
 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

27 lutego 2023 
 

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

 

(1) Dalej Pan powiedział do Mojżesza: (2) Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: 

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

(11) Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. (12) 

Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga 

twego. Ja jestem Pan! (13) Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. 

Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka. (14) Nie 

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

będziesz się bał Boga twego. Ja jestem Pan! (15) Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych 

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

dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. (16) Nie będziesz szerzył oszczerstw 

między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan! (17) Nie będziesz 

żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z 

jego powodu. (18) 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” 

Prawdopodobnie słyszałeś już te słowa niezliczoną ilość razy. Jest to inna wersja 

„złotej reguły” oraz drugie z dwóch „największych przykazań”, które wymienia Jezus 

(Mt 22,39) – odnoś się do bliźniego z taką miłością, jaką sam chciałbyś być miłowany.  

Ta prosta fraza zawiera w sobie wszystkie nakazy i zakazy wyszczególnione w 

Prawie, jakie przekazuje Mojżesz w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Pokazuje jasno, 

że fundamentem prawa jest miłość.  

❖ Nie kradnij ani nie oszukuj – ale miłuj bliźniego.  

❖ Nie kłam – ale miłuj bliźniego.  

❖ Nie wyśmiewaj ani nie krzywdź osób niepełnosprawnych – miłuj bliźniego.  

❖ Nie żyw w swoim sercu urazy  i nienawiści – miłuj bliźniego.  



Choć może wydawać się to zbytnim uproszczeniem, w rzeczywistości to „prawo 

miłości” rozszerza serca i wnosi życie w nasz trud przestrzegania przykazań. Jest tak 

dlatego, że znamy radość, jaką daje bycie miłowanym przez Boga.  

Jest to największa miłość, dla jakiej zostaliśmy stworzeni. Skoro takiej miłości  

pragniemy, to próbujmy z taką właśnie miłością traktować otaczających nas ludzi. 

Troszcząc się o ich największe dobro, starajmy się również pomóc im w poznaniu 

Jezusa, aby przychodząc do Niego, mogli otrzymać miłość i życie, dla których zostali 

stworzeni.  

To właśnie jest główny powód, dla którego zostaliśmy wezwani do przestrzegania 

przykazań. Miłować innych tak, jak sami zostaliśmy umiłowani – to jest 

najlepszy miernik naszych wyborów.  

Kiedy przygotowujemy się do spowiedzi lub robimy rachunek sumienia przed 

pójściem spać, pytanie:  

➢ „Czy miłowałem innych tak, jak sam chciałbym być miłowany?” może dać 

nam wiele materiału do refleksji.  

➢ Czy to słowo, które powiedziałam do przyjaciółki, było  wyrazem miłości?  

➢ Czy sposób, w jaki potraktowałem kolegę, był rzeczywiście największym 

aktem miłości, na jaki mnie stać?  

➢ Czy pozostawiając bez wsparcia tę osobę, nie sprzeniewierzyłem się miłości?  

Proś Ducha Świętego, aby pomagał ci patrzeć na twoje wybory w świetle miłości. 

Proś Go, by pomógł ci uczynić miłość podstawą twoich relacji  z innymi ludźmi, 

motywacją do przestrzegania przykazań.  

Ponieważ miłość jest fundamentem i wypełnieniem Bożego prawa .  

 

„Panie, chcę patrzeć na każde Twoje przykazanie jako na sposób,  w jaki 

uczysz mnie miłości.” 

 

Ps 19,8-10.15  

 

 

 



Mt 25,31-46: 

(31) Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, 

wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. (32) I zgromadzą się przed Nim 

wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce 

od kozłów. (33) Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. (34) Wtedy 

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

weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! (35) Bo 

byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem 

przybyszem, a przyjęliście Mnie; (36) byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem 

chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. (37) 

Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i 

nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? (38) Kiedy widzieliśmy Cię 

przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? (39) Kiedy 

widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? (40) A Król im 

odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 

moich najmniejszych, Mnieście uczynili. (41) Wtedy odezwie się i do tych po lewej 

stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i 

jego aniołom! (42) Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie 

daliście Mi pić; (43) byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie 

przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. (44) 

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

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

(45) Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam:  

Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych 

najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. 

