
 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

27 marca 2023 
 

J 8,1-11 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, (2) ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. 

Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. (3) Wówczas uczeni w Piśmie i 

faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a 

postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: (4) Nauczycielu, tę kobietę dopiero 

pochwycono na cudzołóstwie. (5) W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty 

co mówisz? (6) Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz 

Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. (7) A kiedy w dalszym 

ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci 

na nią kamień. (8) I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. (9) Kiedy to usłyszeli, wszyscy 

jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko 

Jezus i kobieta, stojąca na środku. (10) Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: 

Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? (11) A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej 

Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Kiedy jesteśmy w trakcie ostrej, emocjonalnej rozmowy, napięcie uwidacznia się 

także w postawie naszego ciała. Zaciskamy szczęki, prężymy klatkę piersiową, 

napinamy ramiona.  

Jednak kiedy dochodzi do konfrontacji pomiędzy przywódcami żydowskimi a 

Jezusem w sprawie kobiety złapanej na cudzołóstwie, postawa Jezusa wcale nie 

wyraża napięcia. Spokojnie schyla się i pisze palcem po ziemi. 

Dlaczego? 

Chociaż nie wiemy, co takiego pisał, wydaje się, że chwila, którą spędził pochylony 

nad ziemią, dała wszystkim czas na refleksję i przyczyniła się do rozładowania napiętej 

sytuacji.  



Dzięki temu, kiedy podniósł się i powiedział, że ten, kto jest bez grzechu, niech 

rzuci pierwszy kamień, przemawiał już do spokojniejszego, mniej zaciętego tłumu. 

Zginając się ku ziemi, Jezus nagiął ich oskarżenia ku pokojowi, potępienie ku 

współczuciu, nienawiść ku miłosierdziu. Posłużył się tym gestem, aby powiedzieć 

wszystkim obecnym – i nam: Nie pozwólcie rządzić sobą emocjom. Zatrzymajcie się 

i poddajcie działaniu Ducha. Weźcie kilka głębokich oddechów, a Bóg zainterweniuje 

i nastąpi pokój. 

Przywołujmy zresztą Ducha Świętego nie tylko podczas emocjonalnych 

konfrontacji z innymi. Jest On nam potrzebny również wtedy, gdy stajemy twarzą w 

twarz z własnymi wewnętrznymi konfliktami, zwłaszcza spowodowanymi przez 

grzech. Zamiast nurzać się w poczuciu winy czy wstydu – lub ze złością obwiniać 

kogoś innego – możemy wyciszyć na chwilę swoje serce i poprosić Ducha Świętego, 

aby pokazał daną sytuację z Jego perspektywy. 

Przypomnijmy sobie słowa Jezusa:  

„I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz” (J 8,11). 

A wtedy pewność Bożego miłosierdzia oraz Boże wezwanie do świętości pomogą 

nam się wyprostować i podjąć kolejne kroki prowadzące do pojednania. 

Ta praktyka pochylania się i szukania pomocy Ducha Świętego należy do istoty 

Wielkiego Postu. 

Przez cały ten okres Bóg zaprasza nas do zatrzymania się i poddania działaniu 

Ducha Świętego. Przez dwa tygodnie, które dzielą nas jeszcze od Świąt 

Wielkanocnych, starajmy się więc naginać nasze serca ku pokojowi, który tylko Pan 

może nam dać! 

 

„Duchu Święty, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju.”  

 

Ps 23,1-6     Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 
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J 8,21-30 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(21) A oto znowu innym razem rzekł do nich: Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w 

grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie. (22) Rzekli więc do Niego 

Żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie? 

(23) A On rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, 

Ja nie jestem z tego świata. (24) Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, 

jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. (25) Powiedzieli do Niego: 

Kimże Ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? (26) 

Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał jest prawdziwy, a    

Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego. (27) A oni nie 

pojęli, że im mówił o Ojcu. (28) Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, 

wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec 

nauczył. (29) A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze 

czynię to, co się Jemu podoba. (30) Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Czy zauważyłeś, jak często Jezus zaskakiwał swoich słuchaczy? Widzimy to, na 

przykład, w dzisiejszej Ewangelii.  

