
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

7 marca 2022 
 

Kpł 19,1-2.11-18 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Dalej Pan powiedział do Mojżesza:  Mów do całej społeczności Izraelitów i 

powiedz im:  

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!  

Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden 

drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to 

zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan! Nie będziesz uciskał 

bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie 

pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka.  Nie będziesz złorzeczył 

głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się 

bał Boga twego. Ja jestem Pan!  Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych 

wyroków. Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz 

miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego.                   

 Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na 

życie bliźniego. Ja jestem Pan! Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do 

brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego 

powodu.  Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów 

twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem 

Pan! .  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 Czy ten nakaz – bycia świętymi, jak Bóg jest święty – nie wydaje ci się 

niewykonalny, a przez to nieco przerażający?  

Wiemy, że Bóg jest święty; powtarzamy to trzykrotnie podczas każdej Mszy 

świętej modląc się słowami: „Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów”.  

I teraz okazuje się, że my mamy być święci tak jak On? To daje do myślenia. 

Zatrzymajmy się więc i pomyślmy, co to dla nas znaczy.  



Być świętym to w naszym przypadku uznać Boga za źródło życia – 

zarówno naszego życia, jak i Jego życia w nas. Jak mówi Katechizm Kościoła 

Katolickiego, „Bóg jest pełnią Bytu i wszelkiej doskonałości, bez początku i bez 

końca” (KKK, 213), od Niego otrzymujemy wszystko, czym jesteśmy i co 

posiadamy.  

 Bóg, źródło wszelkiego życia i wszelkiej świętości, żyje w tobie przez 

Ducha Świętego.  

Otrzymałeś Jego życie na chrzcie i zostało ono umocnione przez sakrament 

bierzmowania. Kiedy już uznasz, że twoja świętość płynie tylko z Bożego życia w 

tobie, możesz zacząć „uświęcać się” poprzez czynienie tego, co karmi to życie w 

tobie.  

 Spędzaj czas w obecności Boga modląc się i przyjmując sakramenty.  

 Rozważaj Ewangelię, aby uczyć się od Jezusa, jak wygląda świętość w 

człowieku.  

 Z determinacją przestrzegaj Bożych przykazań najlepiej jak potrafisz, rób 

często rachunek sumienia i żałuj za swoje upadki.  

 Zatroszcz się o tych, którzy znajdują się w największej potrzebie.  

Jeśli będziesz czynić to wszystko, Boże życie w tobie będzie wzrastać i przelewać 

się na tych, których spotykasz na co dzień.  

 Bóg uczynił cię niepowtarzalnym, abyś mógł ukazywać Jego 

świętość w taki sposób, w jaki nie może tego uczynić nikt inny.  

Zaufaj Mu więc, gdy wzywa cię do świętości.  

 Zaufaj, że jeśli będziesz z Nim współpracować, On będzie dzień po dniu 

pokazywał ci, jak wzrastać w Jego miłości.  

 Zaufaj, że da ci wszystko, czego potrzebujesz – mądrość, wizję, siłę i 

energię.  

Przeżywając kolejne dni miej serce otwarte na Tego, który jest źródłem 

wszelkiego życia i świętości. I nie bój się – świętość nie jest nieosiągalna!  

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że zapraszasz mnie do świętości. Pokaż mi, jak już 

dziś mogę odpowiedzieć na to zaproszenie.” 

 

Ps 19,8-10.15  

 

 



Mt 25,31-46 

 

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie                  

z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. 

 I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, 

jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej 

stronie.  

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, 

weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!  Bo byłem głodny, 

a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście 

Mnie;  byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w 

więzieniu, a przyszliście do Mnie.  

Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy 

Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy 

Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię?  Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i 

przyszliśmy do Ciebie?  

A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam:  

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 

Mnieście uczynili. 

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień 

wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; 

byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;  byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem 

nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie.  

Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo 

przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?  Wtedy 

odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych 

najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś 

do życia wiecznego. 
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Mt 6,7-15 (Biblia Tysiąclecia) 

 

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na 

swe wielomówstwo będą wysłuchani.  Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie 

Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.  

Wy zatem tak się módlcie:  

 Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!  

 Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na 

ziemi, tak jak i w niebie.  

 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;  

 i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy 

przeciw nam zawinili;  

 i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!  

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec 

wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy 

wam waszych przewinień. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 Ucząc nas Modlitwy Pańskiej Jezus proponuje nam coś więcej niż 

tylko konkretne słowa, które mamy powtarzać.  

 Daje nam klucz do bliskiej, owocnej, dającej radość relacji z Ojcem 

niebieskim.  

 

Dziś rozważmy kilka wezwań z tej modlitwy i zobaczmy, w jaki sposób mogą nam 

one pomóc w pogłębieniu przyjaźni z Bogiem.  

 



Ojcze nasz (Mt 6,9).  

Mamy tego samego Ojca niebieskiego co Jezus i należymy do Niego jako Jego 

przybrani synowie i córki. Otoczeni Jego miłością możemy czuć się równie bezpieczni 

jak Jezus – i jak każde dziecko dobrych i kochających rodziców.  

Niech Twoja wola się spełnia (Mt 6,10).  

Twój Ojciec chce, byś modlił się o spełnienie Jego woli, ponieważ to właśnie 

przyniesie ci największe błogosławieństwo – On patrzy o wiele szerzej niż ty. Taka 

modlitwa wymaga od ciebie zaufania, że Jego plany są lepsze niż twoje, oraz 

posłuszeństwa Jego woli nawet wtedy, gdy wolałbyś pójść własną drogą.  

Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj (Mt 6,11).  

Bóg chce, abyśmy zdali się na Niego w zaspokajaniu naszych potrzeb. On jest 

źródłem wszystkiego, co posiadamy – każdego zaczerpniętego oddechu, każdego 

przełkniętego kęsa, każdego dobra, jakim się cieszymy. Ale chce także, byśmy prosili 

Go nie tylko o dobra materialne, lecz również o łaskę, siłę i miłość do kroczenia za 

Nim każdego dnia.  

I przebacz nam nasze winy (Mt 6,12).  

Bóg Ojciec posłał swego Syna na ziemię po to, aby otworzył nam drogę do nieba. 

Chce, aby wszyscy zostali zbawieni. Wystarczy Mu, że odwrócimy się od grzechów i 

będziemy starali się jak najwierniej iść za Chrystusem. Wie, że jest to dla nas trudne, i 

dlatego dał nam Modlitwę Pańską, której każde odmówienie na nowo wprowadza nas 

na Boże drogi i jest szansą na pojednanie z Ojcem.  

Miłość, ufność, posłuszeństwo, zależność i skrucha. 

Odmawiając dziś modlitwę Ojcze nasz zauważ, że zawiera ona wszystkie elementy 

takiej relacji z Bogiem, jaką On pragnie mieć z każdym z nas – z umiłowanym synem 

czy córką.  

Podziękuj Mu za wszystkie sytuacje, w których doświadczyłeś Jego ojcowskiej 

troski – a potem rozmawiaj z Nim dalej!  

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że nauczyłeś nas modlić się «do Ojca mego i Ojca 

waszego oraz do Boga mego i Boga waszego» (J 20,17).” 

 

Iz 55,10-11     Ps 34,4-7.16-19 
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9 marca 2022 
 

Jon 3,1-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy, 

wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do 

Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym - na trzy dni 

drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: Jeszcze 

czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, 

ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Doszła ta sprawa 

do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na 

popiele.  Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie co 

następuje: Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i 

wody nie piją.  Niech obloką się w wory - <ludzie i zwierzęta> - niech żarliwie wołają 

do Boga!  

Niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania 

i od nieprawości, którą [popełnia] swoimi rękami. Kto wie, może się odwróci i 

ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy? Zobaczył Bóg 

czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad 

niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej..  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Spróbujmy przenieść historię Jonasza w dzisiejsze czasy.  

Wyobraźmy sobie, że na rogu ruchliwej ulicy staje prorok wzywający do pokuty i 

nawrócenia, a ludzie zamiast go ignorować, gromadzą się tłumnie wokół niego i 

zaczynają naprawdę słuchać! 

