
 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

9 stycznia 2023 
 

Ps 97,1-2.6.7.9 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Pan króluje: wesel się, ziemio, radujcie się, mnogie wyspy! (2) Obłok i ciemność wokoło 

Niego, sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu.  

(6) Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę. (7)  

Muszą się wstydzić wszyscy, którzy czczą posągi i chlubią 

się bożkami; wszyscy bogowie hołd Mu oddają. 

(9) Tyś bowiem, Panie, wywyższony - ponad całą ziemię i niezmiernie wzniosły pośród 

wszystkich bogów. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Co jest dla ciebie powodem do chluby? Udane życie rodzinne? Sukcesy dzieci 

lub wnuków? Ciekawa praca? Dobre zarobki? Osiągnięcie wysokiego statusu 

społecznego? Perfekcyjnie wysprzątane mieszkanie? 

Wszystko to są ważne i godziwe rzeczy… o ile nie staną się bożkiem, któremu 

podporządkowujemy swoje życie, od którego czerpiemy poczucie sensu i w oparciu o 

którego budujemy swoją wartość. 

W świecie pogańskim każde miasto, rejon czy zjawisko przyrody miały swoje 

bóstwa. Wiara w jednego Boga górującego nad całą ziemią mogła wydawać się 

arogancją, brakiem poszanowania dla ogólnie przyjętych zwyczajów, a z pewnością 

czymś niezrozumiałym czy nawet zagrażającym porządkowi społecznemu.  

Jednak psalmista śmiało kreśli obraz Boga „nieskończenie wyższego ponad 

wszystkich bogów”, któremu „wszystkie bóstwa hołd składają” (Ps 97,9.7). 



Ukazuje Pana w całym Jego majestacie, w ostatecznym zwycięstwie, które sprawi, 

że „wszystkie ludy” ujrzą „Jego chwałę”, a ci, którzy chlubią się bożkami i oddają 

cześć ich posągom, wszyscy „się zawstydzą” (Ps 97,6-7). 

Wówczas ci, którzy w życiu postawili na Pana, będą mogli się radować z dokonania 

słusznego wyboru. 

Także dziś, w świecie, który coraz częściej określa się mianem „post- -

chrześcijańskiego”, pójście za Panem na serio może wielu wydać się czymś 

niezrozumiałym, jakimś występowaniem wbrew porządkowi, kierowaniem się 

szkodliwymi mrzonkami.  

Psalmista dodaje nam dziś odwagi, przekonuje, że  

warto jest oprzeć życie na Panu, który zwycięża na wieki.  

Żadne inne „bóstwa” ostatecznie nie wytrzymują konfrontacji z naszym Bogiem. 

Gdy podporządkowujemy swoje życie czemuś, co nie jest Bogiem, możemy przez 

pewien czas odnosić sukcesy, ale na koniec zostajemy z niczym.  

Jednak gdy Pan jest na pierwszym miejscu, wszystko inne wchodzi na właściwe 

miejsce. On nie odbiera nam niczego, co jest dla nas dobre. Pozwala cieszyć się 

zwykłymi ludzkimi radościami, ale daje przeczucie, że są one tylko słabym odblaskiem 

tej radości, która nas czeka, gdy Bóg objawi się wszystkim ludom w pełnym blasku 

swojej chwały.  

Z Nim najlepsze jest zawsze przed nami! 

 

„Panie Jezu, chcę oprzeć swoje życie na Tobie bez względu na 

przeciwności. Wierzę, że przy Tobie jest ostateczne zwycięstwo.” 

 

Hbr 1,1-6 

 

 

 

 



Mk 1,14-20 

 

14) Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. 

Mówił: (15) Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w 

Ewangelię. (16) Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata 

Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. (17) Jezus 

rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. (18) I 

natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. (19) Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna 

Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. (20) Zaraz ich 

powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi 

i   poszli za Nim. 

Czy pamiętasz, jak będąc nastolatkiem potrafiłeś zaspać pomimo terkoczącego budzika? 

Ale ci z nas, którzy są rodzicami, pamiętają też, jak nawet na najcichszy dźwięk wydany 

przez dziecko wyskakiwali z łóżka i biegli sprawdzić, co się dzieje.  