 (46) I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

28 lutego 2023 
 

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” 

➢ Może zastanawiałeś się kiedyś nad tym, czy twoja modlitwa jest „poprawna”?  

➢ Na przykład nad tym, jak długo należy się modlić i w jaki sposób 

przezwyciężać rozproszenia?  

➢ W jaki sposób najlepiej zaczynać i kończyć modlitwę?  

Jezus, zamiast przekazać zestaw konkretnych instrukcji, pokazał nam taki sposób 

modlitwy, który zarówno odsłania przed nami serce Boga, jak i zachęca, by dostroić do 

Niego swoje serce (Mt 6,7-15).  

Wypowiadając słowa: „Ojcze nasz”, wyznajemy, kim jest dla nas osobiście Bóg – 

Ojcem, który miłuje nas bardziej niż jakikolwiek ojciec ziemski może kochać swoje 

dzieci. Jak wielką radością musi być dla Niego to, że my, Jego umiłowane dzieci, 

zwracamy się do Niego słowem Abba, czyli „Tatusiu”!  



Kiedy modlimy się słowami: „Przyjdź królestwo Twoje”, dostrajamy swoje serca 

do serca Bożego, bo największym pragnieniem Boga jest rozkwit Jego królestwa na 

ziemi.  A ponieważ budowanie tego królestwa jest przede wszystkim Jego dziełem, 

zaprasza nas On do współpracy poprzez czynienie tego, o co nas prosi, cokolwiek by to 

nie było.  

Następnie, znając współczucie  i troskliwość Ojca wobec nas, Jezus zachęca do 

modlitwy o „chleb powszedni”. Pragnie, byśmy zaufali, że Bóg da nam chleb, który 

podtrzyma nasze ciała, ale także chleb z nieba, który umacnia naszego ducha.  

Jezus zna także głębię Bożego miłosierdzia wobec nas, dlatego zachęca, byśmy na 

modlitwie prosili  o odpuszczenie grzechów. A kiedy przebaczamy innym, czynimy 

tylko to ,,co Bóg już uczynił dla nas”. W ten sposób nasze serca upodabniają się  do 

serca naszego niebieskiego  Ojca.  

Wreszcie, prosząc Boga, aby wybawił nas od złego, uznajemy Jego władzę, moc i 

zwycięstwo nad wszelkim grzechem i złem. Im głębiej zrozumiemy tę prawdę, tym 

łatwiej będzie nam oprzeć się na Bogu, gdy staniemy wobec pokusy.  

Odmów dziś powoli modlitwę „Ojcze nasz”. 

Przy każdej prośbie  

zastanów się, w jaki sposób odsłania ona przed tobą serce Boga . 

Nie oceniaj swojej modlitwy, ale z całego serca wychwalaj Boga za Jego 

nieskończoną miłość, współczucie i miłosierdzie!  

 

„Jezu, niech moja dzisiejsza modlitwa prowadzi mnie prosto do serca Ojca.”  

 

Iz 55,10-11     Ps 34,4-7.16-19 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

1 marca 2023 
 

Jon 3,1-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: (2) Wstań, idź do Niniwy, 

wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam. (3) Jonasz wstał i poszedł do 

Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym - na trzy dni drogi. (4) 

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

dni, a Niniwa zostanie zburzona. (5) I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, 

ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego . (6) Doszła ta 

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

popiele. (7) 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. (8) 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. (9) Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, 

a nie zginiemy? (10) 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” 

 

Zdumiewające! Wystarczyło, że Jonasz zaledwie jeden dzień wzywał do nawrócenia, 

by mieszkańcy Niniwy „uwierzyli (…) Bogu” oraz „ogłosili post” na znak nawrócenia.  

Dlaczego słowa proroka okazały się tak skuteczne? Być może dlatego, że Jonasz nie 

głosił tego, co akurat przyszło mu do głowy. Mówił to, co Bóg mu polecił.  

„Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona” – powtarzał, idąc przez miasto 

(Jon 3,4).  

Jonasz był prorokiem, wybranym, by słyszeć głos Boga i przekazywać Jego słowa tym, 

których miał wokół siebie. Podobnie jak w przypadku innych proroków Starego 

Testamentu, Bóg potwierdzał słowa Jonasza swoją mocą.  



