
 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

13 lutego 2023 
 

Rdz 4,1-15.25 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła: 

Otrzymałam mężczyznę od Pana. (2) A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Abel był 

pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. (3) Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w 

ofierze płody roli, (4) zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan 

wejrzał na Abla i na jego ofiarę; (5) na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło 

to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. (6) Pan zapytał Kaina: Dlaczego jesteś smutny i 

dlaczego twarz twoja jest ponura? (7) Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz 

pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a 

przecież ty masz nad nim panować. (8) Rzekł Kain do Abla, brata swego: Chodźmy na pole. 

A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go . (9) Wtedy 

Bóg zapytał Kaina: Gdzie jest brat twój, Abel? On odpowiedział: Nie wiem. Czyż jestem 

stróżem brata mego? (10) Rzekł Bóg: Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie 

z ziemi! (11) Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć 

krew brata twego, przelaną przez ciebie. (12) Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona 

więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi! (13) Kain rzekł do Pana: Zbyt wielka 

jest kara moja, abym mógł ją znieść. (14) Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli, i mam się 

ukrywać przed tobą, i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł 

mnie zabić! (15) Ale Pan mu powiedział: O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną 

pomstę poniesie! Dał też Pan znamię Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka. 

Adam raz jeszcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, któremu dała imię Set, gdyż 

- jak mówiła - dał mi Bóg potomka innego w zamian za Abla, którego zabił Kain. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Co za straszliwa scena! Pierwszym odnotowanym grzechem po upadku Adama i 

Ewy nie było drobne kłamstwo czy małe nieporozumienie. To było morderstwo. Co 

gorsza, to brat obrócił się przeciwko bratu. Jest doprawdy tragiczne, że ten wzorzec 

zdrady i rozlewu krwi pojawia się wielokrotnie w całym Starym Testamencie – i w 

dziejach ludzkości – niszcząc rodziny i relacje międzyludzkie. 



Przenieśmy się jednak do Nowego Testamentu. Jezus przyszedł, by pokazać, że 

zerwanie relacji i podziały, których doświadczamy, nie są nieuniknione. 

Uczył nas miłować nieprzyjaciół, okazywać miłosierdzie i przebaczać, nawet jeśli 

musimy przebaczać „siedemdziesiąt siedem razy”, czyli wciąż na nowo (Mt 18,22).  

Ostrzegał przed niszczycielską siłą gniewu, która łatwo może doprowadzić nawet 

do morderstwa (Mt 5,21-22). I nie tylko nauczał o tym słowami, ale przezwyciężył 

grzech i śmierć swoją śmiercią i zmartwychwstaniem, a także udzielił nam swego 

Ducha, który umacnia nas w walce z wadami, błędami i grzechami niszczącymi 

relacje. 

Jednak nawet jeśli kochamy Jezusa i staramy się naśladować Go całym sercem, 

budowanie mocnych, zdrowych relacji wciąż nastręcza wiele trudności. 

Grzech pierworodny wywarł na nas swoje piętno. Tak wiele naszych grzechów i 

grzesznych pożądań oddziela nas od siebie nawzajem! Ranimy się głęboko, nawet 

wbrew naszym zamierzeniom. Drobne napięcia czy irytacje mogą doprowadzić do 

gniewnych słów i zatwardziałości serc. 

Dlatego właśnie zapraszajmy Jezusa do naszych relacji, prosząc Go, by je 

błogosławił i uczył nas patrzeć na innych ludzi tak, jak On na nich patrzy . 

Poproś dziś Jezusa, aby delikatnie pokazał ci urazy i zgorzknienie, które zakradły 

się do twego serca.  

❖ Może jest coś, co powinieneś wyznać ze skruchą Panu lub komuś, kogo 

skrzywdziłeś? 

❖ A może Duch Święty chce pomóc ci lepiej zrozumieć uczucia drugiej osoby 

lub motywy jej postępowania? 

