
 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 
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2 Krl 5,1-15a (Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Naaman, wódz wojska króla Aramu, miał wielkie znaczenie u swego pana i doznawał 

względów, ponieważ przez niego Pan spowodował ocalenie Aramejczyków. Lecz ten 

człowiek - dzielny wojownik - był trędowaty. (2) Kiedyś podczas napadu zgraje Aramejczyków 

zabrały z ziemi Izraela młodą dziewczynę, którą przeznaczono do usług żonie Naamana. (3) 

Ona rzekł do swojej pani: O, gdyby pan mój udał się do proroka, który jest w Samarii! Ten by 

go wtedy uwolnił od trądu. (4) Naaman więc poszedł oznajmić to swojemu panu, powtarzając 

słowa dziewczyny, która pochodziła z kraju Izraela. (5) A król Aramu odpowiedział: Wyruszaj! 

A ja poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył więc, zabierając ze sobą dziesięć talentów 

srebra, sześć tysięcy syklów złota i dziesięć ubrań zamiennych. (6) I przedłożył królowi 

izraelskiemu list o treści następującej: Z chwilą gdy dojdzie do ciebie ten list, wiedz, iż 

posyłam do ciebie Naamana, sługę mego, abyś go uwolnił od trądu. (7) Kiedy przeczytano 

list królowi izraelskiemu, rozdarł swoje szaty i powiedział: Czy ja jestem Bogiem, żebym mógł 

uśmiercać i ożywiać? Bo ten poleca mi uwolnić człowieka od trądu! Tylko dobrze zastanówcie 

się i rozważcie, czy on nie szuka zaczepki ze mną? (8) Lecz kiedy Elizeusz, mąż Boży, 

dowiedział się, iż król izraelski rozdarł swoje szaty, polecił powiedzieć królowi: Czemu 

rozdarłeś szaty? Niechże on przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu. (9) Więc 

Naaman przyjechał swymi końmi i swoim powozem, i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. 

(10) Elizeusz zaś kazał mu przez posłańca powiedzieć: Idź, obmyj się siedem razy w 

Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednio i staniesz się czysty! (11) Rozgniewał się 

Naaman i odszedł ze słowami: Przecież myślałam sobie: Na pewno wyjdzie, stanie, 

następnie wezwie imienia Pana, Boga swego, poruszywszy ręką nad miejscem chorym i 

odejmie trąd. (12) Czyż Abana i Parpar, rzeki Damaszku, nie są lepsze od wszystkich wód 

Izraela? Czyż nie mogłem się w nich wykąpać i być oczyszczonym? Pełen gniewu zawrócił, 

by odejść. (13) Lecz słudzy jego przybliżyli się i przemówili do niego tymi słowami:  

Gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał?  
O ileż więc bardziej, jeśli ci powiedział: Obmyj się, a będziesz czysty? (14) Odszedł więc 

Naaman i zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na 

powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. (15) Wtedy wrócił do męża 

Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: Oto przekonałem się, że na 

całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem!. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



Wielu z nas ma tendencję do komplikowania spraw, które w rzeczywistości są 

bardzo proste. Taka postawa pojawia się również w dzisiejszym pierwszym czytaniu. 

Naaman był wodzem w kulturze, w której przykładano wielką wagę do 

rozbudowanych rytuałów i ścisłej hierarchii. Dlatego skutki trądu, na który zapadł, 

dotknęły nie tylko jego zdrowia, ale stanowiły duży problem w związku z jego 

statusem społecznym. 

Z pewnością zastosował już różne skomplikowane terapie i wszelkie dostępne 

środki, ale nic nie pomogło. Był do tego stopnia zdesperowany, że chwycił się nadziei, 

jaką dały mu słowa izraelskiej branki, służki jego żony i wyruszył szukać proroka 

Elizeusza. 

Naaman z pewnością miał własną wizję tego spotkania. Oczekiwał formalnego 

powitania i wymiany darów godnych zagranicznego dygnitarza. Elizeusz jednak nawet 

nie podchodzi do drzwi i tylko przez sługę przekazuje swoje zalecenie. W dodatku 

prorok poleca mu wykąpać się w tej marnej rzeczułce, jaką jest Jordan! Czy po to odbył 

tę długą drogę? Gdzie są tajemnicze obrzędy? Egzotyczne maści? Ofiara 

oczyszczenia?  