Słowa prorocze były nie tylko przekazem informacji, ale też wywoływały głęboką i 

trwałą zmianę w ludzkich sercach, co dzisiejsze czytanie pokazuje w sposób niezwykle 

dramatyczny.  

Kościół uczy, że każdy z nas  – ochrzczonych katolików – ma udział „w prorockiej 

funkcji Chrystusa, szerząc żywe o Nim świadectwo” ( Lumen gentium , 12).  

I my, jak  Jonasz, zostaliśmy powołani, by usłyszeć słowo Boże i głosić je innym.   

I podobnie jak stało się to z Jonaszem, możemy spodziewać się, że gdy będziemy głosić 

to słowo, Bóg będzie przemieniał ludzkie serca!  

Kiedy więc stajesz do modlitwy, wsłuchuj się w głos Pana .  

❖ On może przemówić do ciebie przez fragment Pisma Świętego lub poddając ci 

myśl, o której wiesz, że nie pochodzi od ciebie.  

❖ Może przemówić przez słowa drugiej osoby lub przez piękno natury.  

❖ Ma niezliczone sposoby, by dotknąć twego serca.  

Z twojej strony natomiast potrzebne jest wyciszenie otaczającego cię zgiełku, uważne 

słuchanie i wiara w to, że On naprawdę chce do ciebie mówić.  

Jeśli czujesz, że Bóg do ciebie przemówił, nie bój się tym dzielić, zwłaszcza jeśli te 

słowa są „ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu  i pociesze” (1 Kor 14,3).  

Nigdy nie wiesz, kiedy twoje słowa przyczynią się do zmiany życia innych ludzi .  

A jeśli nie słyszysz wyraźnie głosu Boga,  nie zniechęcaj się. Nie przestawa j się modlić, 

nie przestawaj słuchać oraz nie przestawaj wierzyć, że Bóg działa i chce mówić do ciebie 

i przez ciebie.  

 

„Jezu, dziękuje Ci za to, że mogę usłyszeć Twój głos i przekazywać innym Twoje 

słowo.”  

 

Ps 51,3-4.12-13.18-19 

Łk 11,29-32: (29) A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: To plemię jest 

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

Jonasza. (30) Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak 

będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia . (31) 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. (32) 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.  

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

2 marca 2023 
 

Ps 138,1-3.7-8 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Dawidowy. Będę Cię sławił, < Panie >, z całego mego serca, < bo usłyszałeś słowa 

ust moich > : będę śpiewał Ci wobec aniołów. (2) Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu 

przybytkowi. I będę dziękował Twemu imieniu za łaskę Twoją i wierność, bo 

wywyższyłeś ponad wszystko Twoje imię i obietnicę.  

(3) Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie, pomnożyłeś siłę mej 

duszy. (4) Wszyscy królowie ziemi będą Ci dziękować, Panie, gdy posłyszą słowa ust Twoich; (5) i będą 

opiewać drogi Pańskie: Prawdziwie, chwała Pańska jest wielka. (6) Prawdziwie, Pan jest wzniosły i patrzy 

łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzega z daleka. (7) Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty 

zapewniasz mi życie, wbrew gniewowi mych wrogów; wyciągasz swą rękę, Twoja 

prawica mnie wybawia. (8) Pan za mnie [wszystkiego] dokona. Panie, na wieki trwa 

Twoja łaska, nie porzucaj dzieła rąk Twoich! 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

W dzisiejszym psalmie znajdziesz wskazówki, jak masz się modlić, zwłaszcza gdy 

znajdujesz się w szczególnie trudnej sytuacji – powierz się  w ręce Boga, zaufaj, że On cię 

słyszy  i uwierz, że cię umocni.  

Przykładem takiego podejścia jest historia królowej Estery z dzisiejszego pierwszego 

czytania. Żydówka Estera, żona perskiego władcy Aswerusa, znalazła się w dramatycznej 

sytuacji. Urzędnik perski imieniem Haman  z nienawiści do Żydów uknuł podstępny plan 

pozbycia się nie tylko wuja Estery, Mardocheusza, ale także wszystkich ich rodaków w 

królestwie. Twierdząc, że ich obyczaje religijne stanowią zagrożenie, Haman namówił 

władcę do wydania dekretu o zagładzie wszystkich Żydów mieszkających na jego ziemi. 