➢ Skąd bierze się ta różnica? 

Po prostu od samych swoich urodzin maleństwo znalazło drogę do ich serca i pozostało 

tam już na zawsze. Zapytaj jakiegokolwiek ojca czy matkę, a powiedzą ci, że nie ma dnia, 

żeby nie myśleli o swoich dzieciach, nawet już dorosłych – a często także martwili się o nie. 

 W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Piotra, Jakuba, Jana i Andrzeja, którzy 

rzucają wszystko, aby pójść za Jezusem.  

Wystarczyło Jego jedno proste zaproszenie, by poderwali się do działania – jak rodzice 

słyszący kwilenie swego małego dziecka.  Jak do tego doszło? Z pewnością nie było tu nic 

z magii. Najprawdopodobniej nie było to ich pierwsze spotkanie z Jezusem.  

Marek, jak zwykle oszczędny w słowach, opisuje zwięźle o wiele dłuższy proces: „Jezus 

przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą” (Mk 1,14).  

Mógł więc być już tam dłuższy czas przed powołaniem tych pierwszych uczniów.               

Być może już wiele dni czy nawet tygodni mówił o miłosierdziu Boga i Jego zbawieniu. 

Tak więc mógł znaleźć drogę do ich serc, jeszcze zanim wezwał ich do pójścia za sobą. 

Oczywiście nie wiemy, co sprawiło, że uczniowie stali się tak otwarci na wezwanie 

Jezusa. Ale wiemy, że poszli za Nim, najpierw niepewnie, ale w miarę upływu czasu                   

z coraz większą wiernością.  

Możemy odnaleźć w tym odbicie naszych własnych doświadczeń.  

Im więcej czasu spędzamy z Jezusem, tym droższy 

staje się On naszym sercom. 

 



❖ Umacniamy naszą więź z Nim.  

❖ Jesteśmy coraz bardziej pewni Jego miłości i pragniemy pełnić Jego wolę.  

❖ A co najważniejsze, my również zaczynamy Go kochać.  

❖ Odkrywamy, że zdobył nasze serca, i jesteśmy coraz bardziej gotowi iść za Nim, 

gdy nas wzywa.  

 

➢ Jezus wzywa także ciebie – przybliż się dziś do Niego z ufnością, a On cię 

poprowadzi. 

„Panie, otwórz moje serce, abym mógł coraz ufniej iść za Tobą”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

10 stycznia 2023 
 

Mk 1,21-28 (Biblia Tysiąclecia) 

 
(21) Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i 

nauczał. (22) Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który 

ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. (23) Był właśnie w synagodze człowiek 

opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: (24) Czego chcesz od nas, Jezusie 

Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży. (25) Lecz Jezus 

rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. (26) Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i 

z głośnym krzykiem wyszedł z niego. (27) A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego 

pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka  z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są 

Mu posłuszne. (28) I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie 

galilejskiej. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Lud zgromadzony w synagodze słuchał słów Jezusa z szacunkiem należnym władzy. 

Pewnie i tobie zdarzyło się w taki sposób słuchać czyichś słów – zatrzymującego cię na 

drodze policjanta czy sędziego podczas meczu siatkówki. Wiedziałeś, że ludzie ci mają 

władzę podejmowania decyzji, wydawania poleceń oraz wyciągania konsekwencji w 

razie nieposłuszeństwa. 

Być może takie właśnie wrażenie mieli słuchacze Jezusa. Nie wiemy, o czym nauczał 

tego dnia, ale poprzez swoje słowa oraz wyrzucenie złego ducha Jezus objawił się z 

mocą jako Nauczyciel, który przemienia ludzkie życie. 

Władza jest rzeczą dobrą. Chociaż my, ludzie, często jej nadużywamy, Bóg – który 

jest samym dobrem i miłością – nigdy tego nie czyni. Używa swojej władzy po to, by 

nam błogosławić, by nas uczyć i wyzwalać z grzechu.  



To do nas jednak należy decyzja, czy zechcemy poddać się pod Jego władzę. Oznacza 

to gotowość pełnienia Jego woli i przestrzegania Jego przykazań. A kiedy my 

przyjmujemy Jego panowanie, On nam błogosławi i uczy nas swoich dróg. 

