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Rz 4,13.16-18.22 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(13) Albowiem nie od [wypełnienia] Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i 

jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary. (14) Jeżeli 

bowiem dziedzicami stają się ci, którzy się opierają na Prawie, to wiara straciła znaczenie, a obietnica pozostała 

bez skutku. (15) Prawo bowiem pociąga za sobą karzący gniew. Gdzie zaś nie ma Prawa, tam nie ma i 

przestępstwa. (16) I stąd to [dziedzictwo] zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób 

obietnica pozostała nienaruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa 

opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas 

wszystkich - (17) jak jest napisane: Uczyniłem cię ojcem wielu narodów - przed obliczem 

Boga. Jemu on uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do 

istnienia. (18) On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem 

wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: takie będzie twoje potomstwo. (19) I nie 

zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe - miał już prawie sto lat - i że obumarłe jest 

łono Sary. (20) I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał 

przez to chwałę Bogu (21) i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. (22) Dlatego też 

poczytano mu to za sprawiedliwość. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Niezależnie od tego, jaki temat ma powieść czy film, istnieje jeden motyw, który 

zapewnia im sukces – kiedy bohater znajduje się w na pozór beznadziejnej sytuacji i 

może albo nad nią zatriumfować, albo zostać przez nią zniszczony. 

Być może właśnie z tego powodu tak wielu ludzi kocha św. Józefa, którego 

uroczystość dzisiaj obchodzimy. 



Przeżył on kilka na pozór beznadziejnych sytuacji i odniósł triumf nad każdą z nich. 

Przypomnijmy sobie, co się stało, gdy odkrył, że Maryja, która była mu już prawnie 

poślubiona, spodziewa się dziecka, które nie jest jego.  

➢ Czy powinien Ją oddalić czy raczej przyjąć i wychować dziecko jak swoje 

własne?  

➢ Jak na ten skandal zareagują sąsiedzi?  

Józef wybrał trudniejszą drogę i przyjął Maryję do swego domu. 

Pomyślmy też o wyczerpującej podróży do Betlejem z Maryją w ostatnim stadium 

ciąży lub o wydarzeniu, które miało miejsce na krótko po narodzinach Dziecięcia, 

kiedy to Herod posłał swoich ludzi, by zabili wszystkich małych chłopców w Betlejem, 

a Józef musiał uciekać z Maryją i Jezusem. 

➢ Dokąd się udać?  

➢ Jak wymknąć się żołnierzom?  

➢ Czy w Egipcie znajdzie się dość pracy, by utrzymać rodzinę?  

Niewątpliwie niemałym wyzwaniem było też wychowywanie Syna Bożego. 

W każdej z tych sytuacji wszystko zdawało się przemawiać przeciwko Józefowi, 

ale on po prostu szedł dalej. Złożył swoją nadzieję w Panu i znalazł łaskę do 

wytrwania. Lub inaczej, wedle słów dzisiejszego pierwszego czytania, Józef, podobnie 

jak Abraham, „wbrew nadziei uwierzył nadziei” (Rz 14,18). 

I nigdy nie doznał zawodu. 

Taka jest moc wiary –  podtrzymuje nas ona i napełnia nadzieją, 

niezależnie od tego, co przeżywamy. Problemy finansowe, konflikty w rodzinie, 

uprzedzenia, przewlekłe choroby, zagrożenie życia – listę można ciągnąć w 

nieskończoność.  

Wszyscy doświadczamy sytuacji – może nawet aktualnie – które wydają się nam 

beznadziejne. I wszystkich nas dotyka – może właśnie teraz – pokusa zniechęcenia. 

Dziękujmy więc Bogu za tego ubogiego, cichego cieślę z Nazaretu! 

Dziękujmy za jego świadectwo głębokiej ufności w Panu! Obyśmy wszyscy 

wstępowali w jego ślady i za jego wstawiennictwem znaleźli łaskę „wierzenia nadziei 

wbrew nadziei”. 

