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Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

14 lutego 2022 
 

Ps 117,1-2 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie 

ludy, bo Jego łaskawość nad nami potężna, a wierność 

Pańska trwa na wieki. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Był wiek IX, cywilizacja chrześcijańska na południu i zachodzie Europy rosła w 

siłę. Widząc płynące z niej korzyści także narody słowiańskie Europy środkowej i 

wschodniej zapragnęły wejść w jej orbitę, prosząc o przysłanie misjonarzy. 

Problemem była jednak bariera językowa.  

Niemieccy, włoscy czy greccy misjonarze nie znając miejscowych języków, 

udzielali wprawdzie chrztu, ale nie byli w stanie skutecznie nauczać prawd wiary, nie 

mogli też utrwalać ich na piśmie.  

Z polecenia bizantyńskiego cesarza Michała III z misją do ludów słowiańskich 

udali się dwaj bracia, Grecy z Tesaloniki, mnisi Cyryl i Metody, znani ze swoich 

zdolności mediacyjnych i językowych.  

Ich ogromną zasługą stało się opracowanie alfabetu dostosowanego do dźwięków 

języka słowiańskiego oraz przełożenie na ten język Pisma Świętego i ksiąg 

liturgicznych.  

 



Jednak te heroiczne wysiłki spotkały się z silną opozycją ze strony duchowieństwa 

frankońskiego, które także prowadziło działalność misyjną na Morawach i 

argumentowało, że liturgię można sprawować jedynie w języku łacińskim, 

hebrajskim i greckim, to jest w tych językach, w których wypisano tytuł winy Jezusa 

na krzyżu.  

Nastąpił impas. Przeciwnicy obstawali przy swoim, nie chcąc słuchać ani 

przyjmować żadnych argumentów. Braci oskarżonych o herezję odesłano do Rzymu, 

do papieża Hadriana II, który jednak rozstrzygnął spór na ich korzyść, zatwierdzając 

przetłumaczone księgi.  

Słowianie weszli do Kościoła oraz w obręb kultury chrześcijańskiej.  

Wierność Pana i Jego łaska są silniejsze od wszystkich naszych 

konfliktów i podziałów.  

On zawsze znajduje sposób na to, by Jego Ewangelia mogła być głoszona. Nie 

zraża się ludzką słabością, ograniczeniami, niechęcią do zmian.  

Tak było w czasach świętych Cyryla i Metodego, Apostołów Słowian, tak też jest i 

dzisiaj.  

W październiku ubiegłego roku papież Franciszek zapoczątkował synod, którego 

celem ma być słuchanie tego, co Bóg mówi dziś do Kościoła.  

Nie wiemy jeszcze, jakie będą jego owoce, ale możemy być pewni, że Bóg nie 

opuści swego Kościoła i wskaże mu drogę tak, jak to czynił wielokrotnie w 

przeszłości.  

Obyśmy nie tracili wiary w to, że pomimo wszelkich naszych słabości łaska Boża 

wciąż działa, a wierność Pańska trwa na wieki.  

 

„Panie, Ty jesteś Bogiem wiernym, który nigdy nas nie opuszcza. 

Powierzamy Ci dziś sprawy Kościoła i świata.” 

 

Dz 13,46-49: 

Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: Należało głosić słowo Boże 

najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia 

wiecznego, zwracamy się do pogan.  Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem 

Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi.  

Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni 

do życia wiecznego, uwierzyli.  Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. 

 

 



Łk 10,1-9 

 

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po 

dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść 

zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; 

proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.  

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. 

Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie 

pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu 

domowi!  Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; 

jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo 

zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

15 lutego 2022 
 

Jk 1,12-18 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany 

próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują.               

Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega 

pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia 

każdego na pokusę i nęci..  Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a 

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

umiłowani! Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z 

góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności.  

 Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, 

               byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

W należącej już do klasyki powieści Roberta Louisa Stevensona Dr Jekyll i pan 

Hyde ceniony londyński lekarz nazwiskiem Jekyll eksperymentuje z eliksirem, który 

rozdziela jego dobre i złe cechy. Po zażyciu eliksiru zmienia się w potwornego pana 

Hyde’a. Im więcej eliksiru przyjmuje, tym bardziej natura pana Hyde’a bierze górę, aż 

wreszcie doprowadza go do śmierci.  

Powieść Stevensona jest dobrą ilustracją nauczania św. Jakuba na temat pokusy. 