➢ Czego Jezus chciałby cię dzisiaj nauczyć?  

 

❖ Może miłowania bliźniego jak siebie samego, może traktowania innych z 

szacunkiem, może opierania się pokusie wytykania im błędów.  

❖ Może chce nauczyć cię reagowania z dobrocią i łagodnością nawet wtedy, gdy 

ktoś jest wobec ciebie nieuprzejmy.  

❖ Może cierpliwości wobec kogoś, kto wciąż działa ci na nerwy.  

❖ Może trwania w pokoju serca nawet wtedy, gdy jesteś chory czy w żałobie.  

 

Jezus pragnie dziś z miłością sprawować władzę nad twoim życiem. Pragnie uczyć 

cię swoich dróg i wzbudzać w tobie nowe życie w miłości i świętości. Od ciebie zależy, 

czy Mu na to pozwolisz.  

Odnów więc dziś swoją decyzję kroczenia drogą Jezusa. 

Idąc za Nim, odkryjesz, że On coraz mocniej kształtuje w tobie swoje podobieństwo. 

I jest to droga do życia w wolności, miłości i radości! 

 

„Jezu, przyjmuję dziś całym sercem Twoje panowanie. Ucz mnie kroczyć 

Twoim śladami.” 

 

Hbr 2,5-12   Ps 8,2.5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

11 stycznia 2023 
 

Mk 1,29-39 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(29) Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i 

Andrzeja. (30) Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. (31) 

On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A ona im 

usługiwała. (32) Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich 

chorych i opętanych; (33) i całe miasto było zebrane u drzwi. (34) Uzdrowił wielu dotkniętych 

rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, 

ponieważ wiedziały, kim On jest. (35) Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i 

udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. (36) Pośpieszył za Nim Szymon z 

towarzyszami, (37) a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają. (38) 

Lecz On rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł 

nauczać, bo na to wyszedłem. (39) I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i 

wyrzucając złe duchy. 

 

                                        Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Nic dziwnego, że wszyscy szukali Jezusa! Najpierw uzdrowił teściową Piotra. Tego 

samego wieczoru, gdy całe miasto zebrało się u Jego drzwi, uzdrowił i uwolnił od złych 

duchów wiele innych osób.  

Choć prawdopodobnie nie miał tej nocy zbyt wiele czasu na sen, wstał nad ranem, 

gdy jeszcze było ciemno i udał się na odludne miejsce, by tam trwać w cichej modlitwie. 

Chciał, zanim znowu podniesie się wrzawa, wyciszyć się i posłuchać, co leży na sercu 

Jego Ojcu. 

A kiedy przyszli po Niego uczniowie, Jezus oznajmił im, że teraz pójdą gdzie indziej. 

Był pod presją ogromnych oczekiwań wszystkich ludzi, wśród których przebywał, 

trzymał się jednak tych sugestii, które odebrał na modlitwie od swego Ojca. Nie odrzucił 

mieszkańców Kafarnaum, ale był wierny swej misji głoszenia słowa wszystkim 

ludziom. 



Każdy człowiek, czy jest tego świadom, czy też nie, szuka Jezusa, podobnie jak 

mieszkańcy Kafarnaum. 

Niektórzy pragną od Niego uzdrowienia z choroby. Inni szukają celu w życiu lub 

światła do podjęcia konkretnej decyzji. Jeszcze inni są głodni miłości, przebaczenia czy 

pociechy. 

A wielu nawet nie podejrzewa, że to Jezus jest najgłębszą 

odpowiedzią na niepokój ich serc. 

➢ Jak ci wszyscy ludzie mogą odnaleźć Jezusa?  

Poprzez nas, którzy wierzymy!  

➢ Ale w jaki sposób mamy wypełnić to ważne zadanie?  

Przede wszystkim przez to, że będziemy słuchać Ojca tak, jak czynił to Jezus. 

 

❖ Spędzajmy z Nim czas, aby nauczyć się widzieć innych tak, jak On ich widzi.  

❖ Prośmy Go, by pomógł nam dostrzec ich rzeczywiste potrzeby i pragnienia.  

❖ Prośmy Go, by pomógł nam zrozumieć, jak On chce, byśmy im pomogli.  