 



 

„Św. Józefie, troskliwy Opiekunie Świętej Rodziny, ucz mnie niezachwianej 

nadziei!”  

2 Sm 7,4-5a.12-14a.16 

Ps 89,2-5.27.29 

Mt 1,16.18-21.24a: (16) Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się 

Jezus, zwany Chrystusem. (17) Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście 

pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia 

babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń. (18) Z narodzeniem Jezusa Chrystusa 

było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali 

razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. (19) Mąż Jej, Józef, 

który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, 

zamierzał oddalić Ją potajemnie. (20) Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański 

ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie 

Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. 

(21) Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi  swój lud od jego 

grzechów . (22) A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez 

Proroka: (23) Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to 

znaczy: Bóg z nami. (24) Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił 

anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, 

 lub  

Łk 2,41-51a: (41) Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. 

(42) Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. (43) Kiedy wracali 

po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego 

Rodzice. (44) Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali 

Go wśród krewnych i znajomych. (45) Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy 

szukając Go. (46) Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział 

między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. (47) Wszyscy zaś, którzy 

Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. (48) Na ten widok 

zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto 

ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. (49) Lecz On im odpowiedział: 

Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do 

mego Ojca? (50) Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. (51) Potem poszedł z 

nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.  
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J 5,1-16 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Potem nastąpiło święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. (2) W Jerozolimie zaś 

znajduje się sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. 

(3) Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych, /którzy 

czekali na poruszenie się wody. (4) Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. 

A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na 

jaką cierpiał chorobę/. (5) Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu 

cierpiał na swoją chorobę. (6) Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, 

rzekł do niego: Czy chcesz stać się zdrowym? (7) Odpowiedział Mu chory:  

Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi 

poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. (8) Rzekł do niego Jezus: 

Wstań, weź swoje łoże i chodź! (9) Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i 

chodził. Jednakże dnia tego był szabat. (10) Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: Dziś jest szabat, 

nie wolno ci nieść twojego łoża. (11) On im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: 

Weź swoje łoże i chodź. (12) Pytali go więc: Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i chodź? (13) 

Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym 

miejscu. (14) Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz 

już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. (15) Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, 

że to Jezus go uzdrowił. (16) I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jak bardzo wyczerpany i zniechęcony musiał być ten biedak, gdy tak wyczekiwał 

okazji, by znaleźć się pierwszy w uzdrawiających wodach. Inni mieli przy sobie kogoś, 

kto mógł im pomóc, ale on „nie miał człowieka”. Może po tych trzydziestu ośmiu latach 

wyczekiwania nawet nie chciało mu się już próbować. 

I oto pewnego dnia przyszedł do niego Jezus i zapytał: „Czy chcesz wyzdrowieć?” 

(J 5,6). Oczekiwalibyśmy, że człowiek ten odpowie: „Ależ tak, oczywiście!”.  



Ale on wylał tylko przed Panem całe swoje rozgoryczenie i beznadzieję, jakie nosił 

w sercu. Jezus nie potrzebował jednak doskonałej reakcji – po prostu go uzdrowił. 

Jezus szuka także nas, nawet gdy w naszych sercach zagnieździ się zniechęcenie. Nie 

oczekuje od nas doskonałej odpowiedzi na łaskę, jakiej nam udziela. I nawet jeśli nie 

prosimy Go o pomoc i nie rozpoznajemy Jego obecności w nas i wokół nas, On jest 

gotów nam pomagać. 

➢ Czy sytuacja tego człowieka nie wywołuje w tobie oddźwięku?  

Może także od dawna czekasz na uzdrowienie, pojednanie czy przemianę trudnej 

sytuacji – może nawet już od trzydziestu ośmiu lat!  

Jeśli tak, to niech dzisiejsza Ewangelia będzie dla ciebie pociechą. Jezus cię widzi. 

Zna twoją sytuację i przychodzi ci z pomocą. 