Nawet jeśli zostałeś głęboko zraniony, proś Jezusa o łaskę uzdrowienia.  

Bądź cierpliwy, gdyż może to wymagać czasu. Oczekuj więc z wiarą. Dzięki łasce 

Bożej ty także możesz mieć satysfakcjonujące, życiodajne relacje, które przyniosą 

chwałę Jego imieniu! 

 

„Jezu, dziękuję Ci za wszystkie relacje w moim życiu.”  

 

Ps 50,1.8.16-17.20-21 



Mk 8,11-13: 

 

(11) Nadeszli faryzeusze i zaczęli rozprawiać z Nim, a chcąc wystawić Go na próbę, 

domagali się od Niego znaku. (12) On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: Czemu to 

plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu 

plemieniu. (13) I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Św. Cyryla i Metodego, 

patronów Europy 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

14 lutego 2023 
 

Łk 10,1-9 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch 

przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. (2) Powiedział też 

do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało ; proście więc Pana 

żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. (3) Idźcie, oto was posyłam jak owce między 

wilki. (4) Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! 

(5) Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! (6) Jeśli tam mieszka 

człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. (7) W tym samym 

domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie 

z domu do domu. (8) Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; 

(9) uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jak bardzo aktualnie brzmią dzisiaj te słowa! 

W Europie mówi się już wprost o erze post-chrześcijańskiej. Polska laicyzuje się w 

szybkim tempie. Pole do ewangelizacji jest więc ogromne, ale liczba powołań 

kapłańskich i zakonnych maleje zamiast rosnąć. 

➢ Jaka jest recepta Jezusa?  

 

 



Pierwsza jej część jest dobrze znana:  

„Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2). 

Ale zaraz, jakby na jednym oddechu, Jezus dodaje: „Idźcie! Oto posyłam was”                         

(Łk 10,3). I nie są to słowa skierowane do Apostołów, ale do szerszego grona 

siedemdziesięciu dwóch uczniów. 

Najpierw mamy więc modlić się o powołania.  

➢ O ludzi wielkiego formatu, jak św. Jan Paweł II czy bł. Stefan Wyszyński, 

którzy staną się autorytetami i przywódcami.  

➢ O księży, zakonników i zakonnice, którzy pracą i życiem ukażą, że Bóg 

naprawdę jest wart tego, by postawić Go na pierwszym miejscu.  

➢ O misjonarzy duchownych i świeckich, którzy przyjmą sercem wezwanie do 

ewangelizacji. 

➢ O katechetów, którzy będą potrafili przekazywać nie tylko wiedzę, ale również 

wiarę.  

➢ O matki i ojców, którzy będą się troszczyć nie tylko o rozwój fizyczny swych 

dzieci, ale także o ten duchowy. I będą modlić się gorliwie i całym sercem. 

Jeśli jednak poprzestaniemy tylko na modlitwie, może się ona stać ucieczką, 

usprawiedliwieniem, że oto zrobiliśmy już wszystko, co do nas należało.  

A przecież Jezus posyła także nas. 

Stawia nas w różnych środowiskach. Konfrontuje z ludźmi o różnych poglądach, 

także w naszych własnych rodzinach. I liczy na to, że zamiast jedynie narzekać na 

powszechny upadek wiary i moralności, staniemy się Jego świadkami. 

Pewien kapłan mówił z bólem do swoich parafian:  

„Tak, modlicie się o powołania, ale dla cudzych dzieci”. 

Gdy się modlimy, nie możemy zakładać z góry, że nic nas to nie będzie kosztowało, 

że to nie my będziemy musieli dać coś z siebie. Modlitwa wymaga oddania również 

siebie do dyspozycji Boga. A On posyła nas takich, jacy jesteśmy, bez specjalnego 

wyposażenia, bez perfekcyjnie opracowanych planów, za to z Jego błogosławieństwem 

i przesłaniem pokoju. 

