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Iz 65,17-21 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się 

wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, 

będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto 

Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu - radość.  Rozweselę się z Jerozolimy i 

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

narzekania.  Nie będzie już w niej niemowlęcia, mającego żyć tylko kilka dni, ani 

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

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

zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Czy znasz kogoś, kto długo modlił się w bardzo konkretnej intencji, na przykład o 

podwyżkę? Być może był tak skupiony na tym, co chciał otrzymać, że nie wyobrażał 

sobie, iż Bóg mógłby chcieć dla niego czegoś jeszcze lepszego. Podwyżki co prawda nie 

otrzymał, ale zmienił pracę, co wiązało się z lepszą pensją i z większymi możliwościami 

rozwoju.  

Coś podobnego przytrafiło się także Izraelitom. Bóg przez proroków obiecał stworzyć 

„nowe niebiosa i nową ziemię” (Iz 65,17).  

Bibliści są zdania, że proroctwo to pochodzi z okresu „drugiej świątyni”, który 

nastąpił po wygnaniu babilońskim. Możliwość odbudowy wspaniałej świątyni 

jerozolimskiej – w której, jak wierzyli Żydzi, ziemia stykała się z niebem – była dla 

Izraela źródłem intensywnej radości, nadziei i ufnego patrzenia w przyszłość.  

Nowe niebiosa i nowa ziemia wydawały się dodatkiem jeśli nie zbędnym, to co 

najmniej niepokojącym.  

Skoro świątynia została odbudowana, to czy można pragnąć jeszcze czegoś więcej?  



Izraelici z wielkim przejęciem przeżywali powrót z wygnania. Wydaje się jednak, że 

byli tak skupieni na tym, co działo się w tamtym momencie, że nie zwrócili uwagi na 

wspaniałą, pełną nadziei obietnicę zawartą w skierowanym do nich słowie Boga. Ich 

wyobrażenie o długości, wysokości i głębi Bożej miłości ograniczało się do długości, 

wysokości i głębokości świątyni jerozolimskiej.  

Jakże często my sami także zadowalamy się o wiele skromniejszą wizją 

życia własnego i naszych bliskich niż ta, którą proponuje nam Bóg! 

Mamy skłonność do wpadania w tę pułapkę, ponieważ nasze widzenie świata i 

kryjących się w nim możliwości nie jest tak pełne, jak widzenie Boga. Nie znaczy to 

jednak, że nasze oczekiwania mają być skromne, a nawet kurczyć się jeszcze bardziej, 

gdy przeżyjemy jakiś zawód.  

Nawet jeśli nie potrafimy tego zobaczyć,  

możemy być pewni, że Bóg działa dziś w naszym życiu i w całym świecie.  

On wypełni wszystkie swoje obietnice – w tym także, pewnego dnia, obietnicę 

nowego nieba i nowej ziemi!  

Niezależnie od tego, czy jesteś dziś zadowolony ze swojego życia, czy masz nadzieję 

na jakąś zmianę, nie trać z oczu wielkości tej wizji, którą roztacza przed nami Bóg na 

kartach Pisma Świętego.  

Jego miłość i obietnice przewyższają nieskończenie bardziej to wszystko, czego 

jesteśmy w stanie zapragnąć dla siebie i swoich bliskich.  

 

„Jezu, naucz mnie radować się wszystkimi Twoimi obietnicami                                        

i czerpać z nich pociechę.” 

 

Ps 30,2.4-6.11-13       

 

 

 

 

 

 

 

 



J 4,43-54 

 

Po dwóch dniach wyszedł stamtąd do Galilei.  

Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej 

ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli 

wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na 

święto.  Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił 

wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn 

chorował.  Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, 

aby przyszedł i uzdrowił jego syna: był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego: 

Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do Niego urzędnik 

królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko.  Rzekł do niego Jezus: Idź, syn 

twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i szedł z 

powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn 

jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: Wczoraj około 

godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o 

której Jezus rzekł do niego: Syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina.  Ten już 

drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. 
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J 5,1-16 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Potem nastąpiło święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy.  

W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, 

zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, 

chromych, sparaliżowanych, /którzy czekali na poruszenie się wody. Anioł bowiem 

zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu 

się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę/.  

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

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

Czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział Mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby 

mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już 

dochodzę, inny wchodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus: Wstań, weź swoje łoże i 

chodź! Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia 

tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: Dziś jest szabat, nie wolno ci nieść 

twojego łoża.  On im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje 

łoże i chodź. Pytali go więc: Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i chodź?                        

 Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który 

był w tym miejscu.  Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto 

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

ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali 

Jezusa, że to uczynił w szabat. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Woda jest niezbędna do życia. W ekstremalnie suchych środowiskach rośliny wysysają 

z ziemi każdą kroplę wilgoci, aby utrzymać się przy życiu.  

Św. Jan w dzisiejszej Ewangelii odwołuje się do tej życiodajnej właściwości wody, 

opowiadając o tym, jak Jezus uzdrowił człowieka nad sadzawką w Jerozolimie.  

Jezus spostrzega człowieka, który leży przy sadzawce słynącej z uzdrawiających 

właściwości, ale z jakiegoś powodu jak dotąd nie został uzdrowiony.  



„Inny wstępuje przede mną” (J 5,7) – skarży się Jezusowi.  

Według starożytnej tradycji cudowne właściwości sadzawki ujawniały się tylko od 

czasu do czasu, gdy Bóg poruszał jej wody. Najprawdopodobniej znajdowało się tam 

podziemne źródło, którego wody od czasu do czasu wpływały do sadzawki.  

W języku biblijnym woda płynąca, w przeciwieństwie do wody stojącej, nazywana jest 

„wodą żywą”. Sytuacja wydaje się nieco paradoksalna – chory mężczyzna opowiada o 

swoich trudnościach w dotarciu do wody Jezusowi, który sam jest źródłem wody żywej                     

(J 4,10.14).  

Dlatego wystarczy Jego słowo, aby człowiek ten został uzdrowiony.  

Podobne paradoksy mogą wkraść się także w naszą relację z Jezusem. Często zwracamy 

się do Niego, aby pomógł nam rozwiązać określony problem lub udzielił konkretnej łaski, 

co oczywiście samo w sobie nie jest niczym złym – naturalne pragnienia chorego 

człowieka stały się punktem wyjścia dla Jezusa, gdy zapytał: „Czy chcesz wyzdrowieć?” 

(J 5,6). 

 Ale jeśli nasza relacja z Jezusem ogranicza się tylko do takich modlitw, oznacza to, że 

szukamy Go jedynie ze względu na to, co możemy od Niego uzyskać, a nie ze względu na 

to, kim On jest.  

My także, jak ów człowiek przy sadzawce, możemy nie zauważyć, że stoi przed nami 

Jezus, źródło życia i wszelkiego uzdrowienia.  

 Tylko On może zaspokoić nasze pragnienie miłości, przebaczenia, wolności, 

sensu.  

 Jego obecność koi jak płynąca woda.  

 On napełnia nas pokojem, który jest niezależny od okoliczności.  

 W Nim znajdujemy odpowiedzi; w Nim znajdujemy nadzieję.  

 On daje takie poczucie spełnienia, jakiego nikt i nic dać nam nie może.  

Jezus ofiarowuje ci dziś dar wody żywej.  

Może w twoim życiu jest wiele problemów, może czekasz na poruszenie wody w 

sadzawce i kogoś, kto cię do niej zaniesie. Jezus jest gotów wejść w twoją sytuację, aby 

cię uzdrawiać i odradzać. 

 

„Jezu, Uzdrowicielu, pragnę Twojej żywej wody.” 

 

Ez 47,1-9.12     Ps 46,2-3.5-6.8-9 
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Tak mówi Pan: Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia 

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

odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom: Wyjdźcie na 

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

drogach, na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko.  Nie będą już łaknąć ni 

pragnąć, i nie porazi ich wiatr upalny ni słońce, bo ich poprowadzi Ten, co się lituje nad 

nimi, i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. Wszystkie me góry zamienię na drogę, i 

moje gościńce wzniosą się wyżej. Oto ci przychodzą z daleka, oto tamci z Północy i z 

Zachodu, a inni z krainy Sinitów. Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry, 

wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad 

jego biednymi.  Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał.  

 Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, 

która kocha syna swego łona?  

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

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu znajdujemy wiele przepięknych obrazów, które 

ukazują miłość Boga i Jego troskę o lud, troskę o nas. 

To przesłanie jest dziś dla nas równie pocieszające jak dla ówczesnych Izraelitów, 

wygnanych ze swojej ziemi.  

Byli to ci sami Izraelici, którzy usiłowali zabić proroka Jeremiasza. Ci sami, którzy 

puszczali mimo uszu wezwania do nawrócenia głoszone przez proroka Ezechiela. Ci sami, 

którzy składali ofiary pogańskim bożkom oraz dopuszczali się wielkich 

niesprawiedliwości wobec ubogich i zepchniętych na margines.  