Może, jak uczynił w przypadku chromego człowieka, uzdrowi cię lub wskaże drogę 

wyjścia z trudności. A może zamiast tego udzieli ci łaski, która podtrzyma cię i 

pociągnie szczególnie blisko do Jego serca.  

To nieważne, że twoja odpowiedź nie jest doskonała i nie zawsze rozpoznajesz i 

przyjmujesz Jego łaskę. On cię nie porzuci ani nie wycofa swego błogosławieństwa. 

Mężczyzna z dzisiejszej Ewangelii „nie miał człowieka”, który by mu pomógł.  

Ale ty masz braci i siostry w Chrystusie. Są oni rękami, nogami i obliczem 

Jezusa, który przychodzi ci z pomocą w potrzebie. Mogą udzielić ci praktycznej 

pomocy, ale też wesprzeć duchowo swoim wstawiennictwem. 

Kiedy więc zmagasz się ze zniechęceniem i beznadzieją, proś innych o modlitwę. 

Nawet w chwilach, gdy czujesz, że „nie masz nikogo”, nie zapominaj, że wciąż masz 

świętych i aniołów w niebie. Także ich modlitwy mogą przywrócić ci ufną wiarę w 

Boga i Jego miłującą troskę. 

 

„Panie Jezu, pomóż mi uwierzyć, że Ty możesz i chcesz mi pomóc.” 

 

Ez 47,1-9.12   Ps 46,2-3.5-6.8-9 
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(8) Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. (9) 

Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. (10) Niechaj 

Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią! (11) Niech mówią o chwale 

Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę, (12) aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość 

chwały Twego królestwa. (13) Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie 

trwa przez wszystkie pokolenia. Pan jest wierny we wszystkich swych słowach i we 

wszystkich swoich dziełach święty. (14) Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi 

wszystkich zgnębionych. (15) Oczy wszystkich oczekują Ciebie, Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym 

czasie. (16) Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje,  nasycasz do woli. (17) Pan jest sprawiedliwy na 

wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. (18) Pan jest blisko 

wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Czy kiedykolwiek wydawało ci się, że Bóg o tobie zapomniał? Po latach wygnania 

Izraelici z pewnością mieli takie poczucie!  

W dzisiejszym pierwszym czytaniu prorok Izajasz zapowiada wielkie łaski, jakie Bóg 

przygotował dla swego ludu. Ale nawet wobec tych obietnic lud woła: „Pan mnie 

opuścił, Pan o mnie zapomniał” (Iz 49,14). 

Ale czy Bóg, który tak bardzo nas kocha, rzeczywiście mógłby o nas zapomnieć? 

Poszukajmy odpowiedzi, modląc się dzisiejszym psalmem responsoryjnym. 

„Pan jest łagodny i miłosierny” (Ps 145,8).  

Ojcze, stworzyłeś mnie z miłości. Nawet kiedy grzeszę, Ty nie jesteś na mnie 

zagniewany ani ze mnie nie rezygnujesz. Kiedy czuję się daleko  od Ciebie, jak syn 

marnotrawny, Ty jesteś miłosiernym Ojcem, czekającym na mój powrót z otwartymi 

ramionami. Zawsze jesteś gotów przebaczyć mi każdy grzech. 



„Pan jest dobry dla wszystkich” (Ps 145,9).  

Ty znasz moje udręki i słabości, Panie, i współczujesz mi, jak współczułeś Izraelitom 

na wygnaniu. Twoje miłosierdzie nie zna granic! Otwórz mi oczy, abym zobaczył jak 

twoja dobroć i miłosierdzie przenikają wszystkie aspekty mojego życia. 

„Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają” (Ps 145,14).  

Moje potknięcia i upadki Cię nie zrażają. Twoje wszechogarniające miłosierdzie 

przyciąga mnie do Ciebie z powrotem. Obiecujesz mnie podnosić i prowadzić  z 

powrotem do Ciebie (Iz 49,10). Może to zająć całe dni, a nawet lata, ale Ty  pragniesz 

mojego powrotu tak samo, jak pragnąłeś powrotu Izraelitów z wygnania do ich 

ojczyzny. 

„Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach” (Ps 145,17). 

Panie, nie zawsze widzę, co czynisz i w jaki sposób. Czasami nie rozumiem, dlaczego 

sprawy układają się tak, a nie inaczej. Wierzę jednak, że Ty jesteś sprawiedliwy i wciąż 

działasz, pocieszając mnie, przebaczając mi grzechy i oświecając moje ciemności . 

„Pan jest blisko tych wszystkich, co wzywają Go” (Ps 145,18).  

Ojcze, wiem, że jesteś blisko mnie, teraz i we wszystkich chwilach mojego życia. 

Pomóż mi wspominać Twoją dobroć i miłosierdzie zwłaszcza wtedy, gdy myślę, że o 

mnie zapomniałeś. 

 

„Miłosierny Boże, pomóż mi trwać blisko Ciebie także w trudnych czasach!”  

 

Iz 49,8-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J 5,17-30: (17) Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i 

Ja działam. (18) Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko 

nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się 

równym Bogu. (19) W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział 

Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. (20) Ojciec 

bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe 

dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. (21) Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych 

i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. (22) Ojciec bowiem nie sądzi 

nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, (23) aby wszyscy oddawali cześć Synowi, 

tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który 

Go posłał. (24) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i 

wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze 

śmierci przeszedł do życia. (25) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że 

nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, 

którzy usłyszą, żyć będą. (26) Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również 

dał Synowi: mieć życie w sobie samym. (27) Przekazał Mu władzę wykonywania 

sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. (28) Nie dziwcie się temu! Nadchodzi 

bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos 

Jego: (29) a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, 

którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia. (30) Ja sam z siebie nic 

czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam 

bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał. 
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(31) Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. (32) 

Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, który o mnie wydaje, 

jest prawdziwy. (33) Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. (34) 

Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale  

mówię to, abyście byli zbawieni. (35) On był lampą, co płonie i świeci, wy 

zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. (36) Ja mam świadectwo większe 

od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, 

świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. (37) Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie 

świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; (38) 

nie macie także słowa Jego, trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego 

On posłał. (39) Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: 

to one właśnie dają o Mnie świadectwo. (40) A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby 

mieć życie. (41) Nie odbieram chwały od ludzi, (42) ale wiem o was, że nie macie w sobie 

miłości Boga. (43) Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby 

jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. (44) Jak możecie 

uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która 

pochodzi od samego Boga? (45) Nie mniemajcie jednak, że to Ja was oskarżę przed 

Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. (46) 

Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on 

pisał. (47) Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie 

wierzyli? 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czasami słowa Jezusa wprowadzają w zakłopotanie. 

Na przykład w dzisiejszej Ewangelii zwraca się do ludzi, którzy w Niego nie wierzą. 

Mówi Żydom, którzy jako członkowie Narodu Wybranego są przekonani o swoim 

szczególnym kontakcie z Bogiem, że w rzeczywistości tak bardzo skupili się na 

interpretacji Pism, że nie widzą Boga, który stoi przed nimi w osobie Jezusa (J 5,39-40). 

 



Jeśli osąd Jezusa wydaje się nam nazbyt krytyczny, to być może nie 

dostrzegamy przesłania miłości, które zawsze jest obecne w Jego słowach. 

Spróbujmy więc poszukać tego przesłania w dzisiejszej Ewangelii. 

Bóg okazywał swoją miłość między innymi poprzez przygotowywanie ludzi na 

przyjście Mesjasza. Poprzez słowa Pisma Świętego oraz proroków, z których ostatnim był 

Jan Chrzciciel, wzywał ich, by przygotowali drogę Panu (Iz 40,3; J 5,33-35.46-47). Także 

cuda Jezusa świadczyły o Jego Boskiej mocy (J 5,36). 

