
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

28 lutego 2022 
 

Mk 10,17-27 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim 

na kolana, pytał Go:  

Nauczycielu dobry, co mam czynić,                                                            

aby osiągnąć życie wieczne? 

 Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko 

sam Bóg.  

Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj 

fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę.  On Mu rzekł: Nauczycielu, 

wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości.  

Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. 

Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w 

niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i 

odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.  

Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest 

bogatym wejść do królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, 

lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa 

Bożego <tym, którzy w dostatkach pokładają ufność>.  Łatwiej jest 

wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa 

Bożego.  A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może 

się zbawić?  Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u 

Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 



Już tylko dwa dni dzielą nas od Środy Popielcowej i wielu z nas stawia sobie 

pytanie:  

 „Co mam czynić” w tym Wielkim Poście?  

Poszukajmy odpowiedzi na to pytanie w ewangelicznym zapisie rozmowy 

pomiędzy Jezusem a bogatym młodzieńcem.  

 Jezus najpierw przypomina, że tylko Bóg jest dobry (Mk 10,18). 

Dlaczego to mówi?  

Być może chce uświadomić temu młodemu człowiekowi, że Bóg nie jest nadzorcą 

zapisującym skrzętnie wszystkie ludzkie niedociągnięcia. Jest dobry i pragnie dla nas 

jedynie dobra.  

 Jezus poleca młodzieńcowi zachowywać przykazania (Mk 10,19).  

To jest punkt wyjścia także dla nas wszystkich. Większość z nas potrafiłaby 

wymienić jedno czy dwa przykazania, z którymi ma problemy.  

 Co więc „mamy czynić”, aby poczynić postępy w tych dziedzinach w 

nadchodzącym Wielkim Poście?  

 Może czujemy, że Jezus zachęca nas do bardziej regularnej spowiedzi 

czy dłuższej modlitwy?  

Pamiętajmy, że On patrzy na nas tak, jak patrzył na bogatego 

młodzieńca – z miłością (Mk 10,21). Nawet kiedy trudno ci walczyć z grzechem, 

Jezus jest po twojej stronie i wstawia się za tobą do Ojca, abyś mógł bardziej się do 

Niego upodobnić.  

 Jezus zaprasza młodzieńca do pójścia o krok dalej: „Jednego ci 

brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim (…). Potem 

przyjdź i chodź za Mną” (Mk 10,21).  

 

 Zapytaj więc siebie: Czego brakuje w moim życiu?  

 Może większej empatii w stosunku do bliskiej osoby, może 

cierpliwości do dzieci, może odwagi do głoszenia Dobrej Nowiny?  

 

Poproś Pana, aby pomógł ci zobaczyć, czego ci brakuje.  

Jakie praktyki wielkopostne pomogą ci otworzyć się na łaskę 

wierniejszego pójścia za Jezusem? 

Młodzieniec z dzisiejszej Ewangelii odszedł smutny, ponieważ nie był w stanie 

wyzbyć się swoich przywiązań i podjąć radykalnej decyzji zawierzenia dobroci Pana 

(Mk 10,22).  



 

Nie popełnij tego samego błędu w tegorocznym Wielkim Poście! 

Proś Jezusa, aby pokazał ci, w jaki sposób możesz przybliżyć się do Niego                       

w ciągu następnych sześciu tygodni. Bóg jest dobry i możesz zaufać, że poprowadzi 

cię najlepszą drogą.  

 

„Jezu, chcę w tegorocznym Wielkim Poście pójść z ufnością wszędzie tam, 

gdzie mnie poprowadzisz.” 

 

1 P 1,3-9   Ps 111,1-2.5-6.9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

1 marca 2022 
 

1 P 1,10-16 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 Nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy - ci, którzy 

przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę 

wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia 

/przeznaczone/ dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia.  Im też 

zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy 

obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z 

nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie.  

Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, /bądźcie/ trzeźwi,   
 

                miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam 

przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. 
 