Obawiając się o życie ludu, Mardocheusz wymógł na Esterze,  że wstawi się za nim do króla.  

Choć Estera wiedziała, że każdemu, kto stanie przed królem bez wezwania, grozi śmierć, 

postanowiła spróbować. Wraz ze wszystkimi swoimi rodakami podjęła gorącą modlitwę i 

post, ufając, że jeśli będzie wołać do Boga, On nie zostawi jej bez pomocy.  



I Bóg jej nie zostawił. Mówiąc słowami psalmu: „pomnożył siłę jej duszy” (Ps 138,3).  

Dał jej dość odwagi, by zaryzykowała zbliżenie się do króla (Est 5,1 -2). Król okazał łaskę 

i w rezultacie jej wstawiennictwo ocaliło lud (Est 7,3).  

Pomyśl o tym, co ciąży ci dziś na sercu. Może to być na przykład wojna na Ukrainie, los 

bezdomnych w twoim mieście, obojętny stosunek do wiary twojego wnuka lub depresja 

przyjaciółki, której niedawno umarł mąż. Wypowiedz to wszystko przed Panem.  

Przypomnij sobie, że On jest wierny. Poproś innych o modlitwę, a może nawet o post. 

Trwaj na modlitwie przed Bogiem na tyle długo, by zrozumieć, co możesz zrobić w tej 

sprawie.   

A potem poproś Pana, by cię umocnił  i pomógł przezwyciężyć wszystkie nerwowe 

wahania przed podjęciem tego, do czego On cię wzywa.  

Podobnie jak Estera, możemy być pewni, że Bóg postawił nas w tym miejscu nie bez 

powodu i że da nam siłę do wypełnienia Jego woli.  
 

„Panie, dziękuję Ci za te wszystkie intencje, które wkładasz w moje serce. Pokaż 

mi, co mogę zrobić w tych sprawach. Udziel mi siły do wypełnienia Twojej woli.”  

 

Est 4,17k.l-m.r-u  

 

Mt 7,7-12: 

 

(7) Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie , a otworzą wam. 

(8) Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. 

(9) Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? (10) Albo 

gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? (11) 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. (12) Wszystko więc, co byście chcieli, 

żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

3 marca 2023                     

Mt 5,20-26 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(20) Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych 

w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. (21) Słyszeliście, że 

powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. 

(22) 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. (23) Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed 

ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, (24) zostaw tam dar swój 

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

przyjdź i dar swój ofiaruj! (25) 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. (26) Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż 

zwrócisz ostatni grosz. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Niektóre relacje są jak krucha porcelana. Łatwo je rozbić, ale trudno skleić. Wiemy, 

jak bolesna jest zdrada przyjaciela czy bycie przez niego odrzuconym. Jest to jedna z 

najgorszych rzeczy do zniesienia.  

Dlatego właśnie tak trudno jest nam przebaczyć komuś bliskiemu, kto nas głęboko 

zranił.  

Jednak w niektórych przypadkach odmowa przebaczenia może wyrządzić nam 

więcej szkody niż pierwotna krzywda. Nasze wewnętrzne rany, pozostawione same 

sobie, mają tendencję  do jątrzenia się i powiększania.  

Jest to jeden z powodów, dla których Jezus polecił nam przebaczać.  



On wie, jak wiele szkód może wyrządzić brak przebaczenia. Zarazem jednak zdaje 

sobie sprawę, jak bardzo jest ono dla nas trudne. Sam przecież przeżył zdradę jednego 

przyjaciela, zaparcie się drugiego i porzucenie przez pozostałych.  

Wyobraź sobie, jak musiał płakać nad Judaszem!  

Mimo to jednak Jezus zachęca nas – nawet zobowiązuje – do przebaczenia, do 

pojednania i wyzbycia się dawnych uraz. Posunął się aż do stwierdzenia,  że my sami 

poznamy przebaczenie Ojca na tyle, na ile przebaczamy innym  (Mt 18,35).  

Nie da się tego w żaden sposób obejść. Mamy obowiązek przebaczać. Jeśli wydaje 

nam się on zbyt wymagający, pomyślmy o Jezusie i o miłosierdziu, jakie nam okazuje.  

