, że im bardziej staramy się trwać przy 

Jezusie i poznawać Jego miłość, tym łatwiej jest nam wypełniać Jego 

przykazania.  

Miłość do Jezusa i poznawanie Go umacniają nasze pragnienie pójścia za Nim i 

podejmowania wyrzeczeń ze względu na Niego.  

W przytoczonym przykładzie Michał rezygnował z obiadu w piątki i spędzał czas na 

modlitwie nie dlatego, że musiał, ale ponieważ ten akt wyrzeczenia pomagał Mu bardziej 

kochać Jezusa.  

Na tym polega ofiara płynąca z serca.  

Proś Jezusa w tym Wielkim Poście o podobne nastawienie. On cieszy się widząc, że 

starasz się wytrwać w swoich wielkopostnych postanowieniach, i błogosławi cię za każdy 

szczery akt wiary i uczynek płynący z serca.  

 

 

„Panie, dziękuję Ci za czas Wielkiego Postu!  

Oby wszystko, co czynię, wypływało z miłości do Ciebie.” 

 

 

Pwt 4,1.5-9      Ps 147B,12-13.15-16.19-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

11 marca 2021 
 

Jr 7,23-28 (Biblia Tysiąclecia) 
 

    

lecz dałem im tylko przykazanie: Słuchajcie głosu mojego, a będę wam 

Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby 

się wam dobrze powodziło.  Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według 

zatwardziałości swego przewrotnego serca; odwrócili się plecami, a nie twarzą. Od dnia, 

kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiejszego posyłałem do was 

wszystkich moich sług, proroków, każdego dnia, bezustannie, lecz nie usłuchali Mnie ani 

nie nadstawiali swych uszu. Uczynili twardym swój kark, stali się gorszymi niż ich 

przodkowie. (27) Powiesz im wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają; będziesz wołał do 

nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi.  I odezwiesz się do nich: To jest naród, który nie 

usłuchał głosu Pana, swego Boga, i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z 

ich ust. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Niezależnie od tego, czy zabierasz głos na spotkaniu służbowym, tłumaczysz coś swoim 

dzieciom czy próbujesz coś przekazać komukolwiek innemu, zwykle zaczynasz od tego, co 

najbardziej chcesz wrazić w pamięć słuchaczy.  

Podobnie postępuje Bóg, przemawiając do ludu przez proroka Jeremiasza. Jego 

podstawowe przesłanie brzmi: „Słuchajcie głosu mojego”.  

Dla ludzi z czasów Jeremiasza oznaczało to przestrzeganie nakazów zawartych w pięciu 

pierwszych księgach Biblii oraz posłuszeństwo wobec słowa Bożego przekazywanego przez 

proroków.  

Oznaczało także intensywne przyswajanie sobie tych tekstów, tak aby głęboko zapadły w 

ich serca i stały się jakby ich drugą naturą.  

Dziś, choć minęły już całe wieki, wciąż potrzebujemy równie intensywnie poznawać i 

rozważać słowo Boże. Pod tym względem nic się nie zmieniło.  

 



Ale został nam dany Duch Święty, który w nas zamieszkuje i działa.  

 On udziela nam mądrości potrzebnej do zrozumienia Pisma Świętego.  

 Sprawia, że spisane słowo Boże ożywa i staje się dla nas światłem 

rozjaśniającym konkretne życiowe sytuacje.  

Bóg mówi nieustannie – poprzez myśli, które przychodzą do nas na modlitwie, przez 

Pismo Święte, liturgię i muzykę sakralną, przez słowa innych ludzi, a także przez nasze 

wspomnienia, wyobraźnię i uczucia.  

Może przemówić przez naturę, przez szum wiatru w koronach drzew, fale rozbijające się o 

brzeg morza, trzaskający ogień lub cichy szept.  

Może posłużyć się napisem na billboardzie albo czyjąś uwagą rzuconą mimochodem. 