Do nieszczęścia, które ich spotkało, doprowadziły ich własne grzechy. A mimo to Bóg, 

pełen czułości i miłosierdzia, obiecuje sprowadzić ich z powrotem do domu i czuwać nad 

nimi w drodze.  

W dzisiejszym tekście porównuje się do matki, która nigdy nie zapomina o swoim 

dziecku. Zważywszy na to, ile razy Izraelici odchodzili od Boga, można by zastanawiać 

się, dlaczego On wciąż jeszcze gotów jest im pomagać.  

Bardzo często przypisujemy Bogu swoją własną ludzką naturę i zakładamy, że postąpi 

tak, jak my postępujemy, gdy ktoś wyrządza nam zło – że zareaguje gniewem, 

rozgoryczeniem, użalaniem się nad sobą czy chęcią zemsty.  

Ale Bóg nie myśli ani nie działa w taki sposób.  

 Nie obraża się na nas, gdy Go lekceważymy.  

 Nie szuka odwetu ani nie czerpie satysfakcji z naszego cierpienia.  

 Jego największą troską jest nasze dobro – i zawsze wie, co jest dla nas 

najlepsze.  

Jak mówi dzisiejszy psalm: „Pan jest dobry dla wszystkich” (Ps 145,9).  

Nie tylko dla świętych, ale także dla najgorszych grzeszników. Nie zapomina o nikim. 

Zawsze jest gotów przebaczać i wprowadzać z powrotem do domu. To samo odnosi się do 

ciebie!  

Niech więc to dzisiejsze przesłanie o odkupieniu doda ci odwagi. Spróbuj zobaczyć, w 

jaki sposób Bóg błogosławi ci w życiu. Czy widzisz, jak próbuje zbliżyć się do ciebie?  

Nawet jeśli popadniesz w grzech, pamiętaj o tym, że On jest kochającym Ojcem, który 

chce wprowadzić cię na drogę pokoju i uzdrowienia.  

Jego dobroć ogarnia nas zewsząd! 

 

„Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoje nieskończone miłosierdzie i za obietnicę 

zbawienia.”  

 

Ps 145,8-9.13-14.17-18     

 

 

 

 

 



J 5,17-30 

Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam.  

 Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał 

szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.  

W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie 

mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to 

samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to 

wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się 

dziwili.  Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia 

tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi,  aby 

wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, 

nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha 

słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz 

ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi 

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

będą.  Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie 

samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem 

Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, 

którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego:  a ci, którzy pełnili dobre 

czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na 

zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, 

a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie 

posłał. 
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Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy.  Jest 

przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, 

który o mnie wydaje, jest prawdziwy.  Wysłaliście poselstwo do Jana i on 

dał świadectwo prawdzie.  Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, 

abyście byli zbawieni.  On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się 

krótki czas jego światłem.  

Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do 

wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który 

Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie 

widzieliście Jego oblicza;  nie macie także słowa Jego, trwającego w was, bo wyście nie 

uwierzyli w Tego, którego On posłał. Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich 

zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo.  A przecież nie 

chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie.  Nie odbieram chwały od ludzi, ale wiem o was, 

że nie macie w sobie miłości Boga.  Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście 

Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli.                      

 Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie 

chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie mniemajcie jednak, że to Ja was oskarżę 

przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie 

nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie 

uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, 

jakżeż moim słowom będziecie wierzyli? 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zapewnia Żydów, że świadectwo, jakie wydał o Nim Jan 

Chrzciciel, jest prawdziwe i skuteczne.  

 Ale co dało Janowi taką moc świadectwa?  



Nie dokonywał spektakularnych cudów, nie ubierał się według najświeższej mody ani 

nie przestawał z możnymi tego świata. Wręcz przeciwnie, żył na pustyni, nosił strój z 

sierści wielbłądziej, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. Mimo to ludzie ciągnęli do 

niego tłumnie. Nawet król Herod szanował Jana i, choć „odczuwał duży niepokój”, to 

jednak „chętnie go słuchał” (Mk 6,20).  

 Co wyróżniało Jana? Jego determinacja.  

Miał w życiu tylko jeden cel – wypełnić swoją misję, jaką było wskazanie Mesjasza. 

Całe życie Jana było temu podporządkowane i właśnie to czyniło go wiarygodnym i 

przyciągało do niego ludzi.  