/Bądźcie/ jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych 

żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również 

świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane:  

Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Chyba każdy z nas przeżył kiedyś jakiś zawód; liczył na coś, co się nie wydarzyło, 

złożył nadzieję w czymś, co przyniosło mu gorzkie rozczarowanie.  

 Mogła to być szansa na dobrą pracę, której ostatecznie nie otrzymał, albo 

inwestycja finansowa, która przyniosła straty zamiast zysku.  

 A może innowacyjna terapia medyczna, która jednak nie przywróciła 

upragnionego zdrowia, albo obietnica fajnej podróży, która okazała się 

niezbyt udana.  

Piotr radzi nam dziś zakotwiczyć swoją nadzieję w tym, co naprawdę 

mocne, co pochodzi od Boga i jest całkowicie niezawodne. Mowa tu o łasce Bożej.  



Łaska jest najpewniejszym fundamentem, ponieważ kieruje naszą nadzieję ku temu, 

co niezawodnie nastąpi – ku darowi życia wiecznego.  

Wprawdzie wszyscy jesteśmy beneficjentami łaski Boga, ale jej pełnia jeszcze się 

nie objawiła. To tak, jakbyśmy już dostrzegali przebłyski Jego miłującej obecności, 

chwały i majestatu, choć jeszcze nie widzimy jej jasno. Łaska stopniowo wnika w 

nasze życie tworząc solidny fundament i pozwalając z nadzieją patrzeć w przyszłość.  

Spróbuj uświadomić sobie, co zdziałała już w tobie łaska Boża.  

Oczywiście przede wszystkim uczyniła cię dzieckiem Bożym. Ale idźmy dalej.  

 Przypomnij sobie sytuacje, w których udało ci się pokonać trudności lub w 

których mocno doświadczyłeś miłosiernej miłości Boga.  

 Przypomnij sobie dar niespodziewanej przyjaźni czy pojawiający się nagle 

pomysł na rozwiązanie skomplikowanego problemu.  

Wszystko to są doświadczenia łaski i przychylności Boga. 

 Niech te doświadczenia zbudują w tobie solidny fundament wiary. Wiemy, że 

pełnia łaski objawi się, gdy zobaczymy Jezusa twarzą w twarz. Ale  

już teraz złóżmy nadzieję w wierności Boga i Jego miłości                  

do nas. 

Jest ona bezpieczną i silną kotwicą dla duszy (Hbr 6,19).  

 

„Ojcze, dziękuję Ci za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś. Pomóż mi 

złożyć całą nadzieję w łasce, którą mi jeszcze objawisz.” 

 

Ps 98,1-4   Mk 10,28-31 

 

 

 Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za 

Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, 

sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie 

otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, 

wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.  Lecz  

wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. 
 

 

 



 

Środa Popielcowa 

 

Szkoła 
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Jl 2,12-18 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

  Przeto i teraz jeszcze - wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie 

całym swym sercem, przez post i płacz, lament.  Rozdzierajcie jednak serca 

wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego!  

On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w 

łaskawości, a lituje się na widok niedoli.  

 Kto wie? Może znów pożałuje i pozostawi po sobie błogosławieństwo 

[plonów] na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynną dla Pana Boga waszego. Na 

Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste 

zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie 

starców, zbierzcie dzieci, i ssących piersi! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej 

komnaty a oblubienica ze swego pokoju! Między przedsionkiem a ołtarzem 

niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: Przepuść, Panie, ludowi 

Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie 

zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich 

Bóg?  I Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi, i zmiłował się nad 

swoim ludem.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 



Oto jesteśmy na początku Wielkiego Postu                    
i pierwsze słowa, które słyszymy, mobilizują nas do szybkiego, wręcz 

natychmiastowego działania:  

„Przeto jeszcze i teraz – wyrocznia Pana – nawróćcie się do Mnie” (Jl 2,12).  

Słowa proroka Joela przypominają, że Wielki Post to czterdzieści dni nieustannego 

„teraz”. Nie później, nie kiedyś, ale teraz. Teraz, nie kiedyś w nieokreślonej 

przyszłości, postanawiamy pościć, poświęcić więcej czasu na modlitwę i na służbę 

potrzebującym.  