Innym sposobem, w jaki Bóg okazywał – i wciąż okazuje – miłość, było objawianie 

prawdy przez Jezusa. Syn Boży mówił do ludzi bez owijania w bawełnę, aby przekazać im 

prawdę w sposób jasny i jednoznaczny.  

On chce, abyśmy uświadomili sobie własne grzechy i to, że oddzielają nas one od Boga: 

„Mówię to, abyście byli zbawieni” (J 5,34).  

Jego celem nie jest karanie nas, ale prowadzenie do głębokiej relacji z Ojcem, abyśmy 

chcieli Mu służyć i iść za Nim. 

Jezus daje dowody swojej miłości, aby pomóc nam zrozumieć i przyjąć to, 

kim On jest, i co dla nas uczynił. 

Podtrzymywanie płomienia wiary w naszych sercach nie jest łatwe, i jeśli słowa Jezusa 

nami wstrząsają, to dobry znak. Czasami potrzebujemy, by On sam rozniecił w nas 

płomień, aby nasza wiara rozgorzała jaśniej i abyśmy w tym świecie mogli myśleć i 

postępować podobnie do Niego. 

Jeśli więc ten fragment brzmi ostro w twoich uszach, przyjmij go jako nieustanne 

wołanie kochającego Ojca, który stara się dotrzeć do twego serca. 

Zawsze – i to naprawdę zawsze – szukaj miłości, która leży u sedna każdego z Bożych 

przesłań. Pozwól tej miłości napełnić twoje serce, a ona cię przemieni. 

 

„Jezu, Twoje słowo jest zawsze prawdziwe, dobre i piękne. Otwórz moje serce 

na miłość, jaką masz dla mnie dzisiaj.”  

 

Wj 32,7-14   Ps 106,19-23 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

24 marca 2023                     

J 7,1-2.10.25-30 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Potem Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli 

zamiar Go zabić. (2) A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów.  

(10) Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie 

jawnie, lecz skrycie.  

(25) Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: Czyż to nie jest Ten, którego usiłują 

zabić? (26) A oto jawnie przemawia i nic Mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę 

się przekonali, że On jest Mesjaszem? (27) Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, 

natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. (28) A Jezus, ucząc 

w świątyni, zawołał tymi słowami: I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie 

przyszedłem sam od siebie; lecz  

Prawdziwy [prawdomówny] jest Ten, który Mnie posłał, 

którego wy nie znacie. (29) Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał. 

(30) Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ 

godzina Jego jeszcze nie nadeszła. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Judejczycy usiłowali zabić Jezusa, toteż nie chciał publicznie wraz ze swymi 

uczniami udać się do Jerozolimy na Święto Namiotów, ale uczynił to potajemnie                             

(J 7,1.6-10).  

Przywódcy ludu nie rozumieli, kim On naprawdę jest i nie chcieli przyjąć do 

wiadomości, że Nauczyciel z Galilei może być zapowiadanym Mesjaszem. Wiedzieli 

jedynie, że kwestionuje ich autorytet, ich poglądy i działania i dlatego uważali, że będzie 

lepiej, jeśli po prostu zniknie. 

 



➢ Jak to możliwe?  

➢ Jak mogli przeoczyć, kim On jest? 

Pewną wskazówkę odnajdujemy w dzisiejszym czytaniu z Księgi Mądrości.  

To zadziwiające, jak trafnie przedstawia ono ich myślenie. Ludzie przewrotni, mówi 

Księga, nienawidzą sprawiedliwego, ponieważ jest dla nich „niewygodny”                           

(Mdr 2,12). Chcą więc się go pozbyć. Wydaje się to im rzeczą dobrą, bowiem „własna 

złość ich zaślepiła” i „nie pojęli tajemnic Bożych” (Mdr 2,21.22). 