Zamiast tego otrzymuje zalecenie tak banalne, że wręcz obraźliwe! 

Wielki Post jest czasem poszukiwania mocniejszej relacji z Bogiem, ale nie musi to 

być nic skomplikowanego. 

Być może w Środę Popielcową narzuciłeś sobie ostry reżim modlitwy, postu i 

jałmużny. Przeczuwasz, że nie będziesz w stanie sprostać mu w pełni, ale mimo to 

starasz się, jak możesz, w nadziei na obfite owoce. 

Może nawet masz już w pogotowiu całą listę pomysłów na to, w jaki sposób Pan 

powinien nagrodzić twoją pobożność! 

Jednak łaska Boża jest tak bardzo dostępna, że wystarczy o nią poprosić. 

Wyszukane modlitwy nie zmieniają Boga. Wręcz przeciwnie. Kiedy przychodzimy 

do Niego z pokorą i prostotą, On zmienia nas. Jezus wciąż szuka serc otwartych, 

gotowych przyjąć Jego słowo i je wypełniać. Szuka ludzi gotowych zmienić swoje 

codzienne życie przez to, że Go do niego zaproszą. 

Pozostaw więc na boku wszystkie skomplikowane środki, a znajdź czas na to, by po 

prostu być z Jezusem. On także chce być blisko ciebie. 

 



 

„Jezu, pomóż mi dziś iść za tobą w prostocie serca!”  

 

Ps 42,2-3; 43,3-4 

Łk 4,24-30: (24) I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest 

mile widziany w swojej ojczyźnie. (25) Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było 

w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i 

sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; (26) a Eliasz do żadnej 

z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej.  

(27) I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a 

żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman.  

(28) Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. (29) Porwali Go z 

miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich 

miasto było zbudowane, aby Go strącić. (30) On jednak przeszedłszy pośród nich 

oddalił się. 
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Mt 18,21-35 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(21) Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat 

wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? (22) Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 

siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. (23) Dlatego podobne jest królestwo niebieskie 

do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. (24) Gdy zaczął się rozliczać, 

przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. (25) Ponieważ nie 

miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby 

tak dług odzyskać. (26) Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade 

mną, a wszystko ci oddam. (27) 

 Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu 

darował. (28) Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 

sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! (29) Jego współsługa upadł 

przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. (30) On jednak nie chciał, lecz 

poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. (31) Współsłudzy jego widząc, co się 

działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. (32) Wtedy 

pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, 

ponieważ mnie prosiłeś. (33) Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, 

jak ja ulitowałem się nad tobą? (34) I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki 

mu całego długu nie odda. (35) Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie 

przebaczy z serca swemu bratu.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Planując swoje obrazy, artyści zastawiają się, jak rozmieścić wszystkie kształty i 

cienie, aby przyciągnąć uwagę widza dokładnie tam, gdzie chcą. Jednocześnie 

wprowadzają inne detale, które dają szerszą wizję. 

Podobnie skonstruowana jest dzisiejsza Ewangelia – przypowieść Jezus najpierw 

kieruje naszą uwagę ku niemiłosiernemu słudze, który wydaje się być w centrum akcji.       

Ale pojawia się też inna postać, która okazuje się jeszcze ważniejsza – król, który 

okazuje słudze wielką dobroć i miłosierdzie. Co możemy powiedzieć o tym królu?  



Okazał łaskawość słudze, który był mu winien wielką sumę pieniędzy. Mógł po 

prostu dać mu więcej czasu na spłatę długu, zdecydował się jednak całkowicie ten dług 

darować.  Jak dowiadujemy się później, ów miłosierny król jest podobny do Boga, który 

chce, by Jego miłosierdzie wobec nas stało się wzorem tego, jak mamy traktować 

innych. 

Zgodzimy się chyba wszyscy, że łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Możemy mieć 

wolę przebaczenia, ale trudno jest w niej wytrwać, gdy ktoś świadomie lub 

nieświadomie nas zrani. Jeszcze trudniej jest przebaczać wciąż na nowo tej samej 

osobie, która rani nas wielokrotnie. Jednak tego właśnie oczekuje od nas Bóg (Mt 18,21-22). 