Wielki Post jest czasem wielkich możliwości, ponieważ Bóg daje nam nowy 

początek, nową szansę przybliżenia się do Niego. Kolejną okazję ku temu, by wyrazić 

czynem naszą miłość do Niego.  

 A jeśli się potkniemy?  

 Jeśli prześpimy czas przeznaczony na modlitwę, bezmyślnie najemy się 

mięsa w piątek i znowu odłożymy na później plany zaangażowania się w 

działalność charytatywną?  

Każdy dzień jest kolejnym „teraz”, kolejną szansą podjęcia od nowa naszych 

postanowień.  

 Łaska Pana „odnawia się (…) co rano” (Lm 3,22-23).  

Jeśli ten dzień był porażką, to nie znaczy, że następny nie może być lepszy, 

ponieważ Pan jest „litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę”                

(Jl 2,13). Gdy powracasz do Niego ze skruchą, ufnością i pokorą, On natychmiast 

wylewa na ciebie swoje miłosierdzie.  

Dlatego właśnie Wielki Post jest tak błogosławionym czasem.  

Każdego dnia masz okazję powrotu do Pana, poznawania Go coraz głębiej, uczenia 

się miłości do tych, których masz wokół siebie.  

 Kiedy się Mu powierzasz z ufnością, On napełnia cię łaską i miłosierdziem.  

 Kiedy pomimo starań upadasz, On przyjmuje cię z powrotem i pozwala 

zacząć od nowa.  

A Jego życie wzrasta w tobie z każdym dniem w miarę zbliżania się świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego.  

 

 

 



Dziś jest Środa Popielcowa, początek Wielkiego 

Postu. Postanów sobie powrócić do Pana. Teraz. 

 

„Jezu, pragnę dobrze wykorzystać każdy dzień Wielkiego Postu, aby 

przybliżyć się do Ciebie. Pomóż mi powrócić do Ciebie już teraz.” 

 

Ps 51,3-6.12-14.17     2 Kor 5,20--6,2     Mt 6,1-6.16-18 

 

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. 
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Pwt 30,15-20 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście.  

 Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego 

polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci 

błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie 

usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im - 

oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą 

idziecie posiąść, po przejściu Jordanu.  

Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i 

śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli 

wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do 

Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan 

poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czy nie wydaje ci się dość zaskakujące, że dziś, na początku naszej 

wielkopostnej drogi, czytamy słowa Mojżesza wypowiedziane do 

Izraelitów pod koniec ich wędrówki przez pustynię?  

A jednak przesłanie tego czytania jest dla nas niezwykle cenne. Mojżesz mówi, że 

każdego dnia Wielkiego Postu będziemy stawać przed wieloma decyzjami 

dotyczącymi własnego stylu życia i postępowania, po czym udziela nam rady 

zawierającej się w trzech krótkich słowach: „Wybierajcie więc życie” (Pwt 30,19).  

Każdego dnia jesteśmy stawiani w sytuacjach, w których musimy decydować, czy 

wybierzemy życie idąc za Panem, czy też pójdziemy swoją drogą.  



Te wybory mogą być bardzo proste, jak na przykład ten, czy zatrzymać się na 

przelotnej myśli budzącej uczucie zazdrości lub urazy, czy też odsunąć ją od siebie. 

Mogą być też bardziej złożone, jak decyzja o przebaczeniu komuś, kto nas skrzywdził, 

albo o zaniechaniu dochodzenia swego.  

Właściwie w każdej chwili życia mamy okazję, by „wybierać życie”                    

i „lgnąć” do Pana (zob. Pwt 30,19.20). 

Mojżesz mówi nam jeszcze coś równie ważnego –  

każdy nasz wybór życia pociąga za sobą Boże błogosławieństwo.  

Izraelici otrzymali obietnicę, że błogosławieństwo to będzie obejmowało długie 

życie na ziemi, którą Bóg im dał.  