 

Może się to okazać zupełnie różne od tego, co nam podpowiada pierwszy 

spontaniczny odruch. Być może nagle uświadomimy sobie, że ten marudny sąsiad w 

sercu tęskni za Panem, a dusza tamtej „grzesznicy” rozpaczliwie potrzebuje Zbawiciela. 

Usuwajmy się więc regularnie, jak Jezus, w samotne miejsca, aby przebywać tam z 

Ojcem niebieskim. Nawet gdy jesteśmy zmęczeni czy pod presją oczekiwań innych, 

znajdźmy czas, by posłuchać, co leży Bogu na sercu. 

Dzięki temu będziemy mogli odpowiadać z miłością na potrzeby ludzi, których 

mamy wokół siebie. 

 

„Panie, pomóż mi dziś usłyszeć, czego ode mnie oczekujesz i jak mam 

pomagać innym w szukaniu Ciebie.” 

 

Hbr 2,14-18    Ps 105,1-4.6-9 
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„SŁOWA BOŻEGO” 
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12 stycznia 2023 
 

Hbr 3,7-14 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(7) Dlatego /postępujcie/, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, 

(8) nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie, jak w dzień kuszenia na pustyni, 

(9) gdzie kusili Mię ojcowie wasi przez wystawianie na próbę, chociaż widzieli 

dzieła moje przez czterdzieści lat. (10) Rozgniewałem się przeto na to pokolenie 

i powiedziałem: Zawsze błądzą w sercu. Oni zaś nie poznali dróg moich, (11) 

toteż przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do mego odpoczynku. (12) 

Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której 

skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego, (13) lecz zachęcajcie się 

wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby 

żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. (14) Jesteśmy 

bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy 

silną. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dla wielu z nas modlitwa stała się znajomą i wygodną rutyną. Mamy swoje ulubione 

miejsce modlitwy – sfatygowany fotel, wciąż ta sama ławka w kościele. Mamy też swoje 

ulubione formy modlitwy – uwielbienie i dziękczynienie, Różaniec czy po prostu 

rozmowa z Panem. 

Jednak w modlitwie nie chodzi o wygodę i przyzwyczajenie. Istnieje cienka granica 

pomiędzy „wygodą” a „wygodnictwem”. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zachęcali 

samych siebie i siebie nawzajem, jak wzywa autor Listu do Hebrajczyków, między 

innymi poprzez wspólną modlitwę. 

Ta właśnie idea zaprowadziła pewną kobietę w przestrzeń wirtualną, gdzie znalazła 

dziesięciominutowe wieczorne spotkania odbywające się przez dziewięć dni przed 

Zesłaniem Ducha Świętego.  



Uczestnicy odmawiali ustalone modlitwy, a następnie wymieniali między sobą swoje 

własne intencje. Ktoś prosił, by modlono się dla niego o większą cierpliwość w stosunku 

do współmałżonka, ktoś inny o siłę do przezwyciężenia lęku czy pokus. Wszyscy 

przyznali, że te spotkania dały im większą radość, głębsze poczucie obecności Boga i 

nowy zapał do pójścia za Nim. Gromadząc się na modlitwę, „zachęcili się wzajemnie”! 

Być może taka modlitwa wydaje się nam zbyt trudnym wyzwaniem. Z jednej strony, 

możemy mieć opory przed głośną modlitwą z obawy, że wypadniemy głupio w oczach 

innych. Możemy odczuwać skrępowanie przed wypowiadaniem swoich intencji czy po 

prostu mieć trudności ze znalezieniem czasu. Ale nagroda jest warta każdego trudu! 

Przy odrobinie wysiłku każdy jest w stanie znaleźć kilka minut na to, by pomodlić 

się wspólnie z innymi.  

❖ Można umawiać się raz dziennie czy raz na tydzień z przyjacielem na 

pięciominutową modlitwę przez telefon.  

❖ Można umówić się z innymi parafianami na krótką modlitwę po codziennej 

Mszy świętej.  

❖ Można pomodlić się wspólnie z mężem czy żoną przed pójściem spać.  

