
 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

6 marca 2023 
 

Łk 6,36-38 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(36) Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. (37) Nie 

sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a 

będzie wam odpuszczone. (38) Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, 

utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką 

wy mierzycie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jezus zna dobrze głębiny ludzkich serc i rozumie, jak trudno jest nam niekiedy 

okazywać miłosierdzie, pomimo nawet najszczerszych wysiłków. Ale też nie prosi nas 

o to, co jest niemożliwe.  

➢ Co więc może nam pomóc w wypełnieniu przykazania Jezusa, by być 

miłosiernymi, jak Ojciec nasz jest miłosierny? 

Podobnie jak obraz wart jest czasami tysiąca słów, tak konkretne przykłady najlepiej 

pokazują nam, jak wygląda miłosierdzie w praktyce. 

Mamy takie przykłady – są to czyny Jezusa opisane w Ewangelii.                                                 

Jak powiedział kiedyś papież św. Jan Paweł II: „On sam jest miłosierdziem” 

(Dives in misericordia, 2). 

 

 

 

 



❖ Zobaczmy, w jaki sposób potraktował trędowatego. Okazał mu miłosierdzie, 

uzdrawiając go (Mt 8,1-4). 

❖ Jak potraktował kobietę schwytaną na cudzołóstwie? Okazał jej miłosierdzie, 

przebaczając jej grzechy i nie pozwalając innym jej potępić (J 8,3-11).  

❖ Jak potraktował celnika Zacheusza, który oszukiwał rodaków, zabierając im 

ciężko zarobione pieniądze? Okazał mu miłosierdzie, przychodząc do niego 

do domu na posiłek (Łk 19,1-10).  

❖ W jaki sposób potraktował człowieka opętanego przez demona, który padł 

przed Nim i błagał Go, żeby odszedł? Okazał mu miłosierdzie, uwalniając 

go i wyprawiając do domu (Łk 8,26-39). 

Jezus wciąż na nowo ukazywał, jak wygląda, działa i brzmi miłosierdzie. Pokazał, 

że obejmuje ono przebaczenie, a także współczucie, troskę i poszanowanie godności 

drugiej osoby. 

W tym Wielkim Poście zastanów się, w jaki sposób traktujesz tych, z 

którymi codziennie się spotykasz, a zwłaszcza twoich najbliższych.  

➢ Czy jest ktoś, kogo szczególnie trudno ci kochać i utrzymywać z nim 

serdeczne stosunki?  

➢ Co możesz zrobić, aby swoim bliskim pokazać miłosierdzie Boga?  

➢ W jaki sposób możesz miłować  ich tak, jak Jezus ich umiłował? 

 

Bóg posłał swego Syna na ziemię, abyśmy zobaczyli miłosierdzie wcielone.  

Obyśmy zawsze mieli przed oczami i w sercu ten obraz i stawali się świadkami 

niepojętego, przeobfitego i nieskończonego miłosierdzia Ojca niebieskiego! 

 

„Jezu, Ty jesteś samym miłosierdziem. Pomóż mi naśladować Ciebie i Ojca 

niebieskiego, wnosząc Twoje miłosierdzie w moje najtrudniejsze relacje.”  

 

Dn 9,4b-10   Ps 79,5.8-9.11.13 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

7 marca 2023 
 

Mt 23,1-12 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: (2) Na katedrze 

Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. (3) Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam 

polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. (4) Wiążą ciężary 

wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. 

(5) Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom 

pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. (6) Lubią zaszczytne 

miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. (7) Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i 

żeby ludzie nazywali ich Rabbi. (8) Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden 

jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. (9) Nikogo też na ziemi nie nazywajcie 

waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. (10) Nie chciejcie również, żeby 

was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. (11) Największy z was niech 

będzie waszym sługą. (12) Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie 

wywyższony.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jezus nie przebierał w słowach, krytykując uczonych w Piśmie i faryzeuszy, którzy 

obnosili się z pozorami świętości. Wiedział bowiem, że sami nie żyli według tych 

standardów, których wymagali od innych.  