 

„Panie Jezu, daj mi poznać, dokąd mnie posyłasz, i daj mi odwagę                           

do świadczenia o Tobie.” 

Dz 13,46-49    Ps 117,1-2 



 

 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

15 lutego 2023 
 

Rdz 8,6-13.20-22 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy okno arki, które przedtem uczynił, (7) wypuścił 

kruka; ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wyschła woda na ziemi. (8) Potem wypuścił 

z arki gołębicę, aby się przekonać, czy ustąpiły wody z powierzchni ziemi. (9) Gołębica, nie 

znalazłszy miejsca, gdzie by mogła usiąść, wróciła do arki, bo jeszcze była woda na całej 

powierzchni ziemi; Noe, wyciągnąwszy rękę, schwytał ją i zabrał do arki. (10) Przeczekawszy 

zaś jeszcze siedem dni, znów wypuścił z arki gołębicę (11) i ta wróciła do niego pod wieczór, 

niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliwnego. Poznał więc Noe, że woda na ziemi opadła. 

(12) I czekał jeszcze siedem dni, po czym wypuścił znów gołębicę, ale ona już nie powróciła 

do niego. (13) W sześćset pierwszym roku, w miesiącu pierwszym,  

w pierwszym dniu miesiąca wody wyschły na ziemi, i Noe, zdjąwszy dach arki, 

zobaczył, że powierzchnia ziemi jest już prawie sucha.  
(14) A kiedy w miesiącu drugim, w dniu dwudziestym siódmym ziemia wyschła, (15) Bóg przemó wił do Noego 

tymi słowami: (16) Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z żonami twych synów. (17) Wyprowadź też z sobą 

wszystkie istoty żywe: z ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi; niechaj rozejdą się po ziemi, niech będą 

płodne i niech się rozmnażają. (18) Noe wyszedł więc z arki wraz z synami, żoną i z żonami swych synów. (19) 

Wyszły też z arki wszelkie zwierzęta: różne gatunki zwierząt pełzających po ziemi i ptactwa, wszystko, co się 

porusza na ziemi.  

(20) Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków 

czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu. (21) Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do 

siebie: Nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka 

jest złe już od młodości. Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem. 

(22) Będą zatem istniały, jak długo trwać będzie ziemia: siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, 

dzień i noc. 

 

                                        Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dzieje Noego i potopu kończą się nowym początkiem. Celowo w jego opisie 

pobrzmiewają echa pierwszych wersetów Księgi Rodzaju. Po raz kolejny ziemia jest 

pokryta wodą i Bóg odsłania suchy ląd.  



Po raz kolejny „w pierwszym dniu” Noe, nowy Adam, rozpoczyna nową erę 

dziejów ludzkości, oddając chwałę Panu i składając Mu ofiarę (Rdz 8,20). 

Przekaz o Noem nawiązuje do dziejów stworzenia, a jednocześnie wybiega do 

przodu, do nowego stworzenia, którego Bóg dokona przez swojego Syna, Jezusa, 

nowego Adama. 

Bóg chciał nie tylko ludzi wybawić, ale również uczynić ich nowym stworzeniem, 

podobnie jak zapoczątkował nowe stworzenie przez Noego po potopie.  

Jednak tym razem Bóg dokonał tego nowego stworzenia przez śmierć i 

zmartwychwstanie swojego Syna oraz dar Ducha Świętego. Innymi słowy, 

 wybawił nas nie tylko od grzechu i śmierci, ale także do nowego życia w 

Jezusie Chrystusie, do nowego stworzenia. 

My także, jak rodzina Noego po potopie, zostaliśmy wydobyci z wody na chrzcie i 

rozpoczęliśmy nowe życie. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który stwarza nas na nowo 

jako dzieci Boże i posługuje się nami, by odnowić „oblicze ziemi” (Ps 104,30). 