Rozważając Jego miłosierdzie względem nas, z czasem odkryjemy w sobie gotowość 

do traktowania z większym miłosierdziem innych ludzi. 

Jednym z najlepszych sposobów poznawania Bożego miłosierdzia jest rozważanie 

Pisma Świętego. 

Weźmy, na przykład, dzisiejszy psalm. 

Ps 25,4-9: (4) Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek! 

(5) Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i 

w Tobie mam zawsze nadzieję. (6) Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski 

Twoje, co trwają od wieków. (7) Nie wspominaj grzechów mej młodości ani moich 

przewin ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości ze względu na dobroć Twą, 

Panie! (8) Pan jest dobry i prawy: dlatego wskazuje drogę grzesznikom; (9) rządzi 

pokornymi w sprawiedliwości, ubogich uczy swej drogi.  

 

Psalmista wysławia tam Pana przy pomocy takich słów, jak:  

„miłosierdzie”, „łaskawość” i „dobroć” (Ps 25,6.7). 

Dziś wybierz sobie jedno z tych słów i zatrzymaj się na nim w modlitwie. 

Czy ty sam doświadczyłeś miłosierdzia, łaskawości lub dobroci Pana? Jak 

doświadczasz ich teraz? Niech te doświadczenia codziennie zmiękczają twoje serce, by 

stawało się coraz bardziej podobne do Jego serca – serca pełnego miłosierdzia, które 

zawsze jest gotowe przebaczać i darować wszelkie długi! 

 

„Ojcze, pragnę być miłosierny, jak Ty jesteś miłosierny.                                                      

Uczyń serce moje podobnym do Twego.” 

Dn 3,25.34-43 
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Mt 5,17-19 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków . 

Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. (18) Zaprawdę bowiem powiadam wam: 

Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, 

aż się wszystko spełni. (19) Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby 

najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je 

wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Działalność publiczna Jezusa dopiero co się rozpoczęła, a już Jego nauczanie i cuda 

budzą w ludzie poczucie nadziei i oczekiwania. Naturalnie więc Jego słuchacze mogą 

przypuszczać, że to „nowe”, które czyni, oznacza koniec tego, co było do tej pory. 

Otóż nie! Sam Jezus stwierdza to jasno – przyszedł wypełnić Prawo, a nie je znieść. 

Przyszedł wypełnić misję, do której prowadziła cała historia Izraela, 

zrealizować plan, jaki miał Bóg wobec swego ludu od początku dziejów. 

Jak to uczynił? 

 Bóg powołał Abrahama i zgromadził lud bliski swemu sercu;  

Jezus wprowadził ten lud – i nas wszystkich – do Bożej rodziny, do Kościoła. 

 Bóg wyzwolił Izraelitów z niewoli egipskiej;  

Jezus wyzwolił nas wszystkich z grzechu i śmierci. 

 Bóg nadał swemu ludowi Prawo, aby mógł chodzić Jego drogami;  

Jezus pokazał nam, jak żyć duchem Prawa, nie poprzestając na jego literze. 

 Bóg poprowadził swój lud do Ziemi Obiecanej, miejsca, gdzie mógł żyć w 

wolności i dobrobycie;  



Jezus daje nam wolność już w tym życiu i obiecuje, że będziemy przebywać 

z Nim na wieki w życiu przyszłym. 

 Bóg dał swemu ludowi zwycięstwo nad ziemskimi nieprzyjaciółmi;  

w Jezusie mamy zwycięstwo nad naszymi duchowymi nieprzyjaciółmi, czyli 

grzechem i śmiercią. 

 

Przez śmierć i zmartwychwstanie Jezus nie tylko wypełnił Prawo 

Mojżeszowe, ale również zaspokoił najgłębsze pragnienia naszych serc. 

Możemy odtąd żyć w bliskiej relacji z naszym Ojcem niebieskim. Możemy 

przyjmować wszystkie potrzebne łaski, aby żyć w sposób miły Bogu. Mamy Ducha 

Świętego, który nas oświeca, poucza i prowadzi. Mamy też braci i siostry w Chrystusie, 

którzy wspierają nas w drodze ku Panu. 

Jezus ogłosił, po co przyszedł na ziemię – aby wypełnić wszystko to, co było w 

Prawie i u Proroków. Potem, już na krzyżu, oznajmił: „Dokonało się!” (J 19,30). 