Podczas dysputy z faryzeuszami mówił: „Wiele mam w waszej  sprawie do 

powiedzenia i do osądzenia” (J 8,26). Jest to zrozumiałe. Już wcześniej powiedział                   

„wiele” na temat ich zatwardziałych serc i wrogości wobec Niego. Można by więc 

przypuszczać, że zakończy swoją wypowiedź ostrym upomnieniem i słowami 

odrzucenia. On jednak tak nie zrobił. 

Stwierdził za to: „Ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a Ja mówię 

wobec świata to, co usłyszałem od Niego” (J 8,26). 



Z ust Jezusa nie padają słowa potępienia, ale przesłanie od Ojca, przesłanie, które 

głosił wszędzie, dokąd się udał. Jest to przesłanie, które wcześniej w rozmowie z 

Nikodemem podsumował słowami: 

„Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po 

to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3,17). 

➢ Czy nie jest to zadziwiające?  

Jezus miał wszelkie powody ku temu, by potępić uczonych w Piśmie i faryzeuszy. 

Próbowali Go przecież zabić. 

On jednak ostrzegł ich tylko: „Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że JA JESTEM, 

pomrzecie w grzechach waszych” (J 8,24).  

Jeśli zechcą uwierzyć, wszystko będzie im wybaczone, a oni zaznają radości i 

wolności będących udziałem zbawionych. 

To samo odnosi się do każdego z nas – w tym także i do ciebie. Jezus miałby pewnie 

wiele „do powiedzenia i do osądzenia” w twojej sprawie. 

Mógłby przedstawić ci długą listę twoich grzechów i przydzielić odpowiednie kary. 

On jednak tak nie czyni. Patrzy na ciebie z miłością i współczuciem. Jeżeli czasem 

wskaże ci jakieś twoje grzechy, to jedynie po to, by przebaczyć, uzdrowić i zbawić. Oto, 

jak bardzo cię miłuje. 

Czy może jakieś twoje dawne (czy obecne) grzechy sprawiają, że czujesz się 

niegodny Bożej miłości? Czy może teraz jesteś uwikłany w jakąś sytuację, która każe 

ci myśleć, że jesteś poza zasięgiem Bożego miłosierdzia?  

Nie wierz w te kłamstwa! Zwróć się do Jezusa.  

Doświadczenie Jego miłości ma moc zerwać wszelkie wiążące cię łańcuchy i 

rozmiękczyć wszystko to, co twarde w twoim sercu. 

Jezus nie przyszedł po to, by cię potępić. Uspokój więc swoje serce, stań w obecności 

Pana i wsłuchaj się w Jego głos, a On cię zbawi. 

 

„Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną grzesznym.” 

 

Lb 21,4-9    Ps 102,2-3.16-21 
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(14) Zwrócił się do nich Nabuchodonozor i powiedział: Czy jest prawdą, Szadraku, 

Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu 

posągowi, który wzniosłem? (15) Czy teraz jesteście gotowi - w chwili gdy usłyszycie dźwięk 

rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych - 

upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli zaś nie oddacie pokłonu, 

zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś bóg mógłby was wyrwać 

z moich rąk? (16) Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do króla 

Nabuchodonozora: Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. (17) Jeżeli nasz Bóg, 

któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, 

królu! (18) Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego boga, ani oddawać pokłonu 

złotemu posągowi, który wzniosłeś. (19) Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego 

twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Wydał rozkaz, by 

rozpalono piec siedem razy bardziej, niż było trzeba. (20) Mężom zaś najsilniejszym spośród 

swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego 

pieca. 

Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i powstał spiesznie. Zwrócił się do swych 

doradców, mówiąc: Czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia? Oni zaś 

odpowiedzieli królowi: Rzeczywiście, królu. (92) On zaś w odpowiedzi rzekł: lecz widzę 

czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic 

złego; wygląd czwartego przypomina anioła.  

(95) Nabuchodonozor powiedział na to: Niech będzie błogosławiony Bóg 

Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, który posłał swego anioła, by uratował swoje 

sługi. W Nim pokładali swą ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie 

oddawać czci ani pokłonu innemu bogu poza Nim. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Alina przeżywała trudny czas. W jednym miesiącu, w tragicznych okolicznościach, 

niespodziewanie straciła dwie bliskie przyjaciółki. 



Wkrótce potem właściciel wynajmowanego przez nią mieszkania bez ostrzeżenia 

odmówił przedłużenia z nią umowy. Znalazła się na bruku i była zmuszona sypiać u 

znajomych, zastanawiając się nad tym, co dalej ma ze sobą począć. W międzyczasie 

okazało się, że jej niedomagający rodzice potrzebują finansowego i emocjonalnego 

wsparcia.  

Jednak w tym wszystkim Alina czerpała siłę od Boga przez modlitwę. W dalszym 

ciągu uczestniczyła jako instruktorka w programie dla trudnej młodzieży i hart ducha, 

jaki okazywała wobec przeciwności, niósł nadzieję jej podopiecznym. 

Zarówno historia Aliny, jak i dzisiejsze czytanie o Szadraku, Meszaku i Abed-Negu 

przypominają nam, gdzie jest źródło naszej siły. Bóg nie żądał od tych trzech mężczyzn, 

aby sami z siebie wykrzesali odwagę do stawienia czoła piekłu. To On sam stał się ich 

ucieczką, nadzieją i wybawcą.  

Dzięki ufności w Panu, młodzieńcy otrzymali siłę do wytrwania i odwagę do dania 

świadectwa wiary pomimo gróźb króla Nabuchodonozora. 

Bóg zatroszczy się także o nas, tak jak wsparł Szadraka, Meszaka i Abed-

Nega oraz umocnił Alinę.  

Gdy my codziennie szukamy Jego obecności, On udziela nam tych łask, które są 

potrzebne w naszych konkretnych życiowych sytuacjach.  

❖ Samotna matka pracująca w kilku miejscach, by utrzymać swoje dzieci, 

znajduje siły do wytrwania.  

❖ Wdowiec przeżywający żałobę co rano odkrywa w sobie ziarenko wiary. 

Bóg pragnie obficie obdarzać łaską każdego z nas, niezależnie od wszelkich 

okoliczności życiowych. Kiedy polegamy na mocy Pana, a nie tylko na własnych 

możliwościach, dzieją się przepiękne rzeczy. Nie tylko my sami znajdujemy siłę do 

wytrwania, ale odkrywamy również, że nasze świadectwo umacnia wiarę otaczających 

nas ludzi.  

Kiedy trzej młodzieńcy wyszli bez szwanku z rozpalonego pieca, król 

Nabuchodonozor uwielbił Boga. Podopieczni Aliny odzyskali nadzieję dzięki jej 

ufności w Panu.  

W Nim żadne cierpienie nie jest zmarnowane. Kto wie?  

Może i twoja wiara przyniesie światło ludziom pogrążonym w ciemności, nadzieję 

cierpiącym i łaskę zmagającym się z przeciwnościami? 

 

„Jezu, pomóż mi znajdować w Tobie siłę i nadzieję, gdy czuję się 

zmęczony, słaby lub samotny.”  

 



(Ps) Dn 3,52-56:  (52) Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców - pełen 

chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione niech będzie Twoje imię pełne 

chwały i świętości - chwalebne i wywyższone na wieki. (53) Błogosławiony jesteś w 

przybytku świętej Twojej chwały - chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko. 