 Jedni drugim przekazują jego słowa, a potem wszyscy wyrażają żal za grzechy i 

zwracają się do Boga.  



Trudno to sobie wyobrazić, prawda? 

Patrząc na pogrążony w grzechu świat, wydaje się to niemożliwe. Pojedyncze 

jednostki mogą się nawrócić, ale żeby naraz uczyniło to wielu ludzi, którzy publicznie 

i wspólnie będą błagać Pana o miłosierdzie?  

Chyba łatwiej byłoby już sobie wyobrazić, jak Bóg rozdziela wody Morza 

Czerwonego lub ucisza huragan!  

Jednak w pewnym sensie w każdą niedzielę jesteśmy świadkami takiego 

cudu, jaki miał miejsce w Niniwie. Już przez sam fakt przejścia przez drzwi 

swoich kościołów miliony ludzi odpowiadają na wezwanie Jezusa:  

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15).  

W głębi serca wszyscy szukamy spotkania z Panem i możliwości ucieczki od 

grzechu, który nas zniewala. Choćby na tę jedną godzinę pragniemy czegoś większego 

niż my sami, pragniemy pokoju, którego świat dać nie może. Pragniemy pokoju 

Chrystusa.  

Jezus obiecał kiedyś, że „bramy piekielne (…) nie przemogą” Jego Kościoła                 

(Mt 16,18).  

To prawda, że w wielu momentach historii Kościół spotykał się z wrogością i 

przemocą od zewnątrz. Jest też faktem, że po wielekroć zmagał się z własnymi, 

wewnętrznymi skandalami. A jednak pomimo tych wszystkich sił niszczących go od 

zewnątrz i od wewnątrz, Kościół nie przestaje być miejscem, w którym Jezus 

uzdrawia, nawraca, pociesza i przemienia tych, którzy szukają Jego 

obecności.  

Jeśli więc czujesz się zniechęcony brakiem wiary w twoim otoczeniu – lub w twoim 

sercu – nabierz dziś ducha. Skoro Bóg za pośrednictwem Jonasza nawrócił całe 

miasto, pomyśl, czego może dokonać przez Jezusa i Jego Kościół, jeśli wszyscy 

przyjdziemy do Niego z otwartymi sercami.  

Pamiętaj również, że i ty jesteś cząstką Kościoła.  

Twoje modlitwy, uczynki miłości, świadectwo wiary – to wszystko ma znaczenie, 

nawet jeśli tego nie widzisz. Nic z tego nie dzieje się bez łaski Bożej. A im więcej 

ludzi się jednoczy, tym potężniejszym strumieniem płynie łaska. Nigdy nie lekceważ 

mocy Boga, który może posłużyć się także i tobą, aby pomóc innym odwrócić się „od 

swojego złego postępowania” (Jon 3,8)!  

 

 



 

„Ojcze, daj mi odwagę dzielenia się z innymi Dobrą Nowiną.” 

 

Ps 51,3-4.12-13.18-19 

Łk 11,29-32 

 

 A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: To plemię jest plemieniem 

przewrotnym. żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. 

Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy,                

tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. 

Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi 

ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest 

coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu 

i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś 

więcej niż Jonasz. 
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Mt 7,7-12 (Biblia Tysiąclecia) 

 

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie,                                 

a otworzą wam. 

 Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu 

otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu 

kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża?  

 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom,  

o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy 

Go proszą. 

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! 

Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Istnieje wiele niedoskonałych rozwiązań, na które zgadzamy się po prostu z braku 

czasu. Połykamy w pośpiechu niezdrowe przekąski, chociaż wiemy, że nie mają one 

takiej wartości odżywczej jak ugotowany w domu obiad. Kursy szybkiego czytania 

pomagają nam błyskawicznie zapoznać się z treścią książki, ale wiemy, że gdybyśmy 

poświęcili więcej czasu, moglibyśmy bardziej się w nią wgłębić i lepiej zrozumieć. Jeśli 

jesteś osobą stanu wolnego, być może nawet próbowałeś organizowanych przez biura 

matrymonialne „błyskawicznych randek”, podczas których poznajesz wiele osób, ale 

tylko powierzchownie.  