Ale błogosławieństwo życia w Chrystusie jest o wiele wspanialsze. Zawiera ono w 

sobie obietnicę bliskiej relacji z Nim, doświadczania Jego obecności i coraz 

wyraźniejszego słyszenia Jego głosu.  

Św. Paweł nazwał te łaski „owocami Ducha” – wyliczając wśród nich między 

innymi miłość, radość, pokój, dobroć i łagodność (Ga 5,22). Jezus wie, że nie jest nam 

łatwo iść za Nim. Sam powiedział, że wybór Jego drogi wymaga zaparcia się siebie i 

wzięcia krzyża (Łk 9,23). Jednak błogosławieństwo, jakie przez to otrzymujemy, 

przewyższa wszelkie trudy.  

Dlatego na początku naszej wielkopostnej drogi Pan przypomina, jak ważna jest 

nasza decyzja, i zachęca do wyboru życia. Prosi, abyśmy przyjmowali każdą sytuację 

jako kolejną okazję do wyboru Jego drogi – i zapewnia o błogosławieństwie, jakie 

niesie ten wybór.  

   Co więc dzisiaj wybierzesz? 

„Jezu, wierzę, że niczego bardziej nie pragniesz, niż napełniać mnie swoją 

miłością. Panie, pomóż mi dziś wybierać życie. Pomóż mi wybierać Ciebie.” 

Ps 1,1-4.6     Łk 9,22-25 

 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? 

 



 

Św. Kazimierza, patrona Polski 
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Flp 3,8-14 (Biblia Tysiąclecia) 

 

      I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą 

wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego.  

    Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał 

Chrystusa i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z 

Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, 

sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze - przez poznanie Jego: zarówno 

mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że 

upodabniając się do Jego śmierci,  dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.  

    Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym 

też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę 

o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, 

a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie,             

ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jestem strasznie zabiegany – jedna praca, druga, potem dom, dzieci… Z niczym nie 

mogę zdążyć... Tyle mam roboty, że nie wiem, w co ręce włożyć… Myślałam, że na 

emeryturze będę mieć mnóstwo wolnego czasu, a tu nic z tego – wnuki, zakupy, 

działka...  

Tak wielu z nas żyje w nieustannym pędzie.  

 



 Ale czy taką samą dynamikę wykazuje nasze życie duchowe?  

 Czy, jak pisze św. Paweł, „pędzimy” w górę? A może raczej maszerujemy, 

idziemy spacerkiem, wleczemy się nogą za nogą, a momentami wręcz 

stoimy w miejscu?  

Oczywiście św. Paweł otrzymał specyficzne niepowtarzalne powołanie – miał zanieść 

Ewangelię poganom. Jego „zabieganie” zdecydowanie było zorientowane na sprawy 

nieba i zawsze działał „w Chrystusie Jezusie”.  

 A co z nami?  

 Jak mamy poradzić sobie wśród wielu przyziemnych spraw i 

obowiązków, w świecie, który często bardziej odciąga od Boga, niż do 

Niego prowadzi?  

Tu właśnie może przyjść nam z pomocą patron dzisiejszego dnia,  

św. Kazimierz Królewicz, który uświęcił się nie w klasztorze czy na wyprawach 

misyjnych, ale wśród wielu obowiązków publicznych. Od młodości przygotowywany do 

rządzenia, jako trzynastolatek wyruszył z wojskiem na Węgry, by otrzymać 

proponowaną mu tam koronę królewską, co jednak nie doszło do skutku z powodu 

zawirowań politycznych. Ten zawód pomógł mu nabrać dystansu do ziemskich ambicji, 

nie przeszkodził jednak w rzetelnym przygotowywaniu się do roli władcy.  

Kazimierz pomagał ojcu w wypełnianiu obowiązków władcy i godnie zastępował go 

w czasie nieobecności, prowadząc zarazem intensywne życie duchowe.  

 Co było sekretem Kazimierza, dzięki któremu jego krótki, 

zaledwie dwudziestosześcioletni życiowy bieg zakończył się 

sukcesem?  

Otóż przyjął on swoją życiową sytuację jako otrzymane od Boga powołanie.  