Podobnie jak obiecał to Noemu, nam również Bóg obiecuje błogosławić i być zawsze 

blisko nas. Zawiera z nami przymierze, przyrzekając nie wyniszczyć nas z powodu 

naszych grzechów i słabości. Poddaje nam całą ziemię i czyni nas swoim ludem. 

Nastał nowy dzień! 

Wychodzisz z arki jako nowe stworzenie, otrzymujesz wszelkie łaski, jakich 

potrzebujesz, by powadzić życie dziecka Bożego. I nie tylko ty jesteś nowy. Nowa jest 

także miłość i wierność Boga – „odnawia się ona co rano” (Lm 3,23).  

Bóg codziennie wylewa na ciebie zdroje łaski. Codziennie obiecuje czynić cię 

płodnym, dawać ci władzę nad grzechem, kształtować w tobie coraz mocniej swoje 

podobieństwo. Codziennie ogłasza: „Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21,5).  

Także i ciebie. 

 

„Dziękuję Ci, Panie, za dzisiejszy nowy początek.  

Przyjdź, Duchu Święty, i odnów mnie.” 

 

Ps 116B,12-15.18-19 

 

 



Mk 8,22-26: 

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

go dotknął. (23) On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu 

oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: Czy widzisz co? (24) A gdy przejrzał, 

powiedział: Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. (25) Potem 

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

wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. (26) Jezus odesłał go do domu ze słowami: 

Tylko do wsi nie wstępuj. 

 

Dzisiejsza Ewangelia opowiada nam o uzdrowieniu, które nie dokonało się całkowicie 

za pierwszym razem. Jezus położył ręce na oczy niewidomego nie raz, ale dwa razy, zanim 

przejrzał on zupełnie.  

➢ Z pewnością mógł go uzdrowić do końca za pierwszym razem, ale  tego nie 

uczynił. Dlaczego?  

➢ I dlaczego Marek zamieścił w swojej Ewangelii to „dwustopniowe” 

uzdrowienie?  

Może po prostu chciał nam uświadomić coś nowego na temat Boga i Jego sposobu 

działania. Bóg jest pełen współczucia.  

Jezus traktuje niewidomego człowieka z wielką łagodnością. Bierze go za rękę i 

wyprowadza daleko od oczu ciekawskich. Nie uzdrawia go na od ległość, jak uczynił to ze 

sługą setnika. Podchodzi blisko. Na tyle blisko, by móc dotknąć jego oczu, na tyle blisko, 

by zapytać go, czy widzi i by usłyszeć jego odpowiedź. Jak krzepiący musiał być dla 

niewidomego ten ludzki kontakt! Odizolowany od innych swoją ślepotą, być może nawet 

odrzucony z tego powodu, z pewnością tęsknił za doświadczeniem bliskości drugiego 

człowieka.  

Bóg jest wytrwały.  

Jezus z pewnością sam wiedział, że człowiek został uzdrowiony tylko częściowo, ale 

mimo to zadał mu to pytanie. Chciał uzdrowić w nim coś więcej niż kalectwo fizyczne, 

pragnął dotknąć także duchowej ślepoty. Na szczęście niewidomy odpowiedział szczerze. 

Wyznanie, że ludzie wyglądają w jego oczach jak drzewa, wymagało od niego pewnej 

odwagi. Gdyby jednak po prostu podziękował Jezusowi za to, co już otrzymał i poszedł 

swoją drogą, przeżyłby resztę życia w fizycznym i duchowym chaosie. Pytania zadane 

przez Jezusa dały mu odwagę, by zapragnąć więcej. Bóg jest cierpliwy.  

Marek w swojej Ewangelii ukazuje Jezusa jako niestrudzonego Nauczyciela, który 

jednak pozostaje niezrozumiany nie tylko przez napotykanych ludzi, ale także przez 

swoich uczniów.  