Nie rozumieli, jak Bóg może być obecny w stojącym przed nimi Człowieku. Kiedy 

Jezus mówił o miłosierdziu Boga, zżymali się w duchu, bo uważali, że oferuje je zbyt 

łatwo. Gdzie jest Jego przywiązanie do wszystkich pieczołowicie pielęgnowanych 

tradycji, które miały chronić lud przed nieposłuszeństwem i świętokradztwem? 

Zaślepieni przez swoje z góry powzięte założenia, opierali się miłosierdziu Bożemu 

w Chrystusie – w imieniu własnym i innych. 

Czasem i my popełniamy ten sam błąd. Nie jesteśmy w stanie pojąć, że Bóg stoi przed 

nami gotów nas przygarnąć, zamiast czyhać z gniewem na nasz kolejny zły krok. 

Dlatego niekiedy unikamy sakramentu pojednania. 

Ale to właśnie w tym sakramencie stajemy twarzą w twarz z Bogiem, który nas 

zbawia.  

 Przekonujemy się, że On nie przechowuje listy naszych grzechów, ale 

szczodrze obdarowuje przebaczeniem i pokojem.  

 Spotykamy się z zaskakującym, zmieniającym życie współczuciem Boga.  

 Doświadczamy tak serdecznego miłosierdzia, że nie tylko odpuszczone są 

nasze grzechy, ale przemieniają się nasze serca. 

Skorzystajmy więc z najbliższej okazji, by przystąpić do spowiedzi przed końcem 

Wielkiego Postu.  Pójdźmy do naszego Ojca, który odsłania przed nami swoje serce, 

pełne miłości i miłosierdzia. 

 

„Panie, pomóż mi doświadczyć Twej miłosiernej miłości.”  

Mdr 2,1a.12-22   Ps 34,17-21.23 

 

 

 



 

 

Zwiastowanie 

Najświętszej 

Maryi Pannie 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

25 marca 2023                     

Iz 7,10-14; 8,10c (Biblia Tysiąclecia) 

 

(10) I znowu Pan przemówił do Achaza tymi słowami: (11) Proś dla siebie o znak od Pana, Boga 

twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze! (12) Lecz Achaz odpowiedział:  

Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. (13) Wtedy rzekł [Izajasz]: 

Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie 

się także mojemu Bogu? (14) Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, 

i nazwie Go imieniem Emmanuel. Albowiem z nami Bóg. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Czytamy dziś, jak król Achaz otrzymuje coś, na co zupełnie nie ma ochoty – 

zwycięstwo, które nie ma być owocem walki, lecz czekania. Posłany do niego przez 

Boga prorok Izajasz przekazuje mu zaskakujące przesłanie dotyczące poważnego 

zagrożenia militarnego – siedź spokojnie i oczekuj Bożego działania. Nie bój się. Po  

prostu nie rób nic (Iz 7,4.7-9)!  

Jednak w obliczu nieprzyjaciół gromadzących się na północnej granicy państwa, 

Achaz doznaje lęku. Jak może siedzieć spokojnie, gdy jego królestwo stoi na skraju 

przepaści? 



Kiedy Bóg usiłuje umocnić jego wiarę, wzywając: „Proś dla siebie o znak” (Iz 7,11) 

– Achaz odmawia. Czyni to w słowach, które na pozór wydają się bardzo pokorne: „

Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę” (Iz 7,12).  

Jednak ten pobożny protest jest w rzeczywistości przykrywką dla jego uporu. Achaz 

chce przeprowadzić własne plany, ignorując słowa Izajasza i zawierając zagraniczne 

sojusze – co będzie miało nieszczęśliwe konsekwencje.  

Odrzucając propozycję znaku, Achaz odrzuca zarazem Boże prowadzenie. 

W dzisiejszą uroczystość Zwiastowania dobrze jest porównać reakcję Achaza z 

reakcją Maryi.  

W przeciwieństwie do Achaza, Maryja gotowa jest zaufać Bogu i wypełnić Jego 

słowo. Nie ma w Niej ani paraliżującego lęku, ani kurczowego trzymania się własnych 

planów, ani fałszywej pokory.  