Modlitwa nie była dla niego dodatkowym obowiązkiem, ale źródłem, z którego 

czerpał siły do mądrego, sensownego życia w warunkach, jakie były mu dane, a wreszcie 

do spokojnego przyjęcia przedwczesnej śmierci. 

 Jak wyglądałoby twoje życie duchowe, gdybyś uwierzył na serio, że Bóg powołuje 

cię w twojej konkretnej sytuacji życiowej?  

Że właśnie życie tu i teraz jest twoją ziemską misją, od której nie wolno ci uciekać, 

nawet jeśli doznajesz wielu rozczarowań?  

Może łatwiej byłoby ci wtedy zrozumieć, że wszystko może cię prowadzić do Niego – 

codzienne obowiązki, powstawanie z grzechów, praca i odpoczynek – bo On potrafi to 

wszystko uświęcić. I twoja codzienna bieganina stałaby się w naturalny sposób pędem ku 

Bogu.  



 

 

„Panie Jezu, wejdź w moją codzienność i spraw,                                                              

by stała się dla mnie drogą ku Tobie.” 

 

Ps 15,1-5    J 15,9-17 

  

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości 

mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości 

mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam 

powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.  

 To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak 

Ja was umiłowałem.  Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 

oddaje za przyjaciół swoich.  

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was 

nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was 

przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.  

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was 

na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby 

wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.  

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

5 marca 2022                     
 

Łk 5,27-32 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 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. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wyobraź sobie, że jesteś jednym z uczestników tej uczty – jednym z owych 

„celników i grzeszników”.  

Jezus siada obok ciebie i pyta z życzliwością i zainteresowaniem o twoje życie. 

Widzisz ciepło i miłość w Jego oczach. Jego słowa poruszają cię do głębi. Czujesz, jak 

coś nowego zaczyna stopniowo wzbierać w twoim sercu. Chcesz pójść za tym 

Człowiekiem. Chcesz zmienić swoje życie.  

Tego właśnie zabrakło faryzeuszom z dzisiejszej Ewangelii. Drażniło ich, że Jezus 

poświęca tyle czasu jakimś grzesznikom. Może odczuwali zazdrość, że ten niezwykły 

Mąż, czyniący cuda i mówiący z dziwną mocą, nie zwraca się do nich, którzy trzymali 

się ściśle przepisów Tory. I wzbierała w nich pogarda i sprzeciw.  

Gdyby jednak zobaczyli, w jaki sposób Jezus odnosi się do swoich 

współbiesiadników, może zmieniliby swoje myślenie i uświadomili sobie, że także i 

oni potrzebują nawrócenia.  

Od wczesnej młodości studiowali Torę, znali Prawo Mojżesza w najdrobniejszych 

szczegółach, poświęcili mu zresztą całe życie.  



Zabrakło im jednak głębokiej osobistej relacji z Bogiem, od którego to Prawo 

pochodzi.  

Czasami i my, jak faryzeusze, zbyt surowo osądzamy innych. Czasami też zbyt 

surowo osądzamy samych siebie i myślimy, że Bóg nigdy nam nie przebaczy naszej 

bylejakości.  

Kiedy jednak „siadamy” z Jezusem, zaczyna do nas przemawiać prawda o tym, że 

jest On nieskończenie dobry, kochający, sprawiedliwy i miłosierny. Widzimy też, że 

przyjmuje nas bezwarunkowo – choć nie zawsze jesteśmy kochający, sprawiedliwi i 

miłosierni. I wtedy rodzi się w nas pragnienie przemiany i upodobnienia się do Niego.  

Okres Wielkiego Postu jest wspaniałą 

szansą przybliżenia się do Jezusa. 

Staraj się więc wyrobić w sobie nawyk wyciszania serca i stawania w Bożej 

obecności.  

 Może odwiedzisz pobliski kościół czy kaplicę, aby tam spotkać się z Panem?  

 A może zorganizujesz sobie kącik modlitewny we własnym domu, 

umieszczając tam krzyż, obraz święty oraz Biblię?  

 Może ciepłe światło świecy pomoże ci w skupieniu?  