Bóg dał nam wszystkim wolną wolę, abyśmy wybierali między dobrem a złem.  

Jednak nasze złe wybory działają na nas podobnie jak eliksir dr. Jekylla – niszczą 

nasze człowieczeństwo. Im bardziej ulegamy naszym grzesznym nawykom                          

i postawom, tym bardziej zaczynają one nad nami panować i zmieniać naszą 

tożsamość. Jak pisze Jakub: „Pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro 

grzech dojrzeje, przynosi śmierć” (Jk 1,15).  



Jeśli nie będziemy czujni, grzech może nas zniszczyć! Jednak Jakub przekazuje 

nam również, że grzech nie jest końcem historii. Bóg zapewnił nam antidotum – żywe 

słowo Pisma Świętego. Słowo to „ma moc zbawić dusze” (Jk 1,21).  

Nie znaczy to, że staniemy się wolni od pokus, ale słowo Boże stanie się „mieczem 

Ducha” (Ef 6,17), który pomoże nam w walce z pokusami i grzechem, abyśmy mogli 

doświadczyć wolności zdobytej dla nas przez Jezusa na krzyżu.  

Jeśli jeszcze nie weszło ci to w zwyczaj, postanów sobie, że codziennie 

rozważysz przynajmniej jeden fragment z Pisma Świętego.  

Przed rozpoczęciem rozważania poproś o pomoc Ducha Świętego.  

Następnie kilkakrotnie przeczytaj wybrany fragment. Może jakieś konkretne słowo 

czy fraza przykują twoją uwagę.  

Jeśli tak, zatrzymaj się nad nimi chwilę. Co Bóg mówi do ciebie przez ten 

fragment? Zanotuj go sobie i niech to słowo towarzyszy ci w ciągu dnia.  

Kiedy już wyrobisz w sobie nawyk codziennego czytania Pisma Świętego, 

zaczniesz zauważać, że także twoje życie staje się „słowem” Boga – słowem 

prawdy i miłosierdzia.  

Zaufaj, że tak się stanie, ponieważ Bóg obiecał, że Jego słowo „nie wraca (…) 

bezowocne” (Iz 55,11).  

„Panie, niech Twoje słowo stanie się światłem, które będzie mnie prowadzić 

przez wszystkie dni życia.  

 

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

 

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? 
 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

16 lutego 2022 
 

Jk 1,19-27 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

  Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do 

słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Gniew bowiem męża nie 

wykonuje sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz 

cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, 

które ma moc zbawić dusze wasze.  

Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko 

słuchaczami oszukującymi samych siebie. 

 Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny 

jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie.  Bo przyjrzał 

się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa 

doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem 

skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma 

błogosławieństwo Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc 

serce swoje nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest 

podstaw. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece 

nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego 

nieskalanym od wpływów świata. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jakub zdawał sobie sprawę, że adresaci jego listu przechodzą ciężkie chwile, toteż 

zachęcał ich do utkwienia wzroku w Jezusie i wytrwania w wierze. Przypominał im, 

że wcielając w życie prawdy, które poznali, będą błogosławieni. Być może także i ty, 

jak pierwsi odbiorcy listu Jakuba, doświadczasz niesprawiedliwości i zastanawiasz się, 

kiedy wreszcie ta sytuacja się zmieni.  



A może dotyka cię cierpienie trwające już od długiego czasu – chory mąż czy żona, 

niepełnosprawne dziecko, bezrobocie, niezgoda wśród bliskich.  

Tego rodzaju próby mogą osłabić twoją determinację do wytrwania w wierze. 

Zresztą nawet zwyczajne codzienne obowiązki mogą wyczerpywać twoją energię. 

Oto kilka wskazówek, które pomogą ci „wprowadzać słowo w czyn”, 

kiedy przechodzisz wyjątkowe czy też całkiem zwyczajne próby.  

1. Po pierwsze, doceń dary Boga. Rozejrzyj się wokół siebie i zastanów się, 

gdzie dostrzegasz dobroć Boga. Może w osobie życzliwego lekarza czy 

pedagoga. Może w pięknie przyrody czy piosence zasłyszanej w radiu. 

Doceń to i podziękuj Bogu za Jego wielkie i małe dary. Możesz być 

zaskoczony, jak bardzo zmieni się twoje nastawienie, gdy zaczniesz coraz 

jaśniej dostrzegać dobroć Boga w swoim życiu.  