Zapewne mieli oni dobre intencje. Być może badali Prawo Mojżeszowe, ponieważ 

autentycznie pragnęli iść za Panem. Jednak na przeszkodzie szczerej pobożności stanęła 

ludzka pycha. Zmodyfikowali nawet swój ubiór tak, by odróżniać się od innych i 

wzbudzać szacunek u ludzi – nie ze względu na swoją miłość do Boga, ale ze względu 

na swoją pozycję społeczną. 

To zastanawiające, dlaczego tak bardzo zależało im na uznaniu innych. Nie było to 

chyba wynikiem braku wiary w siebie.  



Bardziej prawdopodobne jest już to, że z całych sił chcieli uchronić swoją wiarę przed 

skażeniem przez rzymskich okupantów, a pragnąc za wszelką cenę zachować judaizm, 

podkreślali znaczenie rytuału i tradycji do tego stopnia, że zapomnieli, czemu one mają 

służyć. A przy okazji zaczęli patrzeć z góry na tych, którzy nie byli w stanie zachować 

wyznaczonych przez nich standardów. 

Nikt z nas nie jest wolny od tego rodzaju pokusy. Choć może nie nosimy przy sobie 

wielkiej Biblii ani nie zakładamy na szyję ogromnego krzyża, to przecież zwykle 

chcemy być rozpoznawani i chwaleni za swoją wiarę, a może nawet żyć w opinii 

świętości.  

Możemy też ukrywać nasze dary, obawiając się, że nie są wystarczająco godne 

podziwu – co jest nieco bardziej subtelną formą pychy. Jednak nasze słabości w tej 

dziedzinie nie powinny nas zniechęcać. Wręcz przeciwnie, powinny tym bardziej 

mobilizować nas do szukania miłosierdzia Bożego i łaski przemiany! 

Jeśli chcesz przykładu pokory, wystarczy, że spojrzysz na Jezusa. 

Nigdy nie zabiegał o prestiż, nigdy nie lansował siebie. A mimo to pociągał ku sobie 

więcej ludzi niż uczeni w Piśmie i faryzeusze. Działo się tak dlatego, że miał to, czego 

wszyscy potrzebowali – miłość Ojca niebieskiego.  

Jeśli idziesz za Jezusem, nie musisz zabiegać o niczyją uwagę. Wystarczy, że 

będziesz blisko Niego, a ludzie sami rozpoznają Jego obecność w tobie! 

 

„Ojcze, uwolnij mnie od pragnienia bycia chwalonym przez ludzi.                         

Pomóż mi oddawać chwałę jedynie Tobie.” 

 

Iz 1,10.16-20     Ps 50,8-9.16-17.21.23 
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„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

8 marca 2023 
 

Mt 20,17-28 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(17) Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: 

(18) Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i 

uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć (19) i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, 

ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie. (20) Wtedy podeszła do 

Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. 

(21) On ją zapytał: Czego pragniesz? Rzekła Mu: Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie 

zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. 

(22) Odpowiadając Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja 

mam pić? Odpowiedzieli Mu: Możemy. (23) On rzekł do nich: Kielich mój pić będz iecie. Nie 

do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, 

dla których mój Ojciec je przygotował. (24) Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, oburzyli 

się na tych dwóch braci. (25) A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy 

narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. (26) Nie tak będzie u was. Lecz 

kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. (27) A kto by chciał 

być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, (28) na wzór Syna 
Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać 

swoje życie na okup za wielu. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Matki zawsze chcą jak najlepiej dla swoich dzieci, a matka Jakuba i Jana nie była 

wyjątkiem. Skoro już jej synowie porzucili wszystko, aby iść za Jezusem, to chciała, 

żeby zostali za to nagrodzeni zaszczytnymi miejscami po Jego prawej i lewej stronie! 