Duch Święty z pewnością podda ci jakąś myśl, gdy Go o to poprosisz. Ta drobna 

praktyka będzie umacniać cię – i tych, z którymi się modlisz – „dziś” i każdego dnia 

(Hbr 3,13)! 

 

„Panie, pomóż mi znaleźć możliwość wspólnej modlitwy z braćmi i 

siostrami w wierze.” 

Ps 95,6-11   Mk 1,40-45     

(40) Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli 

chcesz, możesz mnie oczyścić.  

(41) Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go  i rzekł do niego: 

Chcę, bądź oczyszczony! (42) Natychmiast trąd go opuścił i został 

oczyszczony. (43) Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił,(44) mówiąc mu: 

Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie 

ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. (45) Lecz on po wyjściu 

zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie 

wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili 

się do Niego. 

 



W musicalu Andrew Lloyda Webbera Upiór w operze tytułowy bohater jest oszpecony 

fizycznie i poraniony emocjonalnie. Przez całe swoje życie cierpiał biedak z powodu 

odrzucenia i braku ludzkiej bliskości. Na koniec zostaje pocałowany przez Christine.                   

Jej pocałunek przebija barierę złości i użalania się nad sobą, uzdrawiając go w taki sposób, 

którego istnienia wcześniej nawet nie podejrzewał. 

Podobnie w dzisiejszej Ewangelii, kiedy trędowaty mówi do Jezusa: „Jeśli zechcesz, 

możesz mnie oczyścić” (Mk 1,40), liczy nie tylko na uzdrowienie z choroby i deformacji 

ciała, ale także na to, że będzie mógł być na nowo pokochany i przyjęty przez ludzi. 

Ile czasu upłynęło, odkąd ten mężczyzna ostatni raz czuł na sobie dotyk drugiej osoby? 

Nie gwałtowne zepchnięcie z drogi czy uderzenia kamieni miotanych z okrucieństwem 

przez przerażone i rozzłoszczone dzieci, ale uścisk przyjaznej dłoni?              Jak długo już 

pozbawiony był ludzkiego towarzystwa?  

Nie dziwmy się więc, że Jezus był „zdjęty litością” i że nie tylko wypowiedział słowo 

uzdrowienia, ale „wyciągnął rękę” i „dotknął go” (Mk 1,41). 

Ten dotyk Jezusa nie tylko uleczył trędowatego z potwornej choroby, ale także wydobył 

go z izolacji. Poprzez ten fizyczny kontakt Jezus wprowadził go z powrotem w świat 

wspólnoty i ludzkiej bliskości. Pojednał tego człowieka z jego otoczeniem. 

Wiemy, że ludzki dotyk jest nieodzowny dla naszego zdrowia emocjonalnego                         

i duchowego. Dziecko rozwija się lepiej, gdy jest przytulane, pieszczone i kołysane przez 

matkę. Pomyśl, jak pozytywne są nasze reakcje na przyjacielskie klepnięcie po ramieniu, 

przelotny pocałunek w policzek, serdeczny uścisk. Taki prosty gest może wyrazić bardzo 

wiele – być znakiem naszej akceptacji i przyjaźni, ale także miłości i współczucia Boga. 

Komu dziś mógłby pomóc twój dotyk?  

❖ Nie polegaj jedynie na logice twoich słów.  

❖ Nie pozostawiaj też wszystkiego Bogu, oczekując, że wkroczy i jednym aktem 

woli przemieni życie drugiej osoby.  

Jezus chce, abyś przekazywał innym Jego dotyk. 

 Liczy na to, że pokażesz innym, jak bardzo Ojciec niebieski ich kocha, ceni i zaprasza 

do swego królestwa.  

„Jezu pomóż mi przezwyciężyć moje opory i przekazywać innym Twój 

uzdrawiający dotyk”. 
 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

13 stycznia 2023                     

Mk 2, 1 - 12  (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w 

domu. (2) Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił 

im naukę. (3) Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech.  