A przecież niektóre sprawy wymagają czasu i cierpliwości!  

 



Odnosi się to także do świata duchowego. Czasami pragniemy czegoś tak bardzo, że 

próbujemy iść na skróty. Dopiero później uświadamiamy sobie, że gdybyśmy poświęcili 

więcej czasu, by prosić, szukać i kołatać, doświadczylibyśmy czegoś o wiele głębszego, 

nieprzemijającego, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na naszą postawę, ogląd wielu 

spraw, a nawet na całe nasze życie.  

Jeśli chcesz zobaczyć dobre i trwałe rezultaty, ćwicz się w wierze i zaufaniu. Niekiedy 

oznacza to po prostu cierpliwe oczekiwanie na działanie Boga, które świadczy o tym, iż 

wierzymy, że On nas słyszy, i ufamy, że otrzymamy to, o co prosimy, w czasie, który On 

sam wybierze.  

Bo przecież wiemy, że On poda nam chleb, a nie kamień (Mt 7,9).  

Bóg zatroszczy się o ciebie! On odpowie ci w taki sposób, jaki będzie dla ciebie 

najlepszy – i w najodpowiedniejszym czasie. Dobry rodzic nie zawsze daje dzieciom to, 

na co mają ochotę, wtedy, kiedy mają ochotę. Wie, że o wiele lepiej jest dać im to, czego 

potrzebują, i wtedy, kiedy im to najlepiej posłuży.  

 W czym potrzebujesz teraz pomocy Boga?  

Przyjdź do Niego i poproś Go o to. Ale powiedz Mu także, że jesteś gotów czekać na 

czas wyznaczony Jego mądrością. A On z radością będzie zaspokajał twoje potrzeby i 

przeprowadzał w twoim życiu swój plan tak, jak to zamierzył.  

On naprawdę chce ci błogosławić! 

 

„Panie, otwórz mi oczy na Twoją mądrość i szczodrobliwość. Dziękuję Ci za to, 

że nie jesteś maszynką do spełniania życzeń, ale Ojcem, który chce jak najlepiej dla 

mnie i dla tych, których kocham.” 

 

Est 4,17k.l-m.r-u     Ps 138,1-3.7-8 
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Ez 18,21-28 (Biblia Tysiąclecia) 

 

     A jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegł 

wszystkich moich ustaw i postępowałby według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, 

a nie umrze:  nie będą mu poczytane wszystkie grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył 

dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował. Czyż tak bardzo mi zależy na śmierci 

występnego - wyrocznia Pana Boga - a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył?  

    A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując 

wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje występny, czy taki będzie żył? Żaden z 

wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu poczytany, ale umrze z powodu 

nieprawości, której się dopuszczał, i grzechu, który popełnił.  

     Wy mówicie: Sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże, domu 

Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie 

jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się 

grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny 

odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i 

sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu.  Zastanowił się i odstąpił od 

wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego  

na pewno żyć będzie, a nie umrze. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 Czy to zdanie proroka Ezechiela czegoś ci nie przypomina?  

Na pierwszych stronach Pisma Świętego czytamy o tym, jak Bóg pozwolił Adamowi i 

Ewie jeść owoce wszystkich drzew ogrodu rajskiego, z wyjątkiem jednego. Zakazał im 

kosztować owocu drzewa poznania dobra i zła.  



A czym groziło zlekceważenie tego przykazania? Mieli „niechybnie umrzeć”                 

(Rdz 2,17). I tak też się stało.  

Z powodu swojego nieposłuszeństwa zostali wygnani z raju, wiodąc odtąd życie 

podległe cierpieniu i śmierci.  

Przenieśmy się teraz do czasów Ezechiela.  

W owym czasie lud Boży doświadcza wygnania, które jest konsekwencją 

nieposłuszeństwa Bogu. Uprowadzeni ze swojej ojczyzny do odległego Babilonu, 

Izraelici przebywają z dala od świątyni, gdzie oddawali chwałę Panu. Jednak zamiast 

zatrzasnąć drzwi, Bóg otwiera im drogę powrotu. Przez proroka Ezechiela obiecuje 

uchylenie kary. Jeśli tylko odwrócą się od swoich grzechów i zaczną czynić to, co 

sprawiedliwe i słuszne w oczach Boga, „na pewno żyć będą”.  