2. Po drugie, nie ustawaj w czynieniu tego, co słuszne. Jak przypomina 

nam św. Jakub, wcielanie w życie prawd Ewangelii jest równie ważne, jak 

ich znajomość. Nie przestawaj więc okazywać życzliwości, hojnie dzielić się 

z innymi, przebaczać. Tak postępując, doświadczysz błogosławieństwa 

pokoju. Będziesz miał pewność, że czynisz to, czego Bóg od ciebie pragnie i 

doznasz radości płynącej z dzielenia się Chrystusem z innymi. 

 Niezależnie od wszelkich prób, jakie dziś przechodzisz, spróbuj zobaczyć Bożą 

dobroć w swoim życiu, a następnie czyń to, o czym wiesz, że jest dobre i słuszne.  

Stopniowo zaczniesz odkrywać, że Bóg naprawdę ci błogosławi i będziesz w stanie 

przyjąć każdy kolejny dzień takim, jakim on będzie. Nabierzesz też przekonania, że 

twoja nagroda jest u Boga, zarówno w tym życiu, jak i w przyszłym.  

„Jezu, dziękuję Ci za nadzieję, którą mi dajesz. Pomóż mi dziś zobaczyć 

Twoją dobroć i wprowadzać w czyn Twoje słowo.” 

Ps 15,1-5 Mk 8,22-26 

 Potem przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby 

się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu 

oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: Czy widzisz co? A gdy przejrzał, 

powiedział: Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa.  Potem znowu 

położył ręce na jego oczy. I przejrzał /on/ zupełnie, i został uzdrowiony; 

wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze 

słowami: Tylko do wsi nie wstępuj. 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

17 lutego 2022 
 

Mk 8,27-33 (Biblia Tysiąclecia) 

 

    Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową.                     

W drodze pytał uczniów: Za kogo uważają Mnie ludzie?  Oni Mu odpowiedzieli:             

Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich 

zapytał: A wy za kogo mnie uważacie?  

Odpowiedział Mu Piotr: Ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby 

nikomu o Nim nie mówili.  I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele 

cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że 

będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie.  A mówił zupełnie otwarcie te 

słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać.  Lecz On obrócił się i 

patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie 

myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Biedny Piotr! Rozpoczął tak dobrze! Na pytanie Jezusa: „A wy za kogo Mnie 

uważacie?” nie ośmielił się odpowiedzieć żaden z pozostałych uczniów, Piotr jednak 

przemówił w imieniu wszystkich: „Ty jesteś Mesjasz” (Mk 8,30).  

Wyznał, że Jezus jest kimś więcej niż nauczycielem, prorokiem czy uzdrowicielem. 

Jest oczekiwanym od pokoleń Mesjaszem.  

Jednak ten moment chwały Piotra okazał się ulotny. Kiedy Jezus oznajmił, że zostanie 

odrzucony i zabity, Apostoł zaczął Go upominać. Cierpienie zupełnie nie pasowało do 

wizji Mesjasza, jaką miał. I sam musiał zostać upomniany przez Jezusa.  

 



Wiemy, że nie był to ostatni raz, kiedy Piotr nie stanął na wysokości zadania. Pomimo 

wiary w Jezusa, wyparł się Go w godzinie próby.  

➢ Jak to się stało, że wiedząc tak wiele, w sytuacji zagrożenia, a 

nawet w zwyczajnych okolicznościach nie umiał z tego 

skorzystać?  

Podobnie jak my, Piotr wiedział już całkiem sporo, miał jednak jeszcze przed sobą 

długą drogę. Nie od razu zrozumiał wszystko w pełni.  

Udzielenie właściwej odpowiedzi na postawione przez Jezusa pytanie nie wystarczyło, 

by mógł spocząć na laurach.  

Jego świadomość tego, kim jest Jezus, miała pogłębiać się z każdym dniem, z każdym 

krokiem na drodze za Nim. Także upadki pomagały mu lepiej poznawać Mistrza. I my 

także, jak Piotr, coraz głębiej poznajemy Jezusa, gdy idziemy za Nim.  

Dziś, jak i każdego dnia, Jezus stawia nam pytanie:  

„A wy za kogo Mnie uważacie?”. 

Podobnie jak Piotr, my także potrafimy udzielić właściwej odpowiedzi – wiemy, że 

Jezus jest Synem Boga.  

Ale to nie wystarczy, jeśli nie będziemy dojrzewać w wierze. 