Dokonał dokładnie tego, co zapowiedział. 

 

„Wychwalam Cię, Jezu, za to, że wypełniłeś plan Ojca.”  

 

Pwt 4,1.5-9   Ps 147B,12-13.15-16.19-20 
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Jr 7,23-28 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(23) lecz dałem im tylko przykazanie: Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy 

zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam 

dobrze powodziło. (24) Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według 

zatwardziałości swego przewrotnego serca; odwrócili się plecami, a nie twarzą. (25) Od 

dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiejszego posyłałem do 

was wszystkich moich sług, proroków, każdego dnia, bezustannie, (26) lecz nie 

usłuchali Mnie ani nie nadstawiali swych uszu. Uczynili twardym swój kark, 

stali się gorszymi niż ich przodkowie. (27) Powiesz im wszystkie te słowa, ale cię nie 

usłuchają; będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi. (28) I odezwiesz się do 

nich: To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, swego Boga, i nie przyjął pouczenia. 

Przepadła wierność, znikła z ich ust. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wyrażenie „mieć twardy kark” pierwotnie odnosiło się do wołów pracujących z 

jarzmem na szyi, które niełatwo było skłonić do skręcenia łba w odpowiednią stronę i 

zmiany kierunku. O upartym lub trudnym do prowadzenia zwierzęciu pociągowym 

mówiono, że jest „twardego karku” – i dokładnie tak samo mówi Pan o swym ludzie w 

dzisiejszym pierwszym czytaniu.  

Jak bardzo Bóg musiał być zawiedziony narodem, który „nie usłuchał głosu Pana, 

swego Boga, i nie przyjął pouczenia” (Jr 7,28)! 

➢ Ale dlaczego Izraelici nie usłuchali Boga?  

➢ Dlaczego nie przestali czcić obcych bogów i przekraczać Bożych praw, mimo że 

Bóg wielokrotnie ostrzegał ich, co się stanie, jeśli nie zmienią swego 

postepowania? 

Przyczyn było wiele, ale u korzenia ich wszystkich leżała pycha. Izraelici uważali, że 

wiedzą lepiej niż Bóg. 



Uważali, że Jego prawa ich nie dotyczą. Sądzili też, że uda im się uniknąć skutków złego 

postępowania i będą prosperować pomimo nieposłuszeństwa. 

 

Pycha jest jedną z tych wad, które często torują sobie drogę do ludzkich serc nawet bez 

naszej świadomości. Ma ona wiele imion, jak na przykład upór czy nieposłuszeństwo. Nie 

bez powodu została uznana za pierwszy spośród grzechów głównych. 

To właśnie pycha doprowadziła do upadku pierwszych rodziców oraz do klęski i 

wygnania Izraela. I jeśli nie będziemy czujni, może doprowadzić także do naszego upadku. 

Aby pokonać pychę, musimy najpierw zauważyć, w jakich dziedzinach naszego życia 

przejawia się jej często subtelne działanie.  

Może sądzimy, że wiemy lepiej od Boga, co jest dla nas najlepsze? Może znaleźliśmy 

sobie usprawiedliwienie na swe grzeszne zachowania? A może Bóg przemawia do nas 

przez rady współmałżonka czy dobrego przyjaciela, ale my nie chcemy słuchać, sądząc, że 

uda nam się uniknąć konsekwencji naszych poczynań? 

➢ Spróbuj dziś zbadać swoje serce i zobaczyć, czy przypadkiem nie jesteś 

człowiekiem „twardego karku” .  

Jeśli zauważysz w sobie jakieś tego objawy, wyraź Bogu swój żal. Bóg przebaczy ci, 

jak przebaczał Izraelitom – nie tylko raz, ale za każdym razem, gdy do Niego powrócisz. 

A co więcej, udzieli ci pokory, abyś był coraz bliżej Niego, nawet wtedy, gdy masz ochotę 

pójść inną drogą! 

 

„Ojcze, Ty zawsze wiesz, co jest dla mnie najlepsze. Pomóż mi być wiernym 

Tobie i Twoim drogom.”  

 

Ps 95,1-2.6-9 

 

 

 

 

 

 

 

 



Łk 11,14-23: (14) Raz wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły 

duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. (15) Lecz niektórzy z nich 

rzekli: Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. (16) Inni zaś, chcąc 

Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. (17) On jednak, znając 

ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na 

dom się wali. (18) Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego 

królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. (19) Lecz 

jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi 

synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. (20) A jeśli Ja palcem Bożym 

wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. 