Jesteśmy w połowie Wielkiego Postu. 

Na tym etapie wielu z nas przeżywa rozczarowania i frustracje.  

 Może nie wytrwaliśmy w swoich postanowieniach. Może jest nam wstyd, bo 

zdaliśmy sobie sprawę, że nie jesteśmy wiarygodnymi świadkami Chrystusa. Ale 

pogrążanie się w tego typu myślach może jedynie pogorszyć naszą sytuację 

duchową!  

 Może nie udało ci się dochować wielkopostnych postanowień, ale dziś jest nowy 

dzień, a miłosierdzie Jezusa nigdy się nie wyczerpuje. 

 Czyż nie głębię Bożego miłosierdzia głosił Jan Chrzciciel, wzywając lud do 

nawrócenia?  

Nie pozwól, by jego wołanie poszło na marne! Potraktuj na serio jego wezwanie. 

Przeproś Boga za grzechy i zaniedbania, ufny w Jego miłosierdzie wyznaj je w pokorze z 

głębokim postanowieniem poprawy i wierności Panu. Nie rozpamiętuj tego, co było. Nie 

opłakuj straconego czasu ani zmarnowanych łask.  

Staraj się za to przyjąć łaskę, którą Pan daje ci dzisiaj. Jest ona darmowa. Jest 

przeobfita. I jest twoja, jeśli tylko tego zechcesz. 

 

 „Jezu, otwórz moje oczy, aby dostrzegały łaski, jakimi obsypujesz mnie każdego 

dnia, i odnów moje serce, abym potrafił się cieszyć tym, co otrzymuję od Ciebie, i 

ufać, że ani przez chwilę nie odwracasz ode mnie swojego miłosiernego spojrzenia.” 

 

Wj 32,7-14     Ps 106,19-23 

 

 

 



 

Św. Józefa, Oblubieńca 
Najświętszej Maryi Panny 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

19 marca 2021                     
 

Mt 1,16.18-21.24a (Biblia Tysiąclecia) 
 

Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.  

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z 

Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha 

Świętego.  

Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej 

na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.  

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł:  

Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; 

albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.  Porodzi Syna, któremu 

nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów .  

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Marzenia Józefa o szczęśliwym małżeństwie i rodzinie legły właśnie w gruzach. Będąc 

wiernym Żydem i „człowiekiem sprawiedliwym” (Mt 1,19), był świadom, że prawo 

żydowskie wymaga od niego troski o świętość małżeństwa, która – jak sądził – została 

naruszona przez „niewierność” Maryi.  

Ale chciał także chronić Maryję. Postanowił więc zachowując prawo uniknąć jednak 

publicznego oskarżenia Maryi. Był to na pozór plan miłosierny i szlachetny.  

 



Ale plan Boży był jeszcze lepszy.  

Aby oznajmić go Józefowi, Bóg posłał do niego anioła z jasnym i jednoznacznym 

przesłaniem: „Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki” (Mt 1,20).  

Dla Józefa musiał to być wstrząs. Bóg zapowiedział mu również, że dziecko, które się 

narodzi, będzie święte.  

Rzeczywistość przewyższyła wszystkie nadzieje i pragnienia Józefa. Syn Maryi będzie 

Mesjaszem, Tym, który wybawi lud z jego grzechów.  

Nie ma się czego bać. Bóg działa jeszcze intensywniej, niż Józef mógł to sobie 

kiedykolwiek wyobrazić. Wystarczy, by uchwycił się Bożej obietnicy i uczynił krok w 

nieznane.  

My także, jak Józef, mamy wiele marzeń i aspiracji. U tych z nas, którzy są rodzicami, 

marzenia te dotyczą także naszego potomstwa. Z miłości do naszych dzieci snujemy plany i 

zdobywamy się na poświęcenia, aby wzrastały w zdrowiu, rozwijały się i mogły w 

przyszłości dokonać rzeczy wielkich – może nawet większych od naszych dokonań. Czasami 

jednak sprawy nie układają się po naszej myśli i, podobnie jak Józef, musimy uciec się do 

planu B.  

Ale czy jesteśmy rodzicami czy też nie, wszyscy znamy to uczucie zawodu i dezorientacji, 

które ogarnia nas, gdy drogi Boże okazują się inne od naszych.  

Jednak Bóg zawsze będzie nas prowadził i błogosławił, jak prowadził i błogosławił Józefa. 