Musimy jeszcze wiele się nauczyć, a uczymy się przez podążanie za Jezusem, przez 

spędzanie z Nim czasu, przez słuchanie Jego słowa i wprowadzanie w czyn Jego nauki.  

W drodze za Panem pogłębia się nasza relacja z Nim i umacnia wiara. Poznajemy 

Jezusa na tyle, by Mu zaufać i okazać posłuszeństwo, nawet jeśli nie rozumiemy 

wszystkiego do końca.  

Istnieje wiedza, którą nabywa się jedynie potykając się, upadając i 

powstając z upadków, by dalej iść.  

W naszej drodze między grzechem a łaską poznajemy, kim naprawdę jest Jezus. On 

objawia się nam nawet poprzez nasze słabości.  

➢ Idź za Jezusem; słuchaj Go i wprowadzaj w czyn Jego słowo.  

A wtedy, jak Piotr, spotkasz Mesjasza, który jest bardziej miłosierny i potężny niż 

ośmieliłbyś się zamarzyć.  

 

„Panie Jezu, pomóż mi dziś wiernie iść za Tobą.” 

 

Ps 34,2-7  



Jk 2,1-9 

 

 Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma 

względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w 

złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a 

wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: Usiądź na zaszczytnym miejscu, do 

ubogiego zaś powiecie: Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego,  to czy nie 

czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi?  

 Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na 

bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go 

miłują?  Wy zaś odmówiliście ubogiemu poszanowania. Czy to nie bogaci uciskają was 

bezwzględnie i nie oni ciągną was do sądów? Czy nie oni bluźnią zaszczytnemu Imieniu, 

które wypowiedziano nad wami?  Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie 

Prawo: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie.  Jeżeli zaś 

kierujecie się względem na osobę, popełniacie grzech, i Prawo potępi was jako 

przestępców.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

18 lutego 2022                     

Jk 2,14-24.26 (Biblia Tysiąclecia) 

 

     Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie 

spełniał uczynków? Czy /sama/ wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra 

nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: Idźcie w 

pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta! - a nie dacie im tego, czego koniecznie 

potrzebują dla ciała - to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z 

uczynkami, martwa jest sama w sobie.  

    Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją 

bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? 

Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i drżą.  

    Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest 

bezowocna? Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, 

kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz, że  

wiara współdziała z jego uczynkami 

i przez uczynki stała się doskonała.  I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył 

przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem 

Boga. Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie 

samej tylko wiary.  Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła wysłanników i inną 

drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia za swoje uczynki? Tak jak ciało 

bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Wyobraź sobie, że podarowałeś córce na urodziny rower, ale ona nie zdecydowała 

się na niego wsiąść. Otrzymała rower, ale ponieważ nie zaczęła jeszcze na nim jeździć, 

nie jest w stanie skorzystać z tego daru zgodnie z intencją ofiarodawcy.  



Można powiedzieć, że nie doświadczyła jeszcze, czym jest rower. Nie przeżywa go 

jako daru, który zapragnąłeś jej ofiarować.  

W pewnym sensie wiara przypomina rower. 

Jest darem, jaki każdy z nas otrzymał od Boga, który działa w zamierzony przez 

Niego sposób, kiedy zaczynamy z niego korzystać. To właśnie próbuje nam 

uświadomić Jakub w dzisiejszym pierwszym czytaniu.  

Mówi, że „wiara bez uczynków” – bez potwierdzenia naszym postępowaniem, że 

naprawdę nią żyjemy – „jest bezowocna” (Jk 2,20).  

Jak wiemy z doświadczenia, wprowadzanie wiary w czyn przypomina niekiedy 

wjeżdżanie rowerem na strome wzgórze! O wiele prościej jest powiedzieć, że 

wierzymy, i na tym poprzestać.  

Zawsze jednak przychodzi taki moment, że Bóg „sprawdza” naszą wiarę, 

konfrontuje to, co o niej myślimy czy mówimy, z naszym życiem. I w kolejnych 

sytuacjach życiowych oczekuje coraz bardziej autentycznej i szczerej odpowiedzi, czy 

wierzę.  

➢ Jakiego więc „współdziałania wiary z uczynkami” Bóg od ciebie oczekuje?  

Jakub podaje jako przykład dostarczanie żywności i odzieży potrzebującym                   

(Jk 2,15-16).  

Ale jest też wiele innych sposobów.  

❖ Wierzymy, że Bóg może uzdrawiać chorych, ale wprowadzamy tę 

wiarę w czyn modląc się o uzdrowienie konkretnej osoby.  