Wielu biblistów uważa, że stopniowe uzdrawianie niewidomego ma ukazać cierpliwość 

Jezusa, który pomaga przejrzeć swoim uczniom. Jezus pracował nad nimi cierpliwie, 

podobnie jak pracował nad niewidomym.  

Będzie też pracował nad tobą. Ten sam Jezus, który ze współczuciem wyprowadził na 

bok niewidomego, chce teraz być blisko ciebie.  

❖ Będzie wytrwale cię dotykał, uzdrawiał, słuchał twoich próśb.  

❖ Będzie cierpliwie pomagał ci trwać w wierze aż do chwili, gdy ujrzysz Go 

twarzą w twarz.  

„Jezu, proszę, pomóż mi dziś ujrzeć Cię choć odrobinę jaśniej”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

16 lutego 2023 
 

Rdz 9,1-13 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Po czym Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i 

mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. (2) Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie 

ptactwo powietrzne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi i 

wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. (3) Wszystko, co się porusza 

i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko. 

(4) Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia. (5) Upomnę się o waszą krew przez 

wzgląd na wasze życie - upomnę się o nią u każdego zwierzęcia. Upomnę się też u 

człowieka o życie człowieka i u każdego - o życie brata. (6) [Jeśli] kto przeleje krew 

ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz 

Boga. (7) Wy zaś bądźcie płodni i mnóżcie się; zaludniajcie ziemię i miejcie nad nią 

władzę. (8) Potem Bóg tak rzekł do Noego i do jego synów: (9) Ja,  

Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które 

po was będzie; (10) z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami 

domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim 

zwierzęciem na ziemi. (11) Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie 

zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego 

ziemię. (12) Po czym Bóg dodał: A to jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i 

każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: (13) Łuk mój kładę na obłoki, aby 

był znakiem przymierza między Mną a ziemią.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

➢ Czym jest przymierze?  

W Starym Testamencie po raz pierwszy spotykamy to słowo w historii Noego, najpierw 

w Rdz 6,18, a następnie w przytoczonym wyżej fragmencie. 

W dosłownym sensie przymierze jest wiążącą umową pomiędzy dwiema stronami.                     

W czasach starożytnych łączyło ono ze sobą dwie strony w sposób nieodwołalny. 



Tym, co wyróżnia przymierze Boga z Noem spośród wszystkich innych przymierzy, 

jest fakt, że nie stanowi ono prawnej umowy pomiędzy dwoma równymi sobie 

plemionami, władcami czy osobami. To przymierze Wszechmogącego Boga ze 

śmiertelnymi ludźmi. To On je zainicjował. On sam związał się ze swym stworzeniem i 

obiecał, że będzie wiernie nad nim czuwał. Z własnej woli przyrzekł opiekować się Noem 

i jego rodziną oraz prowadzić ich ku pomyślności. 

Bóg obiecał rozciągnąć to błogosławieństwo na kolejne pokolenia jako  „przymierze 

wieczne” (Rdz 9,16). Dotyczyło więc ono potomków Noego i dotyczy każdego z nas                     

w Chrystusie. 

Bóg nigdy nie zapomina o swojej przysiędze. Związał się z ludźmi, ponieważ nas 

miłuje. W swojej wierności, gdy nadszedł właściwy czas, udoskonalił to przymierze, 

czyniąc je  nowym przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna, Jezusa. 

Ty także jesteś objęty tym przymierzem. Bóg związał się z tobą wiecznym przymierzem 

miłości. Jego początek sięga chwili, gdy Bóg cię stworzył i uformował (Ps 139,13-16). 

Umocniło się, gdy przyjął cię do swojej rodziny na chrzcie świętym. Jesteś częścią 

nowego przymierza, ratyfikowanego bezcenną krwią Jezusa. On zaprasza cię do 

potwierdzenia tego przymierza za każdym razem, gdy się modlisz, uczestniczysz we Mszy 

świętej czy przyjmujesz inne sakramenty. 