Odpowiedź Jezusa musiała być dla niej kompletnym zaskoczeniem. Oznajmił, że nie 

ma wpływu na to, gdzie zasiądą jej synowie. A skoro On nie ma na to wpływu, to z 

pewnością ona tym bardziej. To, na czym powinna skupić się ona i jej synowie to 

ostatnie, a nie pierwsze miejsce; służba, a nie panowanie. 

Dla matki było to na pewno trudne do przyjęcia.  



Czasami jest trudne do przyjęcia także i dla nas. Lubimy przecież, żeby wszystko 

układało się po naszej myśli. Lubimy być zauważani. 

Ale możemy odwrócić ten trend, ćwicząc się w rezygnacji z własnych planów                                

i z kontroli nad wszystkim. Ćwiczenie się w ufności i przyjmowaniu Bożego planu uczy 

pokory. 

Naśladujmy Jezusa, szukając okazji do służby, a nie uznania u ludzi. 

Wielki Post jest doskonałą sposobnością do głębszego wejścia w ten proces z 

pomocą Ducha Świętego. 

❖ Na przykład, gdy utkniesz w korku, spiesząc się na ważne spotkanie, zamiast 

skupiać się na swej frustracji, uświadom sobie, że dostałeś kilka dodatkowych 

minut, które możesz poświęcić na modlitwę.  

❖ Zwróć też uwagę na to, jak reagujesz, kiedy twój dobry uczynek nie spotyka 

się z taką wdzięcznością, na jaką by twoim zdaniem zasługiwał.  

Proś Ducha Świętego, aby umocnił twoje serce do służenia innym nawet wtedy, 

gdy nikt tego nie zauważa. A kiedy twoja modlitwa nie zostaje wysłuchana tak, jak tego 

oczekiwałeś, proś Ducha, aby pomógł ci zaufać, że Bóg mimo to wyprowadzi dobro z 

tej sytuacji (Rz 8,28). 

Wszyscy chcemy stać się podobni do Jezusa i nauczyć się wypełniać Jego plan wobec 

naszego życia. Jest to zadanie na życie!  

 Ufajmy jednak, że Bóg pomoże nam zrezygnować z kontrolowania 

wszystkiego.  

 Ufajmy, że Jego plan wobec nas jest najlepszy z możliwych. 

 

„Panie, pomóż mi we wszystkim pełnić Twoją wolę.” 

 

Jr 18,18-20  Ps 31,5-6.14-16 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

9 marca 2023 
 

Łk 16,19-31 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(19) żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień 

świetnie się bawił. (20) U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem 

Łazarz. (21) Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy 

przychodziły i lizały jego wrzody. (22) Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono 

Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. (23) Gdy w Otchłani, pogrążony w 

mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. (24) I zawołał: 

Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy 

w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. (25) Lecz Abraham 

odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, 

niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. (26) A prócz tego między nami 

a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie 

może ani stamtąd do nas się przedostać. (27) Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij 

go do domu mojego ojca. (28) Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i 

oni nie przyszli na to miejsce męki. (29) Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i 

Proroków, niechże ich słuchają. (30) Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - lecz gdyby 

kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. (31) Odpowiedział mu:  

Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto                     

z umarłych powstał, nie uwierzą.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Bogacz z przypowieści Jezusa prawdopodobnie nie był okrutnym czy podłym 

człowiekiem. Nie próbował nawet przeganiać Łazarza sprzed swoich drzwi. Jego grzech 

polegał raczej na tym, że w ogóle go nie zauważał. Łazarz był dla niego „niewidzialny” 

– co najwyżej stanowił przeszkodę przy przechodzeniu przez próg.  

Teraz jednak Łazarz znajduje się na łonie Abrahama, a bogacz cierpi męki. Kiedy 

bogacz błaga Abrahama, by posłał Łazarza z ostrzeżeniem do jego braci, aby nie spotkał 

ich ten sam los, odpowiedź patriarchy jest bardzo znamienna.  