Trwaj w ciszy. Odejdź od zgiełku świata i wsłuchaj się w głos Jezusa, który mówi 

do ciebie. Bądź cierpliwy. Czy słyszysz, jak mówi: „Kocham cię”?  

Bo On to właśnie powtarza nam wciąż na nowo. Nieważne, kim jesteś, co zrobiłeś – 

lub czego nie zrobiłeś.  

Jezus chce, abyś Go poznał i przekonał się, że On cię kocha. 

 

„Panie, dziękuję Ci za Twoją niepojętą miłość!” 

 

Iz 58,9b-14     Ps 86,8-13 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

6 marca 2022                           
 

Rz 10,8-13 (Biblia Tysiąclecia) 
   Ale cóż mówi:  

Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim.  

Ale jest to słowo wiary, którą głosimy.  

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu 

swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz 

zbawienie.  

Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej 

ustami - do zbawienia. Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie 

zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem 

Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go 

wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Być może zastanawiamy się dzisiaj nad tym, co możemy zrobić dla Boga w tym 

Wielkim Poście – więcej się modlić, więcej pościć, bardziej wspierać potrzebujących. 

I jest to słuszne!  

Jednak chodzi nie tylko o to, co my możemy zrobić dla Boga. O wiele ważniejsze 

jest to, co On może uczynić dla nas. Chodzi o działanie łaski Bożej w nas. A łaska 

działa między innymi przez słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym.  

W drugim czytaniu św. Paweł przywołuje tekst z Księgi Powtórzonego Prawa i 

przypomina, że słowo Boże nie jest poza naszym zasięgiem ani nie jest dla nas zbyt 

trudne do zrozumienia. Wręcz przeciwnie.  

„Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim” (Rz 10,8).  

 



Bóg z radością będzie błogosławił nam w tym Wielkim Poście, 

kiedy  

 weźmiemy do ręki Pismo Święte i  

 będziemy się zagłębiać w Jego słowo.  

Jednym z owoców działania słowa Bożego w nas jest umocnienie do walki z 

pokusami. Widzimy to w dzisiejszej Ewangelii.  

Po czterdziestu dniach postu Jezus musiał być skrajnie głodny i wyczerpany. Kiedy 

więc zły duch usiłował skusić Go do odwrócenia się od planu Ojca, Jezus oparł się na 

słowie Bożym.  

 Na każdą pokusę odpowiadał słowami z Biblii.  

 Ze słowa Bożego czerpał moc i światło, ufał mu i dawał mu się 

prowadzić.  

Wszyscy przeżywamy chwile słabości, a nasza grzeszność łatwo zwodzi nas na 

manowce. Gdy dodamy do tego jeszcze ciężary życia oraz czyhające wokół pokusy, 

nic dziwnego, że wciąż musimy podejmować zmagania.  

Skoro nawet Jezus szukał oparcia w słowie Boga, to                                              

o ileż bardziej my potrzebujemy się na nim opierać! 

Wielki Post jest doskonałą okazją, by codziennie szukać Pana w Piśmie Świętym.  

Tam znajdziemy siłę do pokonywania pokus, łaskę, która uzdolni nas do usłyszenia 

głosu Boga, mądrość, która pokieruje naszym życiem.  

Miej zawsze w pamięci, że „słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w 

sercu twoim” (Rz 10,8).  

 

„Panie, proszę Cię, umacniaj mnie przez Twoje słowo.” 

 

Pwt 26,4-10    Ps 91,1-2,10-15     

 

 

 

 

 

 



Łk 4,1-13 

 

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w 

Duchu [Świętym] na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez 

diabła.  

Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód.  

Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby 

się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus:  

Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek.  

Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie 

królestwa świata  i rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego 

wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz 

i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje.  

Lecz Jezus mu odrzekł:  

Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu 

samemu służyć będziesz. 

 Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do 

Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół!  Jest bowiem napisane: 

Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli,  i na rękach nosić Cię będą, byś 

przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień.  Lecz Jezus mu odparł:  

Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego.  

 Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.  

 