(54) Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa - chwalony, sławiony przez 

wieki nade wszystko. (55) Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, co 

na Cherubach zasiadasz - pełen chwały i wywyższony na wieki. (56) Błogosławiony 

jesteś na sklepieniu nieba - pełen chwały i sławny na wieki. 

 

 

J 8,31-42: (31) Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli 

będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami (32) i 

poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. (33) Odpowiedzieli Mu: 

Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. 

Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie? (34) Odpowiedział im Jezus: 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest 

niewolnikiem grzechu. (35) A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn 

przebywa na zawsze. (36) Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie 

rzeczywiście wolni. (37) Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy 

usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. (38) Głoszę to, co 

widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. (39) W 

odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: 

Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. (40) Teraz 

usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. 

Tego Abraham nie czynił. (41) Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do Niego: 

Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga. (42) Rzekł do nich 

Jezus: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga 

wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. 
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(51) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie 

zazna śmierci na wieki. (52) Rzekli do Niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. 

Abraham umarł i prorocy - a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie 

zazna na wieki. (53) Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież 

umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz? (54) Odpowiedział Jezus: Jeżeli Ja 

sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie 

chwałą otacza, o którym wy mówicie: Jest naszym Bogiem, (55) ale wy Go nie znacie. 

Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy - 

kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję. (56) Abraham, ojciec wasz, rozradował 

się z tego, że ujrzał mój dzień - ujrzał /go/ i ucieszył się. (57) Na to rzekli do Niego Żydzi: 

Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? (58) Rzekł do nich Jezus: 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem. (59) Porwali 

więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

„Nie zazna śmierci”? Jak to możliwe?  

Wiemy przecież, że nasze ciała nie są wieczne. Przeżywaliśmy śmierć bliskich i 

przyjaciół. A jeżeli Pan nie powróci w bliskiej przyszłości, śmierć stanie się 

doświadczeniem każdego z nas. 

Pewną wskazówkę znajdujemy u św. Pawła. Mówi on, że już umarliśmy. 

„Przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po 

to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu” (Rz 6,4).  

 

 

 



❖ W dniu naszego chrztu otrzymaliśmy udział w śmierci Chrystusa i we wszystkim, 

czego On przez swoją śmierć dokonał. 

❖ Umarliśmy w wodach chrztu i powstaliśmy z nich mając w sobie Boże życie, 

które nie zna końca.  

❖ Zjednoczeni z Chrystusem, otrzymaliśmy łaskę „zachowania Jego nauki”, aż 

doprowadzi nas ona do nieba. Śmierć nie jest naszym ostatecznym 

przeznaczeniem! 

W jaki sposób bezcenny dar życia wiecznego może wpłynąć na nasze postrzeganie 

śmierci? 

Odsuwa od nas lęk. Chociaż lęk jest dla nas czymś naturalnym, nic – nawet śmierć – 

nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Boga w Chrystusie Jezusie (Rz 8,38-39). Kiedy 

postawimy ostatni krok w tę przepaść, pochwycą nas ramiona Jego odwiecznej miłości. 

Mając taką perspektywę, łatwiej radzimy sobie z rozmaitymi drobniejszymi lękami. 

Oddala samotność. Nie jesteśmy sami! Jezus jest blisko nas zarówno w naszych 

triumfach i zachwytach, jak i naszych chorobach, cierpieniu, odrzuceniu, frustracji i 

zamęcie. Wzywa nas do wspólnoty wiary ze wszystkimi, którzy również umarli dla 

grzechu i egoizmu, budząc się do życia w królestwie miłości. 

Wskazuje właściwy kierunek, pomagając w wyzbyciu się mniejszych trosk i 

skoncentrowaniu się na tym, co na dłuższą metę liczy się najbardziej – na miłości Boga i 

na miłości bliźniego. 

Zastanów się, co cię martwi, w co inwestujesz swoją energię. Czy rzeczywiście 

zabierzesz to do królestwa niebieskiego? 