Jeśli nie słuchają Mojżesza i Proroków, to nie posłuchają i Łazarza, gdyby przyszedł do 

nich z przesłaniem zza grobu. 

➢ Co by się stało, gdyby bogacz za życia poświęcił więcej czasu 

na studiowanie Pism?  

❖ Zastanowiłby się może nad nakazem Mojżesza: „Otwórz szczodrze dłoń bratu 

uciśnionemu lub ubogiemu na twej ziemi” (Pwt 15,11). 

❖ Rozważyłby słowa Izajasza: „Czyż nie jest raczej postem, który Ja wybieram:                       

(… ) dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy, 

nagiego, którego ujrzysz, przyodziać” (Iz 58,6.7).  

❖ Skorzystałby z mądrości Księgi Przysłów: „Pożycza Panu, kto lituje się nad 

biednym, za dobrodziejstwo On mu wynagrodzi” (Prz 19,17). 

Być może wtedy widząc u swego progu Łazarza, okazałby mu miłosierdzie.  

Pismo Święte ma moc otwierania nam oczu na potrzeby 

otaczających nas ludzi. 

Może też rzucić światło na to, co dzieje się w naszych sercach i przekonać nas do zmiany 

postępowania tam, gdzie nie jest ono zgodne z tym, czego Bóg pragnie. A On chce, abyśmy 

troszczyli się o tych „najmniejszych” (Mt 25,40), a najpierw otwiera nam oczy na ich 

obecność pośród nas – zwłaszcza w najbliższym otoczeniu. 

Rozważając dziś i każdego dnia słowa Pisma Świętego, pozwól im przenikać twoje 

serce. Pozwól im zmieniać twoje patrzenie na świat i na ludzi, których spotykasz.  

Niech nauczą cię widzieć tak, jak Bóg widzi, abyś nie przeoczył Łazarza leżącego u 

twoich drzwi. 

 

„Panie Jezu, otwórz mi oczy na potrzeby otaczających mnie ludzi i udziel mi 

łaski, abym potrafił przyjść im z pomocą.”  

 

Jr 17,5-10   Ps 1,1-4.6 
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Mt 21,33-43.45-46 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(33) Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. 

Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w 

dzierżawę rolnikom i wyjechał. (34) Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do 

rolników, by odebrali plon jemu należny. (35) Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego 

obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. (36) Wtedy posłał inne sługi, więcej 

niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. (37) W końcu posłał do nich 

swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. (38) Lecz rolnicy zobaczywszy 

syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego 

dziedzictwo. (39) Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. (40) Kiedy więc właściciel 

winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? (41) Rzekli Mu: Nędzników marnie 

wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali 

plon we właściwej porze. (42) Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: 

Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i 

jest cudem w naszych oczach. (43) Dlatego powiadam wam:  

Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który 

wyda jego owoce. (44) Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on 

spadnie, zmiażdży go. (45) Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, 

poznali, że o nich mówi. (46) Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, 

ponieważ miały Go za proroka. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dzisiejsze czytanie może nami wstrząsnąć, pokazuje bowiem surowość sądu Bożego 

i konsekwencje nieposłuszeństwa. Jeśli jednak spojrzymy na nie od innej strony, 

zobaczymy żelazną konsekwencję miłości Boga do nas. 

W dzisiejszej przypowieści gospodarz posyła sługę za sługą, aby odzyskać plon od 

robotników, których wynajął do uprawy winnicy. Posuwa się nawet do tego, że posyła 

własnego syna!  



W pewnym sensie można przyjąć, że gospodarzem jest Bóg, a my jesteśmy 

plonem. Miłość Boga do nas jest tak głęboka, że ściga nas nieustannie. Bóg tak bardzo 

pragnie, byśmy poznali Jego miłość, że nigdy z nas nie rezygnuje! 

❖ Z tego właśnie powodu powołał Abrahama i poprowadził go do Ziemi 

Obiecanej. Z tego powodu posłał Mojżesza do Izraelitów w Egipcie. 