Choć od ludzi z czasów Ezechiela dzielą nas całe stulecia, łączy nas podobne 

doświadczenie – grzechy oddzielają nas od Boga, czego konsekwencją jest swego 

rodzaju duchowe wygnanie. Bóg jednak ma dla nas tę samą propozycję łaski i odnowy: 

„Na pewno żyć będziecie”.  

Ta Jego obietnica pozostaje aktualna za każdym razem, gdy odwracamy się od 

grzechu i podążamy w posłuszeństwie za Nim. Jest to obietnica pokoju i bezpieczeństwa, 

a przede wszystkim zaproszenie do przebywania z Panem na wieki.  

Wielki Post jest doskonałą okazją do podjęcia tego zaproszenia.  

W sakramencie pojednania możesz odwrócić się od grzechu, uczynić to, co słuszne, i 

powrócić do Boga. Niech nie zniechęca cię to, że może nie byłeś u spowiedzi już od 

dłuższego czasu.  

 Zacznij od rachunku sumienia, w czym mogą ci pomóc pytania zamieszczone w 

tym numerze naszego pisma.  

 Poproś Ducha Świętego, aby z łagodnością wskazał ci sytuacje, w których nie 

byłeś posłuszny Panu.  

 Następnie oddaj je Bogu na spowiedzi.  

Jego obietnica dotyczy także ciebie – jeśli odwrócisz się od grzechu i zaczniesz 

chodzić Bożymi drogami, „na pewno żyć będziesz”.  

 

„Panie, dziękuję Ci za Twoje miłosierdzie.” 

 

Ps 130,1-8 

 

 



Mt 5,20-26 

 

Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w 

Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.  

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by się dopuścił zabójstwa, 

podlega sądowi.  A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, 

podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by 

mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój 

przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie,  zostaw tam dar swój 

przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój 

ofiaruj!  Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by 

cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do 

więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

12 marca 2022                     
 

Mt 5,43-48 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a 
nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.  

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie 

się za tych, którzy was prześladują;  tak będziecie synami Ojca waszego, który 
jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad 
dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwy. 

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć 
będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?  I jeśli pozdrawiacie tylko swych 
braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?   

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz 

niebieski. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Nie jest to łatwe zadanie! Ale nie zniechęcajmy się. Jezus nie oczekuje, że 

wykonamy je o własnych siłach. Wie, że miłowanie innych tak, jak Bóg ich miłuje – 

zwłaszcza ludzi trudnych – przekracza nasze możliwości. Wie również, że największą 

nadzieją dla nas jest modlitwa i trwanie w Jego obecności. Jest jednak coś, co może 

nie od razu przychodzi ci na myśl – jeśli chcesz miłować swoich nieprzyjaciół, 

najpierw pomódl się za siebie!  

 Nikt nie jest w stanie wypełnić woli Boga bez pomocy Ducha Świętego.  

Poproś Go o mądrość i cierpliwość, o dobroć i łagodność, o siłę i opanowanie – i 

oczywiście o jeszcze głębsze doświadczenie Bożej miłości. A potem powierz Panu 

wszystkie okoliczności i trudności związane z miłowaniem bliźnich przez ciebie. Są to 

twoje osobiste, niepowtarzalne problemy – a nie twego współmałżonka, twoich 

rodziców czy kogokolwiek innego. Pan pokaże ci, gdzie powinieneś zmienić swoje 

zdanie czy nastawienie.  



Dopiero po modlitwie za siebie pomódl się za swoich „nieprzyjaciół”. Nie musisz 

zresztą szukać ich na siłę, z pewnością masz wokół siebie wielu ludzi, którzy w jakiś 

sposób kwalifikują się do tej grupy.  

 Może odkryjesz, że zaczynasz modlić się za nich z większą dobrocią, 

zrozumieniem i cierpliwością.  

 Może poczujesz, że Bóg wzywa cię do konkretnych gestów życzliwości 

wobec nich.  

 Może znajdziesz w sobie dla nich więcej współczucia.  