 On ma wielkie zasoby miłości, które mogą uzupełnić to, czego nam 

brakuje.  

 On może nam pomóc, gdy nasze serca stają się twarde i pełne goryczy.  

Przebaczenie jest często dłuższym procesem i dokonuje się stopniowo  – a Jezus jest 

tego świadom. Zależy Mu nie tyle na tym, byśmy natychmiast przebaczyli wszystkim 

do końca, co na tym, byśmy nie zacinali się w gniewie, lecz współpracując z Jego łaską,  

z każdym dniem stawali się bardziej miłosierni.  

Uczyń więc dziś kolejny krok w kierunku pojednania ze swoimi braćmi i siostrami! 

Oby miłość Chrystusa napełniła cię tak bardzo, byś mógł okazywać tę samą miłosierną 

miłość wszystkim, z którymi się stykasz.  

 

„Panie Jezu, tylko Ty możesz naprawiać złamane serca i leczyć poranione 

dusze. Odnów mnie mocą swego Ducha i udziel mi łaski przebaczenia.” 

 

Ez 18,21-28     Ps 130,1-8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Św. Kazimierza, patrona Polski   

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

4 marca 2023                     

Flp 3,8-14 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(8) I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość 

poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego.  

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

bylebym pozyskał Chrystusa (9) i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, 

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

sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze - (10) przez poznanie Jego: 

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

upodabniając się do Jego śmierci, (11) dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. 

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

też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. (13) Bracia, ja n ie 

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

mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, (14) pędzę ku wyznaczonej mecie, ku 

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

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

➢ Co to znaczy „wyzuć się ze wszystkiego”?  

➢ Odejść od świata, zrezygnować z rozrywek i przyjemności?  

➢ Rozdać wszystko, co się posiada, i wstąpić do zakonu lub zostać 

pustelnikiem?  

➢ A może jeszcze coś innego?  

Odpowiedź przynoszą nam wersety bezpośrednio poprzedzające tekst dzisiejszego 

czytania z Listu do Filipian.  



Paweł wylicza tam to wszystko, z czego mógł czerpać poczucie własnej wartości – 

żydowskie pochodzenie, znajomość prawa Bożego oraz gorliwość i nienaganność w jego 

przestrzeganiu (Flp 3,4-7).  

Wszystkie te sprawy (poza prześladowaniem chrześcijan) pozostają nadal aktualne.  

Paweł stwierdza jednak, że wobec łaski Bożej i wobec wartości poznania Jezusa, są one 

bez znaczenia. To nie pochodzenie i własne zasługi są dla niego źródłem szczęścia 

i pokoju, ale zjednoczenie z Jezusem – w cierpieniach i w nadziei na 

zmartwychwstanie.  

Podobne słowa mógłby wypowiedzieć także św. Kazimierz Królewicz, syn króla 

Kazimierza Jagiellończyka, który również miałby się czym pochwalić – szlachetnym 

urodzeniem, licznymi talentami, zaufaniem ojca, który przygotowywał go na swego 

następcę i mimo jego młodego wieku powierzał mu odpowiedzialne zadania.  

Jednak on także miał świadomość,  że nie to jest źródłem jego poczucia własnej 

wartości. Głęboko pobożny, szukał kontaktu z Bogiem, z relacji  z Nim czerpiąc siły do 

trudnych obowiązków i przed Nim znajdując odpoczynek.  

➢ A z czego ty powinieneś się wyzuć, aby pozyskać Chrystusa?  

➢ Z czego dziś czerpiesz poczucie własnej wartości?   

Z pochodzenia, sukcesów, talentów, zaangażowania w Kościele, nienagannego 

przestrzegania przykazań? Wszystko to są rzeczy ważne, czasem niezbędne do należytego 

wykonywania obowiązków stanu. Ich wartość jest jednak względna i niknie w porównaniu 

z miłością Jezusa, który przez śmierć i zmartwychwstanie otworzył nam drogę do nowego 

życia.  

I oczekuje od nas wiary, że nagroda, do jakiej Bóg nas wzywa, naprawdę przewyższa to 

wszystko, co tak bardzo cenimy sobie na ziemi. Wiedzieli to święci.  