Oczekuje od nas, tak jak oczekiwał od Izraelitów, że będziemy nasłuchiwać Jego głosu.  

Może nie zawsze usłyszysz Go jasno, ale wiedz, że na pewno będzie do ciebie mówił.                

Z czasem nauczysz się coraz lepiej rozpoznawać Jego głos.  

 Gdy usłyszycie Jego głos, „nie zatwardzajcie serc waszych” – wzywa nas dzisiejszy 

psalm responsoryjny (Ps 95,8).  

Bądźmy otwarci, pełni dobrej woli, gotowi przyjąć to, co usłyszymy.  

Zawsze prośmy Ducha Świętego o światło i nie zrażajmy się, jeśli na przykład jakiś 

fragment Pisma Świętego będzie dla nas niezrozumiały.  

Być może to słowo przemówi do nas dopiero za jakiś czas, w świetle nowych doświadczeń 

życiowych, czy kolejnych wydarzeń.  

Słowo Boże zawsze odnosi się do naszego dziś. Wsłuchujmy się                      

z uwagą i sercem, a ono nas poprowadzi.  

A wówczas spełni się na nas obietnica Boga z dzisiejszego czytania:  

„Będę wam Bogiem, wy zaś będziecie mi narodem” (Jr 7,23).  

 

„Panie, pomóż mi dziś słuchać Twego głosu i wprowadzać w życie Twoje pouczenia, 

a przez to dochować Ci wierności.” 

 

Ps 95,1-2.6-9      

 

 

 



 Łk 11,14-23 

 

Raz wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy 

zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: Przez Belzebuba, władcę 

złych duchów, wyrzuca złe duchy.  Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od 

Niego znaku z nieba.  

On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone 

pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego 

królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez 

Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą 

waszymi sędziami.  

A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo 

Boże.  Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy 

mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy 

jego rozda.  Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

12 marca 2021                     
 

Mk 12,28b-34 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: Które jest pierwsze ze 

wszystkich przykazań?  Jezus odpowiedział:  

Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest 

jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą 

swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.  

Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. 

Nie ma innego przykazania większego od tych.   

Rzekł Mu uczony w Piśmie: Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo 

Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą 

mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie 

całopalenia i ofiary.  Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: 

Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej 

Go pytać.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wyobraź sobie, że obiecano ci na urodziny wyjątkowy prezent, pod warunkiem że 

będziesz w domu, kiedy zostanie ci dostarczony. Nie wychodzisz więc nigdzie przez cały 

dzień, czekając z niecierpliwością na niespodziankę. Około południa dzwoni do drzwi twój 

stary przyjaciel, mieszkający w innym mieście. Witasz go z uśmiechem i zapraszasz do 

środka, ale trudno ci się skupić na rozmowie z nim, bo przez cały czas myśli uciekają ci w 

inną stronę. Właściwie wolałbyś, żeby poszedł jak najszybciej, bo wciąż czekasz na dzwonek 

i zapowiedzianą dostawę. Czy już widzisz swój błąd? Oczekiwałeś, że twój prezent przyjdzie 

w paczce czy pudełku, a tymczasem przyszedł w postaci osoby! Niestety, nie umiałeś go 

przyjąć.  

Przykład ten może stanowić dobrą ilustrację do dzisiejszej Ewangelii. Uczony w Piśmie 

oczekuje jedynie odpowiedzi na swoje pytanie, szuka wiedzy, a Jezus proponuje mu relację.  



„Niedaleko jesteś od królestwa Bożego” – mówi do niego.  

Można to zrozumieć w sposób dosłowny, ponieważ uczony w Piśmie stoi właśnie przed 

Tym, który to królestwo uosabia. W Nim i w Jego posłannictwie wypełniło się całe Prawo 

Mojżeszowe i zostało zapoczątkowane królestwo Boże na ziemi.  

Uczony w Piśmie staje więc przed wyborem.  

 Czy zostanie przy Jezusie i uwierzy w Niego?  