(21) Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. (22) 

Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na 

której polegał, i łupy jego rozda. (23) Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a  kto 

nie zbiera ze Mną, rozprasza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

17 marca 2023                     

Mk 12,28b-34 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(28) Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy 

rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: Które jest 

pierwsze ze wszystkich przykazań? (29) Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, 

Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. (30) Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym 

swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. (31) Drugie 

jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania 

większego od tych. (32) Rzekł Mu uczony w Piśmie: Bardzo dobrze, Nauczycielu, 

słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. (33) Miłować Go całym 

sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej 

znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. (34) Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, 

rzekł do niego: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jaką miłość i szacunek musiał odczuwać Jezus do tego adepta Prawa Mojżeszowego! 

Domyślał się, że człowiek ten spędził wiele godzin na czytaniu i rozważaniu Pisma 

Świętego oraz debatowaniu z innymi uczonymi w Piśmie nad tym podstawowym 

pytaniem: które przykazanie w Prawie jest największe? 

Swoimi słowami Jezus trafił w samo sedno: odpowiedzią jest miłość. Miłowanie 

Boga całym sercem, co w naturalny sposób pociąga za sobą miłość samego siebie i 

miłość bliźniego. 

Uczony w Piśmie z uznaniem przyjął odpowiedź Jezusa, a Jezus z uznaniem odniósł 

się do uzasadnienia wygłoszonego przez niego. 

Łatwo jest wyobrazić sobie, że Jezus uśmiechał się, mówiąc:  

„Niedaleko jesteś od królestwa Bożego” (Mt 12,34). 



 

Jezus uśmiecha się także do nas, gdy pokazujemy przez nasze czyny, że rozumiemy 

istotę Bożych przykazań. Do każdego z nas mówi wtedy:  

„Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. 

Sądzimy może, że bycie „niedaleko” od królestwa Bożego oznacza, że dzieli nas od 

niego zaledwie krok lub dwa, ale w rzeczywistości królestwo Boże jest pośród 

nas. Możemy zakosztować jego dobroci za każdym razem, gdy czynimy akt miłości 

Boga czy bliźniego: 

❖ Kiedy ofiarowujesz Bogu swój dzień zaraz po przebudzeniu, niedaleko jesteś od 

królestwa Bożego. 

❖ Kiedy przebaczasz bliskiej osobie, która cię zraniła, niedaleko jesteś od królestwa 

Bożego. 

❖ Kiedy wstępujesz do mijanego kościoła i spędzasz kilka minut przed 

Najświętszym Sakramentem, niedaleko jesteś od królestwa Bożego. 

❖ Kiedy ktoś zwierza ci się ze swoich problemów, a ty obiecujesz pomodlić się w 

jego intencji, niedaleko jesteś od królestwa Bożego. 

❖ Kiedy przerywasz to, co robisz, by przytulić swoje dziecko, które czegoś się 

przestraszyło, niedaleko jesteś od królestwa Bożego. 

❖ Kiedy pamiętając o rocznicy śmierci męża twojej przyjaciółki, modlisz się za 

niego i dzwonisz, by zapytać ją, jak się czuje, niedaleko jesteś od królestwa 

Bożego. 

 

Królestwo Boże jest o wiele bliżej nas niż przypuszczamy. 

Wystarczy po prostu żyć miłością. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że zakładasz swoje królestwo na ziemi.”  

 

Oz 14,2-10    Ps 81,6-11.14.17 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

18 marca 2023                     

Oz 6,1-6 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę 

zawiąże. (2) Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy 

w Jego obecności. (3) Dołóżmy starań, aby poznać Pana; Jego przyjście jest pewne jak świt 

poranka, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas, i jak deszcz późny, co nasyca ziemię. (4) 

Cóż ci mogę uczynić, Efraimie, co pocznę z tobą Judo? Miłość wasza podobna do chmur na 

świtaniu albo do rosy, która prędko znika. (5) Dlatego ciosałem ich przez proroków, słowami 

ust mych zabijałem, a Prawo moje zabłysło jak światło. (6)  

Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Jeśli oglądasz czasem wyścigi rowerowe, to wiesz, że kolarze wciąż dostosowują 

swoje strategie do stanu drogi, sytuacji pogodowej, a także do własnej kondycji 

fizycznej. 