Obyśmy i my wciąż odkrywali w życiu wartość relacji z Bogiem i potrafili 

stawiać ją na pierwszym miejscu.  

 

„Ojcze, daj mi poznać Twoją miłość i uwierzyć, że kochasz mnie nie ze względu 

na moje zasługi, ale dlatego, że jestem Twoim dzieckiem.”  

 

Ps 15,1-5  

 



J 15,9-17: 

(9) Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! 

(10) Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak 

jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. (11) To wam 

powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. (12) To jest 

moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. (13) Nikt 

nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. (14) Wy 

jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. (15) Już was nie 

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

albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. (16)  

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

abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam 

Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.  

(17) To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

5 marca 2023                           
 

Rdz 12,1-4a (Biblia Tysiąclecia) 

  

 Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą 
złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo 

ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. 

. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Często zapominamy o tym, że zanim Pan powołał Abrama, był on poganinem.  

Oznacza to, że podobnie jak całe jego otoczenie, oddawał cześć fałszywym bogom, 

których wyobrażenia skażone były egoizmem, przemocą i małostkowością tego świata.  

Wyobraźmy więc sobie zaskoczenie Abrama, gdy spotkał Jahwe, jedynego 

prawdziwego Boga! Nie był On podobny do żadnych innych „bogów” czczonych przez 

Abrama wcześniej. Przemawiał w sposób całkowicie bezinteresowny. Nie żądał 

skomplikowanych rytuałów i ofiar; nie kazał Abramowi stoczyć bitwy w swoim 

imieniu; nawet nie groził mu śmiercią na wypadek, gdyby nie wypełnił Jego żądań.  

Można powiedzieć, że inwestował w tego nomadę, a nie w siebie. Obiecał 

błogosławić mu, zanim jeszcze zdołał on cokolwiek dla Niego uczynić (Rdz 12,2). 

Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi 

rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci 

ukażę.  Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, 

będę ci błogosławił i twoje imię 

rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. 



Chciał tylko, by Abram opuścił swój kraj, miejsce przemocy  i egoizmu, wyruszając do 

nowej ziemi, gdzie on sam i jego potomkowie będą mogli zacząć nowe, przepełnione 

łaską życie.  

Bóg pragnie błogosławić także  i nam, tak jak błogosławił Abramowi – po prostu 

dlatego, że nas kocha.  

❖ Nie liczy, ile jesteś w stanie dla Niego poświęcić.  

❖ Nie kalkuluje twojej nagrody w zależności od wykonanych przez ciebie 

dobrych uczynków.  

❖ Niczego od ciebie nie „potrzebuje”.   

Po prostu chce pomóc ci opuścić te miejsca w twoim sercu, gdzie czai się grzech, 

przemoc i egoizm, abyś mógł przyjąć Jego błogosławieństwo.  

Pragnie, byś wszedł do Ziemi Obiecanej, do królestwa                                        

Jego umiłowanego Syna. 

W świecie, który w tak dużej mierze opiera się na wymianie usług, kontraktach 

biznesowych, a często po prostu na wyrachowaniu we wzajemnych relacjach, Boże 

wezwanie może być trudne do pojęcia. Wydaje się ono zbyt piękne, by mogło być 

prawdziwe. A jednak tak jest!  

 Ojciec niebieski kocha cię takiego, jakim jesteś.  

 Chce  ci błogosławić.  

 

➢ Czy przyjmiesz Jego wezwanie i wyruszysz do Ziemi Obiecanej?  

 

„Panie, daj mi wiarę Abrama  i pomóż pójść za Tobą drogą ku wolności.”  

 

Ps 33,4-5.18-20.22    2 Tm 1,8b-10 

 

 

 

 

 



Mt 17,1-9: 

 

(1) Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził 

ich na górę wysoką, osobno. (2) Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała 

jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. (3) A oto im się ukazali Mojżesz i 

Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. (4) Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu 

jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i 

jeden dla Eliasza. (5) Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku 

odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego 

słuchajcie! (6) Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. (7) A Jezus 

zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! (8) Gdy podnieśli 

oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. (9) A gdy schodzili z góry, Jezus 

przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy 

zmartwychwstanie. 

 

 