❖ Dlatego posyłał sędziów, królów i proroków, którzy wzywali lud do 

nawrócenia, a na koniec posłał swego jedynego Syna. Mimo to przywódcy 

Izraela odrzucili Bożą „głowicę węgła”, którą jest Jezus (Mt 21,42). 

Bóg jednak nawet skutki tego odrzucenia uczynił „cudem w naszych oczach”                        

(Mt 21,43), ponieważ doprowadziło ono do krzyża i zmartwychwstania – czyli do 

naszego odkupienia! 

Także dziś zmartwychwstały Jezus pragnie dotrzeć do każdego 

człowieka i nic nie jest w stanie Go powstrzymać! 

Jako Jego uczniowie mamy zaszczyt pracować w Jego winnicy. Możemy głosić 

innym Jego miłość z tą samą nieustępliwością, z jaką On nam ją okazuje. Możemy 

przyprowadzać do Niego Jego dzieci – plon Jego winnicy. 

Bóg nie chce, aby nasz trud ewangelizacyjny był podyktowany lękiem czy poczuciem 

obowiązku. Chce, aby wypływał z naszego doświadczenia miłości Jezusa.  

Kiedy przepełnia nas Jego miłość, po prostu nie jesteśmy w stanie utrzymać jej w 

sobie. Pragniemy, aby także i inni ją poznali i sami stajemy się nieustępliwi – w pokorny, 

a zarazem przekonujący sposób – w dzieleniu się nią z każdym człowiekiem. 

➢ Gdzie Bóg posyła cię dzisiaj?  

➢ Jaka część Jego „winnicy”  stoi dziś przed tobą otworem, abyś mógł tam 

wejść i przynieść Mu bogate żniwo ludzi pragnących Go poznać? 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za Twą konsekwentną i nieustępliwą miłość. Pomóż mi 

dzielić się nią z tymi, których dzisiaj spotkam.”  

 

Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28   Ps 105,16-21 

 



 

 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

11 marca 2023                     

Łk 15,1-3.11-32 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. (2) Na to szemrali 

faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. (3) Opowiedział im wtedy 

następującą przypowieść: (11) Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. (12) Młodszy 

z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek 

między nich. (13) Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony 

i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. (14) A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w 

owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. (15) Poszedł i przystał do jednego z obywateli 

owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. (16) Pragnął on napełnić swój 

żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. (17) Wtedy zastanowił 

się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. (18) 

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem 

ciebie; (19) już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z 

najemników. (20) Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.  

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się 

głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. (21) A 

syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien 

nazywać się twoim synem. (22) Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą 

szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. (23) Przyprowadźcie 

utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, (24) ponieważ ten mój syn był umarły, 

a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. (25) Tymczasem starszy jego syn 

przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. (26) Przywołał 

jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. (27) Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój 

kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. (28) Na to rozgniewał się i nie 

chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. (29) Lecz on odpowiedzał ojcu: Oto tyle 

lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym 

się zabawił z przyjaciółmi. (30) Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek 

z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. (31) Lecz on mu odpowiedział: Moje 

dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. (32) A trzeba się weselić 

i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się. 

 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Czasami odnosimy wrażenie, że Wielki Post jest bardzo pracowitym okresem. Tyle 

praktyk do odprawienia, tyle złych przyzwyczajeń do przezwyciężenia, tyle postaw do 

zmiany. Oczywiście wszystko to jest ważne, ale nie najważniejsze. Istotą Wielkiego 

Postu jest bowiem droga do domu, powrót do Boga. 

Podobnie jak powracający do domu syn marnotrawny z dzisiejszej Ewangelii, krok 

po kroku przybliżamy się do Pana z każdą modlitwą, każdą ofiarą, każdym aktem 

miłości.  

A Bóg, jak ojciec z Ewangelii, także jest w drodze –  co więcej, to On czyni 

pierwszy krok!  

Biegnie ku nam, przemierzając dłuższy dystans, niż my jesteśmy to w stanie uczynić. 