Jesteśmy obecnie w połowie Wielkiego Postu i jest to dobry moment, żeby przyjrzeć 

się samemu sobie i swoim postępom. 

Być może w Środę Popielcową postanawiałeś czegoś się wyrzec, więcej się modlić, 

hojniej wspierać ubogich. Może powtórzyłeś praktyki z zeszłego roku, a może 

wprowadziłeś coś nowego. To wszystko jest bardzo dobre.  

Jednak oprócz przyjrzenia się, na ile byłeś wierny swoim postanowieniom, spróbuj 

także ocenić swój Wielki Post w świetle dzisiejszego pierwszego czytania.  

Prorok Ozeasz podkreśla dwie postawy, jakich oczekuje od nas Bóg, gdy 

modlimy się, pościmy lub dajemy jałmużnę. 

 



Po pierwsze: „Miłości pragnę” (Oz 6,6). Przejdź myślą ostatnie tygodnie. Czy 

twoje wielkopostne praktyki prowadzą cię do większej miłości Boga? Pan wie, jak łatwo 

przychodzi nam wypełniać je automatycznie, nawet jeśli mamy dobre chęci. Czy 

rzeczywiście starasz się o to, by twoim nadrzędnym celem była miłość? 

 Duchu Święty, porusz moje serce, aby codziennie chciało z 

miłością przebywać w Bogu. 

Po drugie: „Pragnę (… ) poznania Boga” (Oz 6,6). Czy starasz się w tym 

Wielkim Poście lepiej poznać Pana? Czy masz głębsze poczucie tego, kim On jest? Czy 

rośnie w tobie przekonanie, że jesteś Jego ukochanym dzieckiem? Bóg pragnie, abyś 

rozumiał, co leży Mu na sercu. Kiedy z Nim przebywasz, chce uczyć cię dróg swego 

królestwa. Jak każdy ojciec, pragnie dzielić się z tobą tym, co dla Niego ważne. 

 Duchu Święty, otwórz moje serce na poznanie Pana. Otwórz 

moje oczy, abym Go zobaczył. 

Jak wyglądają twoje plany na pozostałą część Wielkiego Postu? Czy może potrzebne 

są jakieś korekty? Czasami trzeba nieco zmienić strategię, jak czynią to kolarze podczas 

wyścigu. Miej tylko zawsze przed oczami cel – poznawać Pana coraz lepiej i kochać Go 

coraz bardziej. 

 

„Oto jestem, Ojcze! Otwieraj mi dziś oczy i serce.”  

 

Ps 51,3-4.18-21 

Łk 18,9-14: (9) Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, 

a innymi gardzili, tę przypowieść: (10) Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się 

modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. (11) Faryzeusz stanął i tak w duszy się 

modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, 

cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. (12) Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję 

dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. (13) Natomiast celnik stał z daleka i nie 

śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił:  

Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. (14) Powiadam wam: Ten odszedł 

do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie 

poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. 

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

19 marca 2023                           
 

J 9,1-41 (Biblia Tysiąclecia) 

  

 (1) /Jezus/ przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. 
(2) Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym 

- on czy jego rodzice? (3) Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice 
jego, ale /stało się tak/, aby się na nim objawiły sprawy Boże . (4) 

Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, 

kiedy nikt nie będzie mógł działać. (5) Jak długo jestem na świecie, jestem światłością 
świata. (6) To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na 

oczy niewidomego, (7) i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam - co się 
tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. (8) A sąsiedzi i ci, którzy 
przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? 

(9) Jedni twierdzili: Tak, to jest ten, a inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. 
On zaś mówił: To ja jestem. (10) Mówili więc do niego: Jakżeż oczy ci się otwarły? (11) 

On odpowiedział: Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł 
do mnie: Idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i 
przejrzałem. (12) Rzekli do niego: Gdzież On jest? On odrzekł: Nie wiem. (13) 

Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. 
(14) A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. (15) I 

znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: Położył mi 
błoto na oczy, obmyłem się i widzę. (16) Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: 
Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: Ale w jaki 

sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich 
rozdwojenie. (17) Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: A ty, co o Nim myślisz 

w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: To prorok. (18) Jednakże Żydzi 
nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, tak że aż przywołali rodziców tego, który 
przejrzał, (19) i wypytywali się ich w słowach: Czy waszym synem jest ten, o którym 

twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi? (20) Rodzice zaś 
jego tak odpowiedzieli: Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. (21) 

Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi, nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. 
Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie. (22) Tak powiedzieli 
jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna 

Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi.  