 Nasz Bóg w niewiarygodny sposób zaangażował się w życie każdego z nas.  

 Nawet gdy upadamy, wciąż otacza nas miłością i opieką.  

 Nigdy nas nie opuści.  

 Udziela nam potrzebnych łask, abyśmy mogli do Niego powrócić i złączyć 

się z Nim na nowo.  

Na tym właśnie polega Jego wierność przymierzu! 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za Twoje przymierze z Noem, które rozciąga się przez 

wszystkie pokolenia i objawia Twoją wierną miłość!”  

 

Ps 102,16-21.29.22-23 

 

 

 

 

 



Mk 8,27-33: 

 

(27) Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał 
uczniów: Za kogo uważają Mnie ludzie? (28) Oni Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za 

Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. (29) On ich zapytał: A wy za kogo mnie uważacie? 

Odpowiedział Mu Piotr: Ty jesteś Mesjasz. (30) Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o 

Nim nie mówili. (31) 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. (32) A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i 

zaczął Go upominać. (33) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

17 lutego 2023                     

Mk 8,34--9,1 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(34) 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! (35) Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto 

straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. (36) 

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

(37) Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? (38) 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.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

„Lepszy wygrywa, gorszy przegrywa” – ten podwórkowy wierszyk łudząco 

przypomina słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, z jedną istotną różnicą. Według 

Jezusa, to właśnie ów „gorszy” wychodzi na prowadzenie. 

Dlaczego? Ponieważ zyskuje zbawienie. 

Wiemy, że na przestrzeni dziejów niezliczone rzesze ludzi w dosłowny sposób 

straciły swoje życie ze względu na wiarę. Dla nas straty związane z pójściem za Jezusem 

nie są aż tak dotkliwe jak męczeństwo, niemniej jednak są rzeczywiste.  

Na przykład, czujesz, że Pan chce, abyś przebaczył bliskiej osobie, która cię 

skrzywdziła – chociaż uważasz, że ona na to nie zasługuje.  



Albo odrzucasz propozycję spotkania ze starymi kumplami, ponieważ wiesz, że będą 

się tam działy rzeczy, które są niezgodne z twoimi zasadami.  

Albo czujesz się wezwany do poświęcenia części już i tak skąpej ilości wolnego czasu 

na służbę potrzebującym.  

Wszystko to może być pewnego rodzaju „śmiercią” czy „stratą”. 

Jednak wszystkie te straty bledną w porównaniu z tym, co otrzymujemy, gdy idziemy 

za Jezusem – i nie musimy nawet czekać na niebo, żeby się tym cieszyć!  

Za każdym razem, gdy mówimy „tak” Jezusowi, pogłębia się nasze 

zbawienie. 

 Ogarnia nas coraz większy pokój, ponieważ wiemy, że jesteśmy kochani, 

że Bóg przebaczył nam grzechy i pojednał nas ze sobą.  

 Poznajemy radość spotkania z Jezusem na modlitwie i przyjmowania 

Jego życia w Eucharystii. 

 Doświadczamy działania Jego Ducha, który nas prowadzi i uzdalnia do 

pełnienia Jego woli.  

Wszystkie te „zyski” o wiele przewyższają ból i poświęcenie, jakich wymaga 

zaparcie się siebie i branie swojego krzyża (Mk 8,34). 

Oddanie się Jezusowi nie jest łatwe i zazwyczaj nie dokonuje się w jednej chwili. Jest 

to proces trwający całe życie, który wymaga wyrzeczenia się wszystkich zabezpieczeń, 

aby przyjąć pełnię życia, jakie Bóg dla nas przeznaczył. 

To życie zaczyna się już tutaj, ale trwa przez całą wieczność. Obyśmy zawsze mieli 

je przed oczami i pragnęli go ponad wszystko! 

 

„Jezu, daj mi tę łaskę, abym nie bał się tracić życia dla Ciebie.”  