Dlatego odwróćmy naszą uwagę od tego, co my mamy do zrobienia, a zwróćmy ją 

ku temu, co czyni Bóg. 

Zachęcają nas do tego wszystkie dzisiejsze czytania.  

 Prorok Micheasz przypomina, że nasz Ojciec z radością okazuje 

miłosierdzie: „Któryż bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, 

odpuszczasz występek”  (Mi 7,18).  

 Psalmista głosi, że Bóg chętnie przebacza grzechy i uwalnia od win:                  

„On odpuszcza wszystkie twoje winy (… ). On życie twoje wybawia od 

zguby”  (Ps 103,3.4). 

 A w Ewangelii Jezus zapewnia, że Bóg Ojciec widzi nas, „gdy jesteśmy 

jeszcze daleko” , nawet wtedy, gdy dopiero zastanawiamy się nad tym, 

jak do Niego powrócić. I wybiega nam naprzeciw (Łk 15,20). 

 

Oto samo serce przesłania Jezusa –  Ojciec niebieski biegnie ku nam, aby 

nas przygarnąć, przebaczyć nam grzechy i zaprosić do wspólnego 

świętowania. To On wykazuje inicjatywę; 

 

 

 



Jego dobroć daje nam odwagę do powrotu. A jeśli nasze serca są twarde, On 

wychodzi do nas i próbuje nas nakłonić, byśmy weszli do Jego radości (Łk 15,28-32). 

Taki jest twój Bóg. 

 On dziś wylewa na ciebie swoją łaskę, abyś „zastanowił się” i do Niego 

powrócił (Łk 5,17). 

 Wychodzi ci dziś na spotkanie w czasie modlitwy.  

 Biegnie do ciebie w spowiedzi, uwalniając cię od ciężaru grzechu.  

 Nakłania cię, byś przyszedł na ucztę z Jego Ciała i Krwi.  

Wszystko to robi On sam – po to, byś powrócił do domu. 

 

„Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że zawsze pomagasz mi powrócić do domu.” 

 

Mi 7,14-15.18-20   Ps 103,1-4.9-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

12 marca 2023                           
 

Rz 5,1-2.5-8 (Biblia Tysiąclecia) 

  

 (1) Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem 
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, (2) dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę 

dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. (3) Ale nie 
tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, (4) 
a wytrwałość - wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś - nadzieję. (5) A nadzieja 

zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha 

Świętego, który został nam dany.  

(6) Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, 

gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni. 

(7) A [nawet] za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z 
największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się 

ktoś ponieść śmierć. (8) Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że 

Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. 

. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Czy uważasz się za osobę bezsilną? 

Być może stanowczo zaprzeczysz. „Mam talenty, których Bóg mi udzielił, mam 

wsparcie rodziny i przyjaciół. Potrafię o siebie zadbać” – powiesz. Nie jest to jednak 

ten typ bezsilności, o który chodzi św. Pawłowi w dzisiejszym pierwszym czytaniu. 

Mówi on, że Jezus nie czekał, aż o własnych siłach podźwigniemy się z grzechu, lecz 

sam udzielił nam siły, umierając za nas na krzyżu. Objął nas swoim miłosierdziem 

zanim jeszcze zdążyliśmy o nie poprosić!  



Przypomina to trochę postawę ojca syna marnotrawnego z czytanej wczoraj 

Ewangelii. 

Także historia Samarytanki z dzisiejszej Ewangelii pokazuje nam tę samą zasadę 

działania Bożego miłosierdzia. 

Na pierwszy rzut oka, kobieta ta wcale nie wydawała się bezsilna. Jednak Jezus 

zauważył jej kruchość i bezbronność. Jako kilkukrotna mężatka obecnie żyjąca w 

grzechu, nie była w stanie zintegrować się ze społecznością swojej wioski.  

Dlatego przychodziła czerpać wodę w południe, kiedy przy studni nie było innych 

kobiet (J 4,6-7).  