(23) Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: Ma swoje lata, jego samego zapytajcie! 

(24) Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: Daj 
chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. (25) Na to odpowiedział: 

Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz 
widzę. (26) Rzekli więc do niego: Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? (27) 
Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu 

chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami? (28) Wówczas go zelżyli i 
rzekli: Bądź ty sobie Jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza. (29) My wiemy, 

że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi. (30) Na 
to odpowiedział im ów człowiek: W tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, 

skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. (31) Wiemy, że Bóg grzeszników nie 

wysłuchuje, natomiast Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego 
wolę. (32) Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od 

urodzenia. (33) Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic czynić. (34) Na to 
dali mu taką odpowiedź: Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I 

precz go wyrzucili. (35) Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do 
niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? (36) On odpowiedział: A któż to jest, 
Panie, abym w Niego uwierzył? (37) Rzekł do niego Jezus: Jest Nim Ten, którego 

widzisz i który mówi do ciebie. (38) On zaś odpowiedział: Wierzę, Panie! i oddał Mu 
pokłon. (39) Jezus rzekł: Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci , 

którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą stali się niewidomymi. (40) Usłyszeli to 
niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do Niego: Czyż i my jesteśmy niewidomi? 
(41) Jezus powiedział do nich: Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale 

ponieważ mówicie: "Widzimy", grzech wasz trwa nadal. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

Zauważmy, że człowiek ten urodził się niewidomy. Nie był w stanie zobaczyć twarzy 

swojej matki, światła ani wschodu słońca. Przez całe swe życie widział jedynie 

ciemność i był to stan nieodwracalny. 

Ponieważ wszyscy urodziliśmy się ze ślepotą grzechu pierworodnego, możemy w 

pewien sposób zidentyfikować się z tym człowiekiem i jego problemami. Podobnie jak 

jego ślepota fizyczna utrudniała mu samodzielne życie w wolności, tak nasza ślepota 

duchowa utrudnia nam znalezienie drogi do Boga.  

Dzisiejsza Ewangelia wydaje się 

prostym opisem cudu. Zawiera jednak 

bogactwo treści, które dostrzeżemy, 

jeżeli, jak niewidomy mężczyzna, 

pozwolimy, by Jezus otworzył nam oczy. 

 



Brakuje nam światła do kroczenia w miłości i świętości, a Bóg wydaje się bardzo 

daleki. 

Jezus dojrzał samotność i cierpienie tego człowieka i wyszedł mu naprzeciw. 

Przyłożył błoto do jego oczu i polecił mu obmyć się w sadzawce Siloe. I oto człowiek, 

który nigdy wcześniej niczego nie widział, „wrócił widząc” (J 9,7). Zobaczył swoich 

rodziców i ulice Jerozolimy – a także szyderców debatujących nad jego uzdrowieniem. 

A przede wszystkim zobaczył Jezusa!  

I chociaż zajęło mu to trochę czasu, rozpoznał w Jezusie swego Pana i oddał Mu 

cześć (J 9,38). 

Ten sam Jezus, który uzdrowił niewidomego na ciele, obmył cię z grzechu i uzdrowił 

z duchowej ślepoty w wodach chrztu. Nie potykasz się już w ciemności –  

prowadzi cię Jezus, Światłość Świata! 

Nie musisz już z wstydem ukrywać swoich grzechów – zostały przebaczone! Nie 

jesteś już samotny – jesteś dzieckiem Boga i należysz do Jego rodziny! 

Doświadczasz jeszcze wprawdzie uporczywych skutków grzechu, ale Jezus 

codziennie daje ci widzieć coraz jaśniej – a z czasem pokona wszelką ciemność.                  

Raduj się, bo Jezus otworzył ci oczy. 

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za łaskę, jaką mnie obdarzyłeś. Byłem niewidomy, ale 

widzę.” 

 

1 Sm 16,1b.6-7.10-13b    Ps 23,1-6    Ef 5,8-14 

 