Kiedy Gabriel zwiastuje Jej Boży plan, Maryja ani myśli mu odmawiać. Wręcz 

przeciwnie, chce z nim współpracować! Gdy zdezorientowana pyta: „Jakże się to 

stanie?”, nie jest to protest, ale szukanie wskazówek, jak w tej sytuacji ma postąpić 

(Łk 1,34). 

Niewielu z nas staje wobec tak przełomowych decyzji, jak Achaz czy Maryja, ale 

przecież codziennie stajemy wobec jakichś wyborów. 

Dlatego tak ważne jest wyrobienie w sobie nawyku mówienia Bogu: „Bądź wola 

Twoja” przy codziennych drobnych decyzjach. Wówczas, gdy staniemy wobec 

poważnych wyborów, będzie nam łatwiej zaufać naszemu Bogu i – jak Maryja – okazać 

Mu posłuszeństwo. 

 

„Jezu, udziel mi tej łaski, abym – jak Twoja Matka – był gotów zaufać Tobie w każdej 

sytuacji.” 

 

 

 

 



Ps 40,7-11:   (7) Nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwarłeś mi uszy; 

całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś. (8) Wtedy powiedziałem:                                   

Oto przychodzę; w zwoju księgi o mnie napisano: (9) Jest moją radością, mój 

Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. (10) Głosiłem 

Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu; oto nie powściągałem warg moich 

- Ty wiesz, o Panie. (11) Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca. Głosiłem 

Twoją wierność i pomoc. Nie taiłem Twej łaski ani Twej wierności przed wielkim 

zgromadzeniem. 

 

Hbr 10,4-10: (4) Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała 

grzechy. (5) Przeto przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, 

aleś Mi utworzył ciało; (6) całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. 

(7) Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę 

Twoją, Boże. (8) Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie 

chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie Prawa. (9) 

Następnie powiedział: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], 

aby ustanowić inną. (10) Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała 

Jezusa Chrystusa raz na zawsze. 

 

Łk 1,26-38: (26) W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w 

Galilei, zwanego Nazaret, (27) do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z 

rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. (28) Anioł wszedł do Niej i rzekł: 

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między 

niewiastami>. (29) Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć 

to pozdrowienie. (30) Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 

bowiem łaskę u Boga. (31) Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię 

Jezus. (32) Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da 

Mu tron Jego praojca, Dawida. (33) Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, 

a Jego panowaniu nie będzie końca. (34) Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się 

to stanie, skoro nie znam męża? (35) Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi 

na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, 

będzie nazwane Synem Bożym. (36) A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła 

w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 

(37) Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. (38) Na to rzekła Maryja : 

 Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego 

słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł. 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

26 marca 2023                           
 

J 11,1-45 (Biblia Tysiąclecia) 

  

 (1) Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. (2) 
Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. 

Jej to brat Łazarz chorował. (3) Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: Panie, oto 
choruje ten, którego Ty kochasz. (4) Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie 
zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony 

chwałą. (5) A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. (6) Mimo jednak że słyszał o 
jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu. (7) Dopiero potem 
powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei. (8) Rzekli do Niego 

uczniowie: Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz? (9) 
Jezus im odpowiedział: Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za 

dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata. (10) Jeżeli jednak ktoś chodzi 
w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. (11) To powiedział, a następnie rzekł 
do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić. (12) Uczniowie rzekli 

do Niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. (13) Jezus jednak mówił o jego śmierci, 
a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. (14) Wtedy Jezus powiedział im 

otwarcie: Łazarz umarł, (15) ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, 
abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. (16) Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł 
do współuczniów: Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć. (17) Kiedy Jezus 

tam przybył, zastał Łazarza już do czterech dni spoczywającego w grobie. (18) A 
Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów (19) i wielu Żydów 

przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. (20) Kiedy zaś Marta 
dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w 
domu. (21) Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. (22) 

Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. (23) Rzekł do 
niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. (24) Rzekła Marta do Niego: Wiem, że 

zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. (25) Rzekł do niej 
Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, 
żyć będzie. (26) Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? 