Zapytana przez Jezusa, nie potrafiła wyjaśnić swojej nieuregulowanej sytuacji 

małżeńskiej (J 4,16-17). Najwyraźniej była też bezsilna wobec niezaspokojonych 

pragnień, lęku przed samotnością lub cudzej presji, które pchały ją od jednego związku 

do drugiego (J 4,18). 

Ale Jezus przyszedł do niej w całej jej bezsilności i zaoferował wodę życia.                           

Nie czekał, aż się zreflektuje i zmieni swoje życie. Nie czekał, aż sama zacznie Go 

szukać. Przyszedł do niej i zaangażował się w jej sprawy. Dał jej nadzieję na to, że życie 

może się zmienić, że może zostać zbawiona i odnowiona na duchu. Mówiąc najprościej, 

gdy ona była bezsilna, Jezus przyszedł jej z pomocą. 

Pan może uczynić to samo dla ciebie! 

On chce ci pomagać także teraz, nawet jeśli nie uważasz się za „bezsilnego”. Widzi 

twoje potrzeby i ma dosyć łaski i miłości, aby je zaspokoić. Pozwól Mu więc dziś 

przyjść do ciebie, aby mógł ci pomóc.  

 

„Jezu, potrzebuję Cię!”  

 

Wj 17,3-7   Ps 95,1-2.6-9 

 

 

 



J 4,5-42:  

(5) Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu 

pola, które /niegdyś/ dał Jakub synowi swemu, Józefowi. (6) Było tam źródło 

Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej 

godziny. 

 

Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić! (8) Jego uczniowie bowiem udali się przedtem 

do miasta dla zakupienia żywności. (9) Na to rzekła do Niego Samarytanka: Jakżeż 

Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? Żydzi 

bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. (10) Jezus odpowiedział jej na to: 

O, gdybyś znała dar Boży i /wiedziała/, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić 

- prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej. (11) Powiedziała do Niego kobieta: 

Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody 

żywej? (12) Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę 

studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło? (13) W odpowiedzi na to 

rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. (14) Kto zaś 

będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja 

mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. (15) 

Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła 

tu czerpać. (16) A On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. (17) 

A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: Dobrze 

powiedziałaś: Nie mam męża. (18) Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego 

masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. (19) Rzekła 

do Niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. (20) Ojcowie nasi oddawali 

cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie  jest miejsce, gdzie należy 

czcić Boga. (21) Odpowiedział jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, 

kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. (22) Wy czcicie 

to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek 

od Żydów.  

Nadeszła /tam/ kobieta              

z Samarii, aby 

zaczerpnąć wody. 



(23) Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele 

będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć 

Ojciec. (24) Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć 

w Duchu i prawdzie. (25) Rzekła do Niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, 

zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. (26) Powiedział 

do niej Jezus: Jestem Nim Ja, który z tobą mówię. (27) Na to przyszli Jego 

uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: 

Czego od niej chcesz? - lub: - Czemu z nią rozmawiasz? (28) Kobieta zaś zostawiła 

swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: (29) Pójdźcie, zobaczcie 

człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest 

Mesjaszem? (30) Wyszli z miasta i szli do Niego. (31) Tymczasem prosili Go 

uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz! (32) On im rzekł: Ja mam do jedzenia pokarm, o 

którym wy nie wiecie. (33) Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: Czyż Mu kto 

przyniósł coś do zjedzenia? (34) Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest 

wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. (35) Czyż nie 

mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam: 

Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. (36) żniwiarz otrzymuje 

już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze 

żniwiarzem. (37) Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a 

drugi zbiera. (38) Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni 

się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. (39) Wielu Samarytan z owego miasta 

zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: Powiedział mi wszystko, 

co uczyniłam. (40) Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u 

nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. (41) I o wiele więcej ich uwierzyło na 

Jego słowo, (42) a do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki twemu 

opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani , że On 

prawdziwie jest Zbawicielem świata. 