Jak hojnie obdarował nas dobry Bóg w dniu naszego chrztu!  

Udzielił nam daru życia wiecznego! Trwajmy więc blisko Niego, ceńmy sobie Jego 

miłość i Jego słowo, bo nadzieja, jaką one nam dają, sięga poza grób. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że zjednoczyłeś mnie ze sobą w dniu mego chrztu. 

Cieszę się, że będę żyć z Tobą na wieki.”  

 

Rdz 17,3-9   Ps 105,4-9 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

31 marca 2023                     

J 10,31-42 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(31) I znowu Żydzi porwali kamienie, aby Go ukamienować. (32) Odpowiedział im 

Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych 

czynów chcecie Mnie ukamienować? (33) Odpowiedzieli Mu Żydzi: Nie chcemy Cię 

kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem 

uważasz siebie za Boga. (34) Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym 

Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? (35) Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do 

których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić (36) to jakżeż wy o Tym, 

którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: 

Jestem Synem Bożym? (37) Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. 

(38) Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli,                     

wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a 

Ja w Ojcu. (39) I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. (40) I powtórnie 

udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. 

(41) Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale 

że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. (42) I wielu tam w Niego uwierzyło. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Choć z początku łatwo to przeoczyć, w dzisiejszej Ewangelii znajdujemy zapowiedź 

zmartwychwstania. 

Gdzie się ona znajduje? Jest ukryta w „dziełach”, o których Jezus mówi, że 

pomagają ludziom „wierzyć” (J 10,38). 

Żydzi słuchający Jezusa w świątyni jerozolimskiej chcieli Go ukamienować za to, że 

nazwał siebie Synem Bożym. My oczywiście wiemy, że  

Jezus naprawdę jest Synem Bożym. 

 



Jednak faryzeusze i uczeni w Piśmie takie stwierdzenie uważali za bluźnierstwo. Jak 

zareagował Jezus? Powiedział im, że jeśli nie wierzą Jego słowom, to przynajmniej 

powinni uwierzyć ze względu na Jego dzieła (J 10,38). 

Podczas swojej działalności publicznej Jezus dokonał wielu cudów, których ci ludzie 

byli świadkami.  Jak czytamy w Ewangelii wg św. Jana, 

Jezus  

 przemienił wodę w wino (J 2,1-11),  

 uzdrowił syna urzędnika królewskiego (J 4,46-54),  

 uzdrowił sparaliżowanego mężczyznę (J 5,1-18), 

 rozmnożył chleb i wino, by nakarmić pięciotysięczny tłum (J 6,1-14), 

 chodził po wodzie (J 6,16-20),  

 przywrócił wzrok niewidomemu (J 9,1-41). 

Z pewnością w czasie słownego starcia z Żydami z Jerozolimy, Jezus nawiązywał do 

tych właśnie cudów. 

Jednak dopiero ostatnie dzieło, którego Jezus dokonał, miało wykazać ponad wszelką 

wątpliwość, że jest On Synem Bożym i działa w autorytecie swego Ojca. Tłumy nie 

były jeszcze tego świadome, ale pewną zapowiedzią tego dzieła było wskrzeszenie 

Łazarza (J 11,1-44).  

Tym dziełem jest zmartwychwstanie Jezusa! 

My na szczęście już wiemy, że Jezus, który został ukrzyżowany, powstał z martwych. 

Ale może się zdarzyć, że ta wiedza zupełnie nie wpływa na nasze codzienne postawy. 

Kiedy, na przykład, przeżywamy trudności, słowa pociechy wydają nam się puste, a 

wspomnienie Bożej wierności zdaje się zacierać. Nabieramy wątpliwości w wierze. 

Wtedy właśnie dobrze jest utkwić wzrok w dziełach Jezusa, a zwłaszcza w Jego 

zmartwychwstaniu, ponieważ to ono jest szczytem wszelkich potężnych czynów 

dokonanych przez Pana podczas Jego pobytu na ziemi. Jest ono dowodem, na którym 

możemy polegać. Fundamentem i gwarancją naszej wiary. 