 Czy też bez głębszego namysłu odrzuci Jego słowo i będzie dalej czekał na to, 

co już się dokonało?  

Nie wiemy, czy ostatecznie człowiek ten zawierzył Jezusowi, czy też pozostał tylko 

„niedaleko” od królestwa Bożego. Możemy natomiast być pewni jednego – gdyby zrozumiał, 

że w Jezusie jest obecny Bóg, przejąłby się tym głęboko i oddałby Mu cześć, zamiast 

prowadzić z Nim teologiczne dysputy.  

Czasami my także zatrzymujemy się „niedaleko” królestwa Bożego. Bardziej szukamy 

wiedzy niż bliskiej relacji. Albo zamiast z pokorą wsłuchiwać się w głos Jezusa, zasypujemy 

Go potokiem słów. Zamiast zaufać Jego przykazaniom, szukamy dróg ich obejścia.  

Nie pozwól, aby dziś tak się stało! 

Przyjdź do Niego, aby nauczył cię żyć miłością, którą przyniósł. On jeden wypełnił dwa 

największe przykazania i tylko On może podzielić się z tobą swoim zwycięstwem. Teraz 

także stoi u twoich drzwi.  

 Czy rozpoznasz w Nim dar, na który czekasz?  

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za dar Twojego królestwa. Pomóż mi dziś wzrastać w miłości do 

Ciebie i bliźniego.” 

 

Oz 14,2-10     Ps 81,6-11.14.17 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

13 marca 2021                     
 

Łk 18,9-14 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę 
przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi 
celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak 
inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik.  Zachowuję post dwa 
razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam.  Natomiast celnik stał z 
daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił:  

Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. 

Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, 
kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Zanim jeszcze celnik wypowiedział te słowa, wyraziły to samo jego gesty – stał z 

daleka, bił się w piersi, spuszczał wzrok. Wiedział, że jest grzesznikiem potrzebującym 

Bożego miłosierdzia, dlatego z pokorą stanął przed Bogiem, aby o nie prosić.  

 Czy Jezus oczekuje od nas, że jutro w kościele będziemy stać ze spuszczoną 

głową z dala od ołtarza?  

To raczej mało prawdopodobne.  

Przez tę przypowieść pokazuje nam jednak, jak miła jest Mu postawa pokory i szczerej 

skruchy. A pierwszym krokiem do kształtowania takiej postawy jest uświadomienie sobie, 

że jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy Bożego miłosierdzia.  

Może nam w tym pomóc rachunek sumienia. Jest to pożyteczna praktyka, która 

prowadzi do uczciwej refleksji nad własnymi niedociągnięciami. A kiedy to czynimy, 

Duch Święty rozbudza w nas szczere pragnienie szukania Bożego miłosierdzia.  

Rachunek sumienia powstrzymuje nas przed oddalaniem się od Pana, które następuje 

nie tylko z powodu poważnych grzechów, ale także w sposób bardziej subtelny.  



Podobnie jak statek może coraz bardziej zbaczać z kursu, gdy kapitan zaniedba swoje 

obowiązki, tak i my bez systematycznej refleksji nad naszym życiem stopniowo oddalamy 

się od Pana.  

To właśnie stało się z faryzeuszem z przypowieści Jezusa, który nawet nie zdawał sobie 

sprawy, jak bardzo pycha i zadufanie w sobie rzutuje na jego relację z Bogiem.  

Dlatego codzienna refleksja na zakończenie dnia nad własnymi zachowaniami, 

postawami, myślami czy uczynkami, choć bywa niekiedy bolesna, może nas skutecznie 

uchronić przed owymi subtelnymi, niezauważalnymi odejściami od Boga, które 

niekorygowane, niekontrolowanie i niepoddawane Bożemu miłosierdziu, mogą nas 

doprowadzić do zatwardzenia serca i obojętności religijnej, a ostatecznie nawet do 

odejścia od wiary.  

Ale Duch Święty jest łagodny i delikatny.  