(4) Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, 

gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał 

paralityk. (5) Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się 

twoje grzechy. (6) A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach 

swoich: (7) Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać 

grzechy, prócz jednego Boga? (8) Jezus poznał zaraz w swym duchu, że 

tak myślą, i rzekł do nich: Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? (9) Cóż jest 

łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: 

Wstań, weź swoje łoże i chodź? (10) Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy 

ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do 

paralityka: (11) Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! (12) On wstał, wziął 

zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga 

mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Uczeni w Piśmie – eksperci w dziedzinie Pism żydowskich i praw Izraela – zadali to 

pytanie zaskoczeni, czy nawet oburzeni tym, że Jezus z Nazaretu, zwykły człowiek, 

rości sobie prawo do czegoś, co może czynić tylko Bóg. Trudno odmówić im racji – 

rzeczywiście jedynie Bóg może odpuszczać grzechy.  

Przeoczyli jednak to, że Bóg w osobie Jezusa wszedł w ludzką historię, dokonując 

nie tylko uzdrowień cielesnych, ale także udzielając przebaczenia grzechów, które 

uzdrawia dusze. 



Jezus wszedł na scenę historii z wielkim impetem, głosząc nową naukę, dokonując 

cudownych uzdrowień i wyrzucając złe duchy. 

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak przyniesiono do Jezusa kolejną chorą osobę. 

Jednak zamiast od razu zająć się paraliżem tego człowieka, Jezus powiedział mu 

najpierw: „Odpuszczone są twoje grzechy” (Mk 2,5).  

Nasz Pan jest właśnie takim Zbawicielem! 

Jego Boska moc rozciąga się poza choroby naszych ciał, dotykając także głębokich 

ran duchowych, jakie grzech zadaje naszym sercom. 

Bóg również dziś uzdrawia i odpuszcza grzechy. Dzięki mocy Ducha Świętego, który 

działa w Kościele, wciąż wkracza w ludzkie życie z wyzwalającą mocą swego 

miłosierdzia.  

My także, jak tamci Galilejczycy, przychodzimy do Jezusa z naszymi poranionymi 

sercami, które potrzebują przebaczenia. 

A On także dziś przebacza, jak przebaczał wtedy. 

Jezus chce nam przebaczać. Chce przebaczać tobie, niezależnie od tego, czy twoje 

grzechy wydają ci się nieistotne czy niewybaczalne. Wystarczy, że przyjdziesz do 

Niego, a będziesz mógł przyjąć wolność i uzdrowienie wewnętrzne, jakie On przyniósł 

światu. 

Dziś na modlitwie poproś Pana o przebaczenie. Nie zawsze jest to łatwe.  

Diabeł wciąż próbuje powstrzymać nas przed przyjęciem Bożego miłosierdzia. 

Usiłuje nakłonić nas do potępiania samych siebie, przekonać, że nasze grzechy nie mogą 

zostać odpuszczone i w ten sposób doprowadzić nas do rozpaczy. Chce wmówić nam, 

że musimy się poprawić, żeby Bóg nas pokochał. Wszystko to jednak są kłamstwa. 

Wyznaj więc swoje grzechy. 

To prawda, że jedynie Bóg może je odpuścić – ale jest również prawdą, że On wcale 

się przed tym nie wzbrania! Jezus pragnie leczyć nasze zranione serca. Pragnie uwalniać 

nas od ciężaru winy. Pozwól Mu na to już dziś. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że przebaczasz mi grzechy.” 

Ps 78,3-4.6-8     Hbr 4,1-5.11 



„Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, 

odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował” 

Czterej mężczyźni przynieśli swego przyjaciela do domu, w którym nauczał Jezus. 

Koniecznie zależało im na tym, żeby znaleźć się jak najbliżej Niego. Byli gotowi przedrzeć 

się przez wszystkie bariery. „Żeby tylko dostać się do Niego” – mówili jeden do drugiego. 

Nie byli do końca pewni, czego się spodziewać, ale zasłyszane historie o uzdrowieniach 

napełniły ich nadzieją i ufnością. Tak bardzo pragnęli, aby Jezus uzdrowił ich przyjaciela. 

Jest to przepiękny obraz modlitwy wstawienniczej! 

Wstawiając się za innymi, stajemy w obecności Jezusa, przynosząc osobę czy sytuację, 

którą Mu powierzamy. Pełni nadziei, że On może uczynić wszystko, składamy tę osobę 

czy sytuację u Jego stóp i błagamy Go o pomoc. 