Ps 33,10-15 

 

 

 

 



Rdz 11,1-9: 

(1) Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. (2) A gdy 

wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali. (3) I 

mówili jeden do drugiego: Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy 

już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, (4) rzekli: 

Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w 

ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. (5) A Pan 

zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, (6) i rzekł: Są oni 

jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A 

zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. 

(7) Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego! (8) W 

ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli 

budowy tego miasta. (9) Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał 

mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni 

ziemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

18 lutego 2023                     

Hbr 11,1-7 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, 

dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. (2) Dzięki niej to 

przodkowie otrzymali świadectwo. (3) Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy 

zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. (4) Przez 

wiarę Abel złożył Bogu ofiarę cenniejszą od Kaina, za co otrzymał świadectwo, iż jest 

sprawiedliwy. Bóg bowiem zaświadczył o jego darach, toteż choć umarł, przez nią 

jeszcze mówi. (5) Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie 

znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, 

iż podobał się Bogu. (6) Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący 

bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. 

(7) Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było 

ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby zbawić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił 

świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się przez wiarę. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jakie są twoje najgłębsze nadzieje i marzenia? Nowy dom? Pieniądze na zmianę 

starego samochodu? Może masz nadzieję, że wszystkie twoje dzieci wytrwają w wierze, 

a kolejna wizyta lekarska męża przyniesie pomyślne wieści? W każdym razie wszyscy 

marzymy o czymś lepszym niż to, co mamy obecnie. 

To samo można powiedzieć o wierze. 

Jeśli masz nadzieję, że któregoś dnia dowiesz się, w jaki sposób twoja wiara może 

znacząco wzrosnąć, pewnie zaskoczeniem będzie dla ciebie fakt, że już masz jej 

wystarczająco dużo. To prawda! Jest tak dlatego, że  

wiara to nadprzyrodzony dar od Boga. 



Nie jest to coś, co możemy sami sobie wypracować. Jest to Boska wlana cnota, której 

Bóg udzielił ci po prostu dlatego, że cię kocha. 

Ten dar wiary pozwala ci ufać, że Bóg jest wierny wszystkim swoim obietnicom. 

Pomaga ci wierzyć w Jego dobroć niezależnie od tego, jak układa ci się obecnie w życiu. 

Umacnia w tobie pewność, że Bóg, który umiłował cię wystarczająco, by posłać ci 

swego Syna, wciąż nie przestaje cię kochać i napełniać twoje serce miłością. 

➢ Skąd wiesz, że posiadasz ten dar? 

A czy kiedykolwiek poczułeś tęsknotę za czymś więcej niż to, co ma do zaoferowania 

ten świat? To twoja wiara daje ci  

     „dowody tych rzeczywistości, których nie widzimy” (Hbr 11,1). 

Czy słyszałeś cichy głos sumienia, który nakłaniał cię do posłuszeństwa Bogu lub 

zwrócenia się do Niego na modlitwie? Jest to wewnętrzny dowód na to, że naprawdę 

wierzysz w istnienie Boga, który chce ci błogosławić i napełniać cię swoją miłością. 

Kiedy więc czujesz, że twoje serce ciąży ku Panu, przerwij na chwilę to, co robisz, i 

podziękuj Mu za dar wiary. Podziękuj Mu za ten Boski „dowód”, że niewidzialny Bóg 

wybrał ciebie, abyś poznał Go osobiście i żył na wieki w Jego obecności. 

 

„Dziękuję Ci, Ojcze, za drogocenny dar wiary. Pomóż mi go pielęgnować, aby 

wzrastał z każdym dniem.”  