„Jezu, rozpal moją wiarę, nie tylko w cuda, jakich dokonywałeś na ziemi, ale 

przede wszystkim w Twoje powstanie z martwych. Pomóż mi uwierzyć, że Ty jesteś 

Panem i Bogiem!”  

Jr 20,10-13    Ps 18,2-7 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

1 kwietnia 2023                     

J 11,45-57 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(45) Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, 

uwierzyło w Niego. (46) Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. 

(47) Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Wysoką Radę i rzekli: Cóż my robimy wobec 

tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? (48) Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą 

w Niego, i przyjdą Rzymianie, i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. (49) Wówczas jeden 

z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie 

rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, (50) że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze 

za lud, niż miałby zginąć cały naród. (51) Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako 

najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, (52) a 

nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić                        

w jedno. (53) Tego więc dnia postanowili Go zabić. (54) Odtąd Jezus już nie występował 

wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka, 

zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami. (55) A była blisko Pascha żydowska. Wielu 

przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. (56) Oni więc szukali 

Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: Cóż wam się zdaje? Czyżby nie miał 

przyjść na święto? (57) Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek 

będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, aby Go można było pojmać.. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Jutro będziemy obchodzić Niedzielę Palmową, słuchając Ewangelii będziemy 

przechodzić wraz z Panem wszystkie wydarzenia Jego męki i śmierci.  

Natomiast dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam, w jaki sposób mamy patrzeć na te 

wydarzenia. Kiedy Kajfasz, najwyższy kapłan, powiedział arcykapłanom i 

faryzeuszom, członkom Sanhedrynu: „Lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł 

za lud, niżby miał zginąć cały naród” (J 11,50), prawdopodobnie sam nie rozumiał 

znaczenia tych słów.  



Jan wyjaśnia jednak, że było to proroctwo – przez swoją śmierć Jezus miał                                 

„rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11,52).  

Z perspektywy czasu widzimy, że Jezus dokonał właśnie tego – zgromadził lud 

swemu Ojcu. 

Uroczyście wjeżdżając do Jerozolimy, Jezus zgromadził lud, który cieszył się z 

bliskości Boga i głosił Jego królestwo (J 12,12-19). Tak czyniąc, zapowiedział radość 

nieba, gdzie zostanie zebrany „wielki tłum (… ) z każdego narodu i wszystkich 

pokoleń, ludów i języków” (Ap 7,9-11) przed tronem Boga. 

Obchodząc Paschę, Jezus zgromadził swoich uczniów, aby umyć im nogi oraz 

ofiarować swoje własne Ciało i Krew, a na końcu polecił im:  

„To czyńcie na moją pamiątkę!” (Łk 22,19).  

W ten sam sposób gromadzi również nas! Możemy radować się wspólnie na 

Eucharystii i głosić śmierć Jezusa „aż przyjdzie” (1 Kor 11,26). 

Przyjmując niesłuszny wyrok Piłata, Jezus zgromadził przy sobie wszystkich 

grzeszników. Ofiarując samego siebie na Kalwarii, wziął na siebie nasze grzechy, aby 

przez Niego wszyscy grzesznicy mogli uzyskać przebaczenie. 

Wreszcie kiedy po zmartwychwstaniu Jezus wybaczył zdradę Piotrowi, ustanowił go 

na nowo pierwszym wśród Apostołów, tym, który będzie gromadził wierzących w imię 

Jezusa (J 21,15-19).  

Pan nigdy nie przestaje gromadzić przy sobie swego ludu! 

U progu Wielkiego Tygodnia pamiętajmy o tym, że Jezus nas gromadzi. On prowadzi 

nas do domu Ojca oraz naszych braci i sióstr w Chrystusie.  