➢ Ale jak możemy stanąć w obecności Jezusa?  

Jednym ze sposobów jest rozpoczęcie naszej modlitwy wstawienniczej od 

uwielbienia.  

❖ Odsuń od siebie na chwilę wszystkie inne myśli i skup się tylko na tym, jak 

wspaniały jest Jezus.  

❖ Wychwalaj Go za Jego moc, miłość i miłosierdzie.  

❖ Dziękuj Mu za wszystko, co już uczynił dla tej osoby czy w tej sytuacji.  

❖ Myśl o tym, jak jest dobry, święty i wszechmocny, a przegnasz ze swojego serca 

lęk, zwątpienie i niepokój, które nie pozwalają ci doświadczyć Jego obecności. 

A jeśli to zwątpienie czy zatroskanie narasta, gdyż nie widzisz odpowiedzi na swoją 

modlitwę, naśladuj mężczyzn z dzisiejszej Ewangelii i nie poddawaj się. Oni posunęli się 

aż do tego, że wspięli się na dach i rozebrali poszycie, aby spuścić swego przyjaciela przed 

Jezusa. Ty także bądź wytrwały! Pamiętaj, że Jezus zna tę osobę czy sytuację doskonale i 

troszczy się o nią nie mniej od ciebie. 

Kiedy się modlisz, bądź też pewien, że Jezus działa, nawet jeśli dzieje się 

to w sposób ukryty. To właśnie ta pewność kazała mężczyznom z Ewangelii za wszelką 

cenę dotrzeć do Jezusa. Kiedy Jezus zobaczy twoją wytrwałość, ufność i wiarę, nie 

pozostanie obojętny.  

 Twoja modlitwa ma moc. Porusza serce Jezusa.  

Taka jest obietnica dzisiejszej Ewangelii – obietnica, którą Bóg chce, abyś zawsze miał 

w pamięci. 

„Jezu, staję dziś w Twojej obecności, przynosząc Ci tych, których kocham. 

Wierzę, że Ty możesz zmienić wszystko”. 

 



 

 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

14 stycznia 2023                     

Hbr 4,12-16 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(12) Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż 

wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów 

i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. (13) Nie ma stworzenia, które by było przed 

Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu 

musimy zdać rachunek. (14) Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez 

niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. (15) Nie takiego bowiem 

mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego 

we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. (16) Przybliżmy się więc z 

ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla /uzyskania/ pomocy 

w stosownej chwili.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Miecz obosieczny – obraz groźny, a nawet złowieszczy! Jednak autor Listu do 

Hebrajczyków użył go nie bez powodu. Bóg często posługuje się słowem Pisma 

Świętego, by przeciąć naszą dwulicowość oraz obnażyć nasze rzeczywiste myśli i 

uczynki. 

W Piśmie Świętym znajdujemy wiele zapewnień o głębokiej miłości Boga do nas i 

Jego nieskończonym miłosierdziu. Ale bywa też, że słowo Boże przeszywa nas do 

żywego. Przekonuje nas o grzechu i ostrzega przed konsekwencjami nieposłuszeństwa. 

Jest ono „zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12). Gdy otwierają nam 

się oczy i zaczynamy dostrzegać swoje prawdziwe motywacje, możemy dokonać 

niezbędnej korekty swego myślenia i postępowania. 

Na przykład psalm mówiący o obłudzie ludzkiego serca może przywieść ci na myśl 

jakiś grzech, który ukrywasz przed sobą i przed Bogiem. Słowo wydobywa ten grzech 

na światło, abyś mógł go wyznać i otrzymać przebaczenie. 



Lub podczas czytania o tym, że Bóg Ojciec troszczy się o ciebie, naraz zdajesz sobie 

sprawę, że za bardzo niepokoisz się o przyszłość. Powierzasz więc ten niepokój Panu i 

prosisz o większą ufność.  

Innym razem czytasz o wdowie, która ofiarowała Panu dwa pieniążki stanowiące cały 

jej majątek (Łk 21,1-4) i uświadamiasz sobie, jak bardzo jesteś przywiązany do wartości 

materialnych. Postanawiasz więc hojniej wspierać potrzebujących. 

Taka jest moc słowa Bożego! 