Bóg widzi całą drogę naszego życia, od czasu przed naszym poczęciem aż po samą 

wieczność.  

On wie, w jaki sposób poszczególne sytuacje wpisują się w Jego plan, który ma na celu nie 

tylko nasze dobro, ale też dobro wszystkich pokoleń. Jest z nami również w czasach zamętu, 

w cierpieniu i udręce.  

I choć może nie wysyła do nas aniołów z przesłaniem, to jednak powierzył nam swoje 

słowo, któremu możemy bezwzględnie zaufać, a ono dziś do nas mówi:  

„Nie bój się” (Mt 1,20).  

 

„Ojcze, Tobie zawierzam wszystkie moje plany i nadzieje.  

Św. Józefie, módl się za mną.” 

 

2 Sm 7.4-5a.12-14a.16     Ps 89,2-5.27.29     Rz 4,13.16-18.22 (albo) Łk 2,41-51a 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

20 marca 2021                     
 

J 7,40-53 (Biblia Tysiąclecia) 
 

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

prorokiem. Inni mówili: To jest Mesjasz. Ale - mówili drudzy - czyż Mesjasz przyjdzie z 

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

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

powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na 

Niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: 

Czemuście Go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze nikt nie 

przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia.  Odpowiedzieli im faryzeusze: Czyż i wy 

daliście się zwieść?  Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego?               

A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, 

Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego:  Czy Prawo nasze potępia człowieka, 

zanim go wpierw przesłucha, i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu: Czy i ty jesteś z 

Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli 

się - każdy do swego domu. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

To bardzo kategoryczne stwierdzenie!  

Faryzeusze są pewni swego – Mesjasz ma być potomkiem Dawida i pochodzić z Judei, 

z Betlejem. To niemożliwe, żeby pochodził z Galilei.  

Galileę, należącą do Królestwa Północnego, zamieszkiwały plemiona Izraela, z których 

większość została przed wiekami uprowadzona do Asyrii, a ci, którzy pozostali, zmieszali 

się z poganami. Owszem, są Żydami, ale ich prawowierność jest wątpliwa.  

W ten sposób Jezus został z góry wykluczony po prostu ze względu na domniemane 

miejsce swojego pochodzenia. 

 Jednak Nikodem, sprzeciwiając się takiemu rozumowaniu, słusznie zapytał:                        

„Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i zbada, co on 

czyni?” (J 7,51).  



Czy nie lepiej, zamiast polegać na dotychczasowym doświadczeniu i fragmentarycznej 

wiedzy, zbadać dokładnie obecną sytuację i wyciągnąć z niej wnioski?  

Owszem,  

 Jezus przyszedł z Galilei, ale uzdrawia chorych, wyrzuca demony, wskrzesza 

umarłych.  

 Przemawia jak Ten, który ma władzę od Boga.  

Z pewnością wszystkie te fakty mówią o Nim więcej niż Jego skromne pochodzenie. 

Faryzeusze jednak nie chcieli słuchać mądrych słów Nikodema.  

Nie trzeba długo szukać, żeby zobaczyć, jak  

taka sama mentalność wkrada się w nasze umysły po dziś dzień.  

Jakże często wpadamy w pułapkę oceniania kogoś jedynie na podstawie jego 

wykształcenia, wykonywanej pracy, miejsca czy środowiska, z którego pochodzi, a nawet 

na podstawie tego, do jakiego kościoła chodzi lub czy w ogóle do niego chodzi.  

Jeśli zdarza ci się osądzać ludzi w ten sposób, to jest to dobry moment, abyś głębiej 

zastanowił się nad swoją postawą. Kiedy następnym razem przyłapiesz się na wygłaszaniu 

o kimś kategorycznych stwierdzeń, podobnych do tych wygłaszanych przez faryzeuszy z 

dzisiejszej Ewangelii, mądrze uczynisz zatrzymując się i biorąc przykład z Nikodema.  

Zamiast wyciągać przedwczesne wnioski, spójrz jeszcze raz, głębiej i bardziej 

wnikliwie, na osobę, którą masz przed sobą. Poproś Boga, żeby pokazał ci, jak On na nią 

patrzy.  

Może wówczas odkryjesz, że Bóg widzi w niej osobę stworzoną na swój własny obraz i 

podobieństwo, i gorąco pragnie, aby rozpoznała w Nim Ojca.  

A kiedy w taki sposób i ty na nią spojrzysz,  

jest szansa, że zobaczysz w niej Jezusa. A to wszystko zmienia.  