Ps 145,2-5.10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mk 9,2-13: 

(2) Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich 

samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. (3) Jego odzienie 

stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. (4) I 

ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z  Jezusem. (5) Wtedy Piotr 

rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla 

Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. (6) Nie wiedział bowiem, co należy 

mówić, tak byli przestraszeni. (7) I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku 

odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. (8) I zaraz potem, 

gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. (9) A gdy 

schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, 

zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. (10) Zachowali to polecenie, 

rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. (11) I pytali Go: 

Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz? (12) 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. (13) Otóż 

mówię wam: Eliasz już przyszedł i uczynili mu tak, jak chcieli, jak o nim jest 

napisane. 
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„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

19 lutego 2023                           
 

1 Kor 3,16-23 (Biblia Tysiąclecia) 

(16) Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że                               

Duch Boży mieszka w was? 

 

(17) Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest 
świętą, a wy nią jesteście. (18) Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was 

mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. 
(19) Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On 
udaremnia zamysły przebiegłych (20) lub także: Wie Pan, że próżne są zamysły 

mędrców. (21) Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest 
wasze: (22) czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, 
czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, (23) wy zaś Chrystusa, 

a Chrystus - Boga. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dla Izraelitów świątynia jerozolimska była najświętszym miejscem na ziemi.  

Ta przepiękna, bogato zdobiona budowla stanowiła świadectwo Bożej wierności. Jej 

chwała i świętość nie płynęły z ozdób i upiększeń, lecz z obecności Boga. W tym 

miejscu wszechmocny Bóg objawiał swoją chwałę. Tu błogosławił lud, udzielając mu 

swej miłosiernej miłości, a lud tu właśnie składał Mu ofiary. 



Kiedy więc św. Paweł oznajmił Koryntianom, że są świątynią Boga, musiało to 

skojarzyć się im ze świątynią materialną. Jednak pomysł, że są oni tak święci, jak 

świątynia, musiał wydać się im wręcz komiczny albo niedorzeczny. W tym samym 

liście Paweł wymienia liczne niedoskonałości korynckiego Kościoła – nadużycia w 

sprawowaniu kultu, nieczystość seksualną, niedojrzałość wiary, brak miłości.  

Nie są to bynajmniej oznaki wielkiej świętości. Jednak Paweł nie mówi im, że są jak 

świątynia, ale że są świątynią – i że sam Bóg zamieszkuje w nich przez swego Ducha. 

➢ Jak to możliwe? Jak po trzykroć święty Bóg może mieszkać w grzesznych 

ludziach, takich jak Koryntianie –  i takich jak my?  

Jest to tajemnica miłosierdzia i mocy Boga.  

 Przez wody chrztu Bóg oczyszcza nas z grzechu i czyni godnymi 

otrzymania Ducha Świętego.  

 Napełnia nas swoją obecnością i czyni z nas „świątynie”, przeznaczone 

do kultu, w których sam zamieszkuje. 

Bóg tak bardzo pragnie być blisko nas, że zgadza się mieszkać w niedoskonałych 

wspólnotach niedoskonałych ludzi. Skarb Jego obecności przebywa w „naczyniach 

glinianych” (2 Kor 4,7). Przebywa także w tobie. 

Być może czujesz się raczej jak popękany garnek niż przepiękna świątynia. Jednak 

uświęca cię nie twoja własna dobroć, mądrość czy cnoty, ale sam Jezus, który 

codziennie pomaga ci być doskonałym, jak On jest doskonały (Mt 5,48). 

 

„Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że we mnie mieszkasz! Uczyń mnie dziś 

bardziej podobnym do Jezusa.”  

 

Kpł 19,1-2.17-18    Ps 103,1-4.8.10.12-13 

 

 

 

 

 



Mt 5,38-48: 

 

(38) Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! (39) A Ja wam powiadam: 

Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i 

drugi! (40) Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! 

(41) Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! (42) Daj temu, kto 

cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. (43) Słyszeliście, że 

powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz 

nienawidził. (44) A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za 

tych, którzy was prześladują; (45) 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 niesprawiedliwych. (46) Jeśli bowiem miłujecie tych, 

którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? (47) 

I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego 

nie czynią? (48) Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski . 

 