 Prowadzi cię ono od urazy do przebaczenia, od lęku do zaufania, od 

niewoli grzechu do wolności w Chrystusie.  

 Przemienia w twoim sercu to wszystko, co potrzebuje przemiany. 

Przekonaj się sam. Przeczytaj powoli i uważnie dzisiejszą Ewangelię. 

Czy uderza cię w niej jakieś wyrażenie albo obraz? Zatrzymaj się na nim i zastanów 

się, co Bóg chce ci przez to objawić. A następnie, jeśli trzeba, działaj, patrząc, jak słowo 

Boże staje się „żywe i skuteczne” w twoim własnym życiu! 

 

„Panie, otwieraj przede mną Twoje słowo!” 

 

Ps 19,8-10.15    

Mk 2,13-17 

(13) Potem wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go 

nauczał. (14) A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i 

rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. (15) Gdy Jezus siedział w jego 

domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. 

Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. (16) Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, 

widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów:  

Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami? 

(17) Jezus usłyszał to i rzekł do nich: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy 

się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. 

 

 

 



 

 

 

 

Niedziela Chrztu 

Pańskiego 
 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 
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J1,29-34 (Biblia Tysiąclecia) 

(29) Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł:  
 

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. 

 
(30) To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie 
przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. (31) Ja Go przedtem nie 
znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił 
Izraelowi. (32) Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica 
zstępował z nieba i spoczął na Nim. (33) Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który 
mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha 
zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem 

Świętym. (34) Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem 
Bożym. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Słysząc, jak Jan Chrzciciel nazywa Jezusa Barankiem Bożym, wielu z nas ma przed 

oczami słodkie jagniątko baraszkujące na pastwisku lub leżące szczęśliwie w ramionach 

pasterza.  



Ale taki obraz może wywołać w nas zamęt. Przecież Jezus nie może być takim 

Barankiem! 

Jednak Żydzi z czasów Jezusa doskonale rozumieli, co ma na myśli Jan, mówiąc o 

Baranku. Baranek kojarzył im się natychmiast ze świętem Paschy. Co roku w czasie 

tego święta każda rodzina żydowska zabijała i spożywała baranka bez skazy na 

pamiątkę dnia, w którym Bóg wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej (Wj 12). 

Przypominała im się również pieśń Izajasza o cierpiącym Słudze Jahwe, który jak 

cichy baranek pozwolił poprowadzić się na zabicie, biorąc na siebie winy nas 

wszystkich (Iz 53,7).  

Mogli również pomyśleć o Abrahamie, któremu Bóg polecił złożyć w ofierze swego 

umiłowanego syna, Izaaka. W drodze na górę Moria Izaak, obarczony przez ojca 

drewnem do spalenia ofiary, zapytał: „Gdzież jest jagnię na całopalenie?”, a 

Abraham odparł: „Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie” (Rdz 22,7-8). 

Nazywając Jezusa Barankiem Bożym, Jan zapewne miał w pamięci wszystkie te 

wydarzenia. Dla niego Jezus był upatrzoną przez Boga Ofiarą, która w ciszy odda swoje 

życie dla zbawienia nas wszystkich. 

Kontemplacja Jezusa jako Baranka Bożego nasuwa nam niezliczoną liczbę 

powodów, dla których jest On godzien naszej czci.  

 Możemy wychwalać Go za wybawienie nas z niewoli grzechu. 

 Możemy rozważać to wszystko, co przyjął w pokorze, aby nas odkupić. 

 Możemy uwielbiać Go za to, że stał się doskonałą Ofiarą, upatrzoną przez 

samego Boga.  

Jezus jest o wiele wspanialszy, o wiele bardziej nam oddany, o wiele bardziej chwalebny 

w swoim miłosierdziu, niż jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić! 

Dziś podczas Mszy świętej usłyszymy słowa:  

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29). 

Szczęśliwi jesteśmy, bo zostaliśmy wezwani na Jego ucztę, gdzie możemy Go 

przyjmować w Komunii świętej! 

 

„Panie Jezu, Baranku Boży, wychwalam Cię i oddaję Ci cześć!” 

Iz 49,3.5-6   Ps 40,2.4.7-10 