Pozwól się pociągnąć w Jego bliskość. Przyjmij Jego miłosierdzie i przebaczenie i 

zajmij swoje miejsce w Jego rodzinie. 

 

„Panie Jezu, pociągnij mnie do Twojej rodziny, którą Ty sam gromadzisz.” 

 

Ez 37,21-28   (Ps) Jr 31,10-12b.13 

 



 

 

 

Niedziela 

Palmowa 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

2 kwietnia 2023                           
 

Mt 21,1-11 (Biblia Tysiąclecia) 

  

 (1) Gdy się przybliżyli do Jerozolimy przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy 
Jezus posłał dwóch uczniów (2) i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz 

znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie! (3) 
A gdyby wam kto co mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści. (4) Stało 

się to, żeby się spełniło słowo Proroka: (5) Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój 
przychodzi do Ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. (6) Uczniowie 
poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. (7) Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie 

swe płaszcze, a On usiadł na nich. (8) A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, 
inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. (9) A tłumy, które Go poprzedzały i 

które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który 
przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach! (10) Gdy wjechał do 
Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: Kto to jest? (11) A tłumy odpowiadały: 

To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei.. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 



➢ Kim jest Ten, który wjeżdża do miasta świętego „łagodny, 

siedzący na osiołku”  (Mt 21,5; Za 9,9)?  

 

 To „prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei”  (Mt 21,11), 

cudotwórca głoszący Dobrą Nowinę o królestwie Bożym. 

 

Podczas dzisiejszej Mszy świętej wołamy wraz z tłumem:                            

„Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!”  (Mt 21,9). 

 

➢ Kim jest Ten, który konsekruje chleb i wino, aby stały się Jego 

Ciałem i Krwią, a następnie ofiaruje siebie na odpuszczenie 

grzechów (Mt 26,27-28)?  

 

 To Jezus, Baranek Boży, który wchodzi w nasze życie, 

ilekroć przyjmujemy Go w Eucharystii. 

 

➢ Kim jest Ten, który w Ogrodzie Oliwnym modli się do Ojca:                    

„Niech Mnie ominie ten kielich” , a następnie poddaje się Jego 

woli (Mt 26,39)? 

 

 To Bóg wcielony, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, 

który rozumie nasze cierpienia, ponieważ sam cierpiał. 

 

 

 

 



➢ Kim jest Ten, który rezygnuje z obrony, gdy oskarża się Go o 

bluźnierstwo? 

 

 To Ten, którego ujrzą „siedzącego po prawicy 

Wszechmocnego”  i „nadchodzącego na obłokach  

niebieskich”  (Mt 26,64), Ten, którego ujrzymy kiedyś 

twarzą w twarz w całej Jego chwale 

 

➢ Kim jest Ten, z którego szydzą, którego opluwają, do którego 

wołają z drwiną: „Witaj, Królu żydowski!”  (Mt 27,29)?  

 

 To Król wszechświata, a także nasz Król. Oby z każdym 

dniem umacniało się Jego panowanie nad naszym życiem! 

 

➢ Kim jest Ten, którego biczują i krzyżują, który woła donośnie i 

oddaje ducha?  

 

 To Ten, o którym setnik dał świadectwo, mówiąc:                                 

„Prawdziwie, ten był Synem Bożym”  (Mt 27,54). Ten, 

który umiłował nas tak bardzo, że wziął na siebie nasze 

grzechy, aby nas zbawić. 

 

➢ Kim jest Ten, którego umęczone ciało złożono w grobie?  

 

 To Chrystus Pan, który trzeciego dnia wyszedł z grobu, raz 

na zawsze zwyciężając grzech i śmierć. Jemu chwała na 

wieki! 

 



 

„Jezu, spraw, aby w tym Wielkim Tygodniu moje serce rozgorzało 

miłością do Ciebie!”  

 

Iz 50,4-7     Ps 22, 8-9.17-20.23-24     Flp 2,6-11     Mt 26,14--27,66 