(27) Odpowiedziała Mu: Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, 
który miał przyjść na świat. (28) Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała po kryjomu 

swoją siostrę, mówiąc: Nauczyciel jest i woła cię. (29) Skoro zaś tamta to usłyszała, 



wstała szybko i udała się do Niego. (30) Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był 

wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. (31) Żydzi, którzy byli z nią 
w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, 

przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. (32) A gdy Maria przyszła do miejsca, 
gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: Panie, gdybyś tu 
był, mój brat by nie umarł. (33) Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała ona i Żydzi, którzy 

razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzieście go położyli? 

(34) Odpowiedzieli Mu: Panie, chodź i zobacz. (35) Jezus zapłakał. (36) A Żydzi 

rzekli: Oto jak go miłował! (37) Niektórzy z nich powiedzieli: Czy Ten, który otworzył 
oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? (38) A Jezus ponownie, 

okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej 
spoczywał kamień. (39) Jezus rzekł: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła 
do Niego: Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie. (40) Jezus rzekł 

do niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto 
więc kamień. (41) Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie 

wysłuchał. (42) Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na 
otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. (43) To 
powiedziawszy zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! (44) I wyszedł 

zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. 
Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. (45) Wielu więc spośród 

Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

Bliska przyjaciółka Karoliny umarła na raka, pozostawiając męża i czwórkę małych 

dzieci. Tak wielu ludzi modliło się o jej uzdrowienie, jednak nic to nie pomogło. 

Karolina była zdumiona. Jak dobry i miłujący Bóg mógł pozwolić na coś takiego? 

Karolina zaczęła szukać odpowiedzi w Piśmie Świętym, ale nic jej nie 

satysfakcjonowało, dopóki nie przeczytała słów z dzisiejszej Ewangelii:  

„Jezus zapłakał” (J 11,35). 

 Chociaż słowa te nie wyjaśniły jej, dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie, to jednak 

przyniosły pociechę. Zrozumiała, że Pan jest z nią i ze wszystkimi, którzy opłakują 

śmierć tej młodej kobiety. 



Miała poczucie, że On sam płacze razem z nimi. 

Płacz Jezusa przy grobie Łazarza ukazuje, że Pan, będąc człowiekiem, przeżywał 

emocje, jakich my doświadczamy, w tym także smutek i żałobę. Jan pisze, że gdy Jezus 

przybył do Betanii i zobaczył płaczącą Marię, siostrę Łazarza, „wzruszył się w duchu

” (J 11,33). 

To pokazuje, że Jezus dokładnie rozumie, co czujemy, tracąc bliską osobę czy 

drogiego przyjaciela. Dzieli z nami ból i smutek, jakie odczuwamy.  

Dlatego znajdujemy tyle otuchy, lgnąc do Niego w trudnych chwilach. 

Rzeczywistość śmierci była dla Jezusa bólem, chociaż miał za chwilę wskrzesić 

Łazarza. Gdy wierzymy, że nasi bliscy zmarli są u Boga i cieszą się radością nieba, nasz 

smutek może budzić w nas poczucie winy. Jednak przykład Jezusa pokazuje, że smutek 

jest rzeczą ludzką, a przeżywanie żałoby wcale nie oznacza słabości naszej wiary. 

Jeśli obecnie przeżywasz żałobę, to wiedz, że Jezus jest przy tobie w twoim smutku 

nie jako beznamiętny obserwator, ale jako ktoś współczujący. 

On cię rozumie i jest przy tobie w najmroczniejszych godzinach, aby cię pocieszać i 

dodawać otuchy. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że nigdy mnie nie opuszczasz, w dobrych i złych 

czasach.”  

Ez 37,12-14   Ps 130,1-8  Rz 8,8-11 