Nawet gdy przekonuje nas o naszym grzechu, to jednocześnie zapewnia, że Bóg nas 

kocha i niczego bardziej nie pragnie niż nam przebaczyć. Pokazuje też, jak  bardzo 

potrzebujemy pomocy, aby coraz mocniej kochać Boga i bliźniego.  

Postanów więc sobie przynajmniej teraz, w czasie Wielkiego Postu, pójść do spowiedzi.  

Przyjdź do Pana ze szczerym i pokornym sercem, jak celnik z Ewangelii. Nie wstydź się 

przyznać, że potrzebujesz Zbawiciela.  

W Bogu jest cały ocean miłosierdzia. On przebaczy ci wszystkie twoje grzechy.  

 

„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” 

 

Oz 6,1-6     Ps 51,3-4.18-21 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

14 marca 2021                           
 

J 3,14-21 (Biblia Tysiąclecia) 
 

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

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

umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 

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

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

zbawiony.  Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został 

potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.  A sąd polega na tym, 

że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo 

złe były ich uczynki.  Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i 

nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania 

prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Czy może i ty nosisz w sobie obraz Boga jako buchaltera, który wciąż sprawdza w 

swoich księgach, czy twoje postępowanie jest zgodne z Jego wyśrubowanymi 

standardami?  

W dzisiejszej Ewangelii św. Jan przypomina nam, że Jezus, Syn Boży posłany przez 

Ojca, nie przyszedł na świat po to, by nas potępić, ale by zbawić.  

 Nie przyszedł po to, by drobiazgowo zliczać nasze dobre i złe uczynki.  

 Przyszedł, aby nas uzdrawiać, chronić i ratować. Mówią nam o tym wprost 

dwa pierwsze wersety dzisiejszej Ewangelii (J 3,14-15).  

Wprawdzie odrzuciliśmy przykazania Boga i Jego wizję naszego życia, ale On, zamiast 

nas potępić, posłał Jezusa, by „wywyższony” dał życie wieczne wszystkim, którzy w 

Niego uwierzą.  

Jest to nawiązanie do fragmentu Księgi Liczb, w którym czytamy, jak za szemranie 

przeciwko Panu na Izraelitów spadła plaga jadowitych węży.  



Bóg polecił wówczas Mojżeszowi odlać węża z brązu i umieścić go na palu, a każdy, 

kto na niego spojrzał, odzyskiwał zdrowie (Lb 21,4-9).  

Podobnie jak dla Izraelitów, tak i dla nas pierwszym krokiem jest uznanie, że 

potrzebujemy zbawienia, co zwykle oznacza stanięcie twarzą w twarz z własną słabością i 

grzechem. Uświadomienie sobie, że Jezus cierpiał także z powodu moich grzechów, może 

palić jak ukąszenie węża.  

Ale i nam, jak Izraelitom, Bóg daje lekarstwo – krzyż Jezusa.  

Zbawienie ofiarowane nam przez Jezusa to coś o wiele więcej niż fizyczne uzdrowienia 

Izraelitów pokąsanych przez węże.  

On uzdrawia nas duchowo. Przebacza nam i daje siłę do przemiany życia. Odnawia 

naszą relację z Bogiem. I daje nam mocną nadzieję na niebo.  

Nie wpadnij więc w pułapkę myślenia o Bogu jako o buchalterze. On nie zajmuje się 

potępianiem, ale zawsze wychodzi z propozycją zbawienia.  

Spójrz dziś na Jezusa wywyższonego na krzyżu.  

Wyznaj Mu, że potrzebujesz zbawienia, a On cię uzdrowi i odnowi na duchu.  

 

„Jezu, pomóż mi podnieść wzrok ku Tobie.” 

 

2 Krn 36,14-16.19-23     Ps 137,1-6      

Ef 2,4-10 

 

 A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to 

nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską 

bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach 

niebieskich - w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo 

Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską 

bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem 

Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.   

Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych 

czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.  

 