❖ Wierzymy, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie Go poznali, ale 

wprowadzamy tę wiarę w czyn dzieląc się z innymi tym, jak 

doświadczamy w swoim życiu Jego miłości i miłosierdzia.  

Bóg codziennie daje nam nowe możliwości „jazdy rowerem” wiary. Kiedy 

decydujemy się na niego wsiąść, korzystając z możliwości wprowadzania naszej wiary 

w czyn, zaczyna ona wzrastać – a my zaczynamy cieszyć się jazdą!  

 

„Duchu Święty, pomóż mi wprowadzać w życie moją wiarę.” 

 

 



Ps 112,1-6 

Mk 8,34--9,1 

 

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce 

pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 

naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe 

życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.  

Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę 

utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?  

Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i 

grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca 

swojego razem z aniołami świętymi.   

Mówił także do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie 

zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

19 lutego 2022                     
 

Jk 3,1-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

    Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, 
bo wiecie, iż tym bardziej surowy czeka nas sąd. Wszyscy bowiem 
często upadamy. Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, 
zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. Jeżeli przeto zakładamy koniom 
wędzidła do pysków, by nam były posłuszne, to kierujemy całym ich 
ciałem. Oto nawet okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wichrami 
miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jak odpowiada woli 
sternika.  Tak samo język, mimo że jest małym organem, ma powód do 
wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala. Tak i język jest 
ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków 
tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg 
życia.  

Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stworzeń morskich 
można ujarzmić i rzeczywiście ujarzmiła je natura ludzka. Języka natomiast 
nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło niestateczne, pełne zabójczego 
jadu. Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, 
stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi 
błogosławieństwo i przekleństwo.  

Tak być nie może, bracia moi. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

➢ Ile już razy mieliśmy ochotę cofnąć wypowiedziane przez nas słowa?  

➢ Dlaczego odpowiedziałem tak niegrzecznie, skrytykowałem tak bezlitośnie, 

nie powstrzymałem się od tego zjadliwego komentarza?  

➢ Dlaczego przeklinałem, plotkowałem, skłamałem?  

Nasz język staje się siłą, której „nikt z ludzi nie potrafi okiełznać” (Jk 3,8). 

 Zanim jednak ogarnie nas zniechęcenie, skupmy się na zapewnieniu św. Jakuba, że 

„tak być nie może”.  



Nie jesteśmy skazani na życie z nieokiełznanym językiem. Bóg nam pomoże! 

Pamiętajmy, że Bóg, który jest nieskończenie dobry, stworzył każdego z nas na swój 

obraz i podobieństwo – wraz z naszymi językami.  

Ten niewielki narząd ma przede wszystkim świadczyć o dobroci Boga i budować 

tych, których mamy wokół siebie.  

Bóg dał nam język, abyśmy mogli wyrazić radość                                                    

z odkrywania Jego dobroci. 

Pragnie też, abyśmy chwalili nim dokonania innych i zachęcali ich do czynienia 

dobra. A kiedy doznajemy przebaczenia, nasz język ma składać serdeczne 

dziękczynienie Panu, który zawsze przebacza.  

Ilekroć dziękujesz Bogu i wielbisz Go, ilekroć zdobywasz się na życzliwe słowa 

wobec bliźnich, twój język ćwiczy się w czynieniu tego, do czego został stworzony.  

Kiedy więc czujesz, jak wzbiera w tobie lęk, rozgoryczenie czy chęć ostrej krytyki, 

zatrzymaj się na chwilę prosząc Boga, by wszedł z mocą w sytuację, która budzi w 

tobie takie uczucia. Poproś też Ducha Świętego, aby podsunął ci właściwe, budujące 

słowa.  

A nawet jeśli nie jesteś w trudnej sytuacji, warto zdobyć się na słowo zachęty 

wobec bliskich w rodzaju: „Naprawdę doceniam twój wysiłek”. Będzie to wymagało 

wytrwałości, ale Bóg nie poskąpi ci swojej łaski do wyrabiania nowych nawyków 

myślenia i mówienia.  

 Im częściej będziesz Go wychwalać i dziękować Mu, tym bardziej twój 

język będzie nastawiony na wysławianie Jego dobroci, a nie na 

narzekanie i krytykę.  

 Im bardziej będziesz starał się wspierać i budować innych, tym bardziej 

wejdzie ci to w krew. 