Bóg jest nieskończenie kreatywny, bądź więc przygotowany na to, że poprowadzi 

cię w zupełnie nieoczekiwanym kierunku. Jezus nie nakazuje nam rzeczy 

niemożliwych. Jego nakaz ma pomóc nam wzrastać w miłości na Jego podobieństwo – 

być doskonałymi jak On jest doskonały (Mt 5,48).  

On jest gotów udzielać ci wszystkich łask, jakich potrzebujesz, by miłować 

„nieprzyjaciół”. Czy zawsze ci się to uda? Z pewnością nie. Ale próbując wciąż od 

nowa, będziesz stawał się coraz bardziej do Niego podobny.  

 

„Jezu, daj mi poznać Twoją miłość, abym mógł zacząć miłować                          

moich nieprzyjaciół.” 

 

Pwt 26,16-19    Ps 119,1-2.4-5.7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  
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Łk 9,28b-36 (Biblia Tysiąclecia) 
  [Jezus] wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się 

modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego 

odzienie stało się lśniąco białe.  

 A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni 

w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie.  

Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego 

chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, 

Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: 

jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co 

mówi.  

Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy [tamci] weszli 

w obłok. A z obłoku odezwał się głos:  

To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!  

W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali 

milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmiali o tym, co widzieli.. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jezus już wcześniej dokonywał rzeczy niezwykłych – uzdrawiał chorych, uciszał 

morze, a nawet wskrzeszał umarłych. Jednak podczas przemienienia na górze Tabor 

odsłonił swoją Boskość w całej chwale. Trzech Apostołów widziało na własne oczy 

blask Jego twarzy i lśniącą biel odzienia i słyszało, jak Ojciec mówi o Nim:  

„To jest Syn mój, Wybrany” (Łk 9,35). 

W czasie, kiedy Jezus chodził po ziemi, Jego chwała przeważnie była ukryta. 

Owszem, uczniowie – a także wielu innych ludzi – byli świadkami cudów, jakich 

dokonywał. Ale widzieli również, że był człowiekiem jak oni – żył, oddychał, jadł i 

spał obok nich.  



Jak wielkiej wiary wymagało od nich przyjęcie tego, że w tym Człowieku żyjącym 

obok nich jest obecny sam Bóg!  

My także potrzebujemy wiary, by przyjąć za prawdę to, że Jezus jest 

Synem Bożym, a jeszcze bardziej, że jest On rzeczywiście wśród nas obecny. 

 A jest obecny w misterium Eucharystii, za każdym razem i w każdym miejscu, 

gdzie jest odprawiana Msza święta.  

Na pozór Eucharystia wygląda jak zwyczajny chleb i wino. Jednak w 

rzeczywistości pod postacią konsekrowanej hostii i wina jest obecny sam Jezus – z 

Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem. I nie tylko jest obecny. Umiłował nas tak bardzo, że 

oddaje nam swoje Ciało i Krew na pożywienie.  

Za każdym razem, gdy Go przyjmujemy, jest tak blisko nas, jak to tylko możliwe w 

tym życiu. I za każdym razem udziela nam łaski i mocy do zachowania przykazania 

miłości Boga i bliźniego.  

Tego dnia na górze Tabor Piotr, Jan i Jakub dostąpili niezwykłej łaski ujrzenia 

Jezusa w całej Jego chwale.  

Dziś pozwól, aby i tobie objawił On swą chwałę. 

Kiedy kapłan przy ołtarzu podniesie hostię, przywołaj na pamięć obraz Jezusa, jaki 

przekazuje nam ewangelista Łukasz w opisie Przemienienia Pańskiego na górze 

Tabor: „Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się 

lśniąco białe” (Łk 9,29).  

Spróbuj zobaczyć Go takim, jakim był wtedy, z jaśniejącą twarzą i w lśniąco białej 

szacie. Klęcząc, z czcią oddaj Mu chwałę.  

 

„Jezu, pozwól mi zobaczyć Cię takim, jakim naprawdę jesteś, w blasku 

Twojej chwały!” 

 

Rdz 15,5-12.17-18     Ps 27,1.7-9.13-14     Flp 3,17--4,1 