 

„Jezu, naucz mnie nie osądzać pochopnie i pomóż mi zobaczyć Ciebie we 

wszystkich ludziach, których dziś spotkam.” 

 

Jr 11,18-20     Ps 7,2-3.9-12 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

21 marca 2021                           
 

J 12,20-33 (Biblia Tysiąclecia) 
 

A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon /Bogu/ w czasie święta, byli też 

niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i 

prosili go mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział 

Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką 

odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy.  Zaprawdę, 

zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, 

zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje 

życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie 

wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i 

mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz  

dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć?  

Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie,  

właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. 

Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię.  

 Tłum stojący /to/ usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł przemówił do 

Niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu 

na was.  Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie 

precz wyrzucony.   

A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich 

do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Jezus doznał lęku? To bardzo łagodnie powiedziane.  

Greckie słowo użyte tu przez Jana oznacza ekstremalną udrękę i przerażenie.  

 



To samo słowo opisuje w Biblii: 

 reakcję uczniów na zagrażającą ich życiu burzę na jeziorze (Mt 14,26: " 

Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i 

ze strachu krzyknęli."),  

 rozpacz Dawida płaczącego nad swoim zabitym synem Absalomem (2 Sm 19,1: 

" Król zadrżał. Udał się do górnego pomieszczenia bramy i płakał. Chodząc tak 

mówił: Synu mój, Absalomie! Absalomie, synu mój, synu mój! Kto by dał, bym ja 

umarł zamiast ciebie? Absalomie, mój synu, mój synu! "),  

 uczucia Lota ratującego się ucieczką przed zagładą Sodomy i Gomory                         

(Rdz 19,16: " Kiedy zaś on zwlekał, mężowie ci chwycili go, jego żonę i dwie córki 

za ręce - Pan bowiem litował się nad nim - i wyciągnęli ich, i wyprowadzili poza 

miasto.").  

 

 Co tak bardzo przeraziło Jezusa? Co Go tak udręczyło?  

Świadomość, że oto „nadeszła godzina” (J 12,23), Jego godzina.  

Dobiegł końca czas głoszenia słowa i nauczania, uzdrawiania i wyrzucania złych 

duchów, a przybliżył się czas męki.  

Jezus wiedział, że czekają Go nieludzkie tortury i powolna, bolesna śmierć.                           

Ta perspektywa pozbawiała Go pokoju i napełniała przerażeniem.  

Jednak Jezus wiedział również, że przy całej swojej potworności krzyż jest niezbędny 

dla wybawienia ludzi z grzechów. Nie będzie to łatwe, nie będzie estetyczne, ale jest 

konieczne.  

Zamiast więc ratować siebie, złożył swoje życie w ręce Ojca ufając, że On 

przeprowadzi Go przez to wszystko, co Go czeka.  

Za bardzo nas kochał, żeby się wycofać. 

Wszyscy mamy w życiu momenty, kiedy „doznajemy lęku”. Przeżywamy ciężkie 

chwile patrząc na cierpienie bliskiej osoby lub mierząc się z własnym cierpieniem. Jest to 

bolesne, trudne, ale zarazem nieuniknione.  

Jeżeli właśnie teraz znajdujesz się w takiej sytuacji, wiedz, że nie jesteś sam. 

Jezus jest z tobą. 

On obejmuje cię ramieniem i przygarnia do siebie. Wie, co to znaczy być tak 

udręczonym, że ma się ochotę po prostu uciec od wszystkiego. A ponieważ to wie, może 

cię wspomóc i pocieszyć.  

Jezus przyjął krzyż, ponieważ wiedział, że Jego śmierć odsłoni głębię Bożej 

miłości do nas – w tym także do ciebie.  



Niech ta miłość otacza cię dziś i podtrzymuje.  

 

„Panie, pomóż mi otworzyć serce na Twoją miłość. Jezu, potrzebuję dziś 

Twojego wsparcia i pocieszenia.” 

 

Ps 51,3-4.12-15    

   

Jr 31,31-34 

    Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy zawrę z domem Izraela i z domem 

judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy 

ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo 

że byłem ich Władcą - wyrocznia Pana.  Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z 

domem Izraela po tych dniach - wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich 

jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem.  

 I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: Poznajcie Pana! 

Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie - wyrocznia Pana, 

ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał.  

 

 

 

Hbr 5,7-9 

Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania 

do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.             

A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.  

A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla 

wszystkich, którzy Go słuchają,  

 