Bóg nie pozostawi cię samego w walce o czystość języka. 

Zaufaj, że pomoże ci nieść Boże błogosławieństwo i pokój wszędzie, gdzie się 

pojawisz.  

 

„Panie, czuwaj nad moimi myślami i pomóż mi zapanować nad moim 

językiem.” 

 

 



Ps 12,2-5.7-8 

Mk 9,2-13 

 

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych 

osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich.  

Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie 

zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.  

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy 

namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział 

bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni.  

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos:  

To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. 

I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego 

Jezusa.  A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co 

widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych.  Zachowali to polecenie, 

rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. I pytali Go: Czemu 

uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz?  Rzekł im w odpowiedzi: 

Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko. Ale jak jest napisane o Synu 

Człowieczym? Ma On wiele cierpieć i być wzgardzonym. Otóż mówię wam: Eliasz 

już przyszedł i uczynili mu tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

20 lutego 2022                           
 

Łk 6,27-38 (Biblia Tysiąclecia) 
Lecz powiadam wam, którzy słuchacie:  

Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was 

nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy 

was oczerniają.  

Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci 

płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się 

zwrotu od tego, który bierze twoje.  Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, 

podobnie wy im czyńcie!  

 Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was 

wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują.  I jeśli 

dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was 

wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od 

których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy 

grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać.  

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, 

niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie 

synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie 

miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.  Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; 

nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam 

odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i 

opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy 

mierzycie.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

 



 Miłuj swoich nieprzyjaciół.  

 Nadstawiaj drugi policzek.  

 Pożyczaj nie spodziewając się zwrotu.  

 Przebaczaj.  

 Nie osądzaj.  

Jezus stwierdza bardzo jasno, co wiąże się z byciem Jego uczniem.  

Mówiąc delikatnie, są to wysokie wymagania.  

➢ Jak my, zranieni grzechem ludzie, możemy im sprostać?  

Wskazówki udziela nam św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu:  

1 Kor 15,45-49:  

"Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą żyjącą, a ostatni 

Adam duchem ożywiającym.  Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co 

ziemskie; duchowe było potem.  Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski, drugi Człowiek 

- z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy.  

 A jak nosiliśmy obraz ziemskiego [człowieka], tak też nosić będziemy 

obraz [człowieka] niebieskiego." 

 

Urodziliśmy się z odziedziczoną po naszym praojcu Adamie skłonnością do 

grzechu.  

Jednak Jezus po swoim zmartwychwstaniu dał nam „ducha ożywiającego” (1 Kor 

15,45). Już teraz zaczynamy nosić obraz Człowieka niebieskiego, ponieważ od 

momentu naszego chrztu żyje w nas Chrystus.  

Oczywiście nakazy Jezusa nie stają się przez to mniej wymagające. Wciąż nosimy 

w sobie rany zadane przez grzech i nie jesteśmy w stanie całkowicie wyzbyć się 

„człowieka ziemskiego”, aż do momentu zjednoczenia z Bogiem w życiu przyszłym.  

Jednak Jezus nie podniósłby nam poprzeczki tak wysoko, gdyby nie sądził, że 

pokonanie jej już w tym życiu jest możliwe. Tu właśnie jest miejsce dla naszej 

wiary w słowo Boga i Jego obietnice.  

Chociaż wciąż jeszcze przywiera do nas to, co ziemskie, naszą tożsamość 

czerpiemy z tego, co niebieskie, ponieważ staliśmy się nowym stworzeniem w 

Chrystusie (2 Kor 5,17). Taka jest prawda o nas, nawet jeśli kroczenie Bożymi 

ścieżkami przysparza nam trudności.  

Łaska Boża jest prawdziwa, a ponieważ żyje w nas Chrystus, mamy do niej 

nieograniczony dostęp.  



Skuteczność działania tej łaski jest najbardziej widoczna w życiu kanonizowanych 

świętych oraz innych mężczyzn i kobiet głębokiej wiary.  

To łaska uzdalniała ich do miłowania nieprzyjaciół, do przebaczania, do hojnego 

dzielenia się tym, co posiadali.  

Ta sama łaska będzie wspierać także i nas, pomagając nam dzień za dniem, chwila 

za chwilą iść za Jezusem.  

 

„Jezu, udziel mi łaski wiernego pełnienia Twojej woli                                                

przez cały dzisiejszy dzień.” 

 

1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23     Ps 103,1-4.8.10.12-13 


