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Szkoła 
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4 marca 2019 

Lekcja  110                                       Temat:   Działanie miłości 
  Ewangelia dnia dzisiejszego: J 15, 9-17 (Biblia Tysiąclecia) 

  

 

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

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

tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.  

(11) To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była 

pełna. (12) To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 

umiłowałem. (13) Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 

oddaje za przyjaciół swoich.(14) Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, 

co wam przykazuję. (15) Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan 

jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem 

od Ojca mego. (16) Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem                                    

i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby 

wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. (17) To wam 

przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Tego, że miłość uszczęśliwia, raczej nie trzeba nikomu tłumaczyć.                       

Wystarczy spojrzeć na zakochaną parę. To, co wcześniej wydawało się atrakcyjne, 

teraz traci blask wobec radości przebywania z ukochaną osobą.  

 

Miłość zmienia nas, skłania do poświęceń, na jakie w ogóle nie sądziliśmy, że nas 

stać. Jak głosi stare powiedzenie: „Kiedy się miłuje, to się ciężaru nie czuje, a gdy się 

go czuje, to się go miłuje”. 

 



Ta dynamika działania miłości widoczna jest także w życiu świętych, zwłaszcza 

tych, którzy wcześnie odeszli do Pana, zachowując cały młodzieńczy entuzjazm swej 

pierwotnej miłości. To na ich przykładzie możemy zobaczyć, co dzieje się z 

człowiekiem, gdy przedmiotem jego miłości staje się sam Bóg.  

Modlitwa jest radością. Ofiarność pociąga. Życie nabiera smaku, a przestrzeganie 

przykazań, zamiast być mordęgą, staje się czymś zupełnie naturalnym. 

Życia św. Kazimierza (1458-1483), syna króla polskiego Kazimierza 

Jagiellończyka, nie sposób jest zrozumieć w innym kluczu niż głębokiej miłości do 

Boga. 

 
Cud przy trumnie Św. Kazimierza, fresk Michelangelo Palloniego z 1692 roku w Kaplicy 

Św. Kazimierza w katedrze wileńskiej 
 

Taka postawa Kazimierza z pewnością nie wypływała ze zniechęcenia życiem czy 

poczucia własnej nieudolności. Kazimierz, jak pisał o nim jego wychowawca, Jan 

Długosz, był młodzieńcem „rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu”.                         

Z powodzeniem wykonywał obowiązki polityczne zlecone mu przez ojca, 

podejmując trafne i roztropne decyzje. Nie uciekał od życia, ale miało ono dla niego 

sens tylko w zjednoczeniu z Bogiem, którego gorąco miłował. 

Czy miłość Boża jest światłem także w twoim życiu? Czy jest radością?               

Czy ze względu na nią możesz się czegoś wyrzec albo podjąć jakieś działanie? 

 

Poproś dziś Boga o nowe doświadczenie Jego miłości, o ufność i wiarę, że On 

naprawdę zaspokaja najgłębsze ludzkie pragnienia i że tylko z Nim życie ma sens. 

„Panie Jezu, daj mi poznać Twoją miłość, która przewyższa wszystkie 

pragnienia, i pomóż mi w niej trwać”. 
 

Syr 51,13-20 lub Flp 3,8-14    Ps 16,1-2.5.7-8.11 

To ta miłość kazała mu klęczeć długo  

w noc przed zamkniętymi drzwiami 

kościoła, podejmować liczne umartwienia, 

wspierać ubogich, nie znajdować 

upodobania w polowaniach, ucztach                      

i innych dworskich rozrywkach, a 

wreszcie ze spokojem przyjąć 

przedwczesną śmierć w wieku dwudziestu 

sześciu lat. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Palloni


 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

5 marca 2019                           

Lekcja  111                                      Temat:   Bóg chce byś był zwycięzcą! 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mk 10, 28-31 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(28) Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za 

Tobą. (29) Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, 

sióstr, matki, ojca, dzieci i pól (30) z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał 

stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród 

prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. (31) Lecz wielu pierwszych 

będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wszyscy mamy w życiu coś, z czym nie potrafimy sobie poradzić. Może ciągle 

krzyczysz na dzieci, może czujesz się gorszy od innych lub stale masz pretensje do 

całego świata, może niszczy cię jakiś nałóg, który wywołuje w tobie nieustanną 

frustrację. Czasem wydaje ci się, że jesteś beznadziejny, nic niewart. 

Ale nie tak myśli Jezus. On nie patrzy na nas jak na uczestników wyścigu, w 

którym są mistrzowie, wicemistrzowie i przegrani. W królestwie Bożym nie ma 

rywalizacji.  

 Bóg chce, aby zwycięzcami zostali wszyscy – także ci, którzy w oczach 

świata znajdują się na ostatnim miejscu. 

Czyż nie jest to dobra nowina? Ranking zwycięzców istnieje jedynie w twojej 

wyobraźni! Nie porównuj się z innymi i pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, by 

postawić krok w kierunku Pana.  

Na przykład, może Bóg od lat nakłania cię, byś zapanował nad swoim gniewem, 

przestał mieć do wszystkich pretensje czy wciąż na nowo popadał w ten sam grzech. 

Kiedy wreszcie przyjmiesz łaskę przemiany, On nie zapyta cię: „Dlaczego tak 

późno?”. Jego miłosierdzie jest obfite i bezwarunkowe. Nie ma w nim limitów ani 

nieprzekraczalnych terminów, dlatego nigdy nie myśl, że jest już za późno. 



Dzisiejsza Ewangelia jest dla nas trudna do pojęcia. 

Jezus nie ocenia naszych postępów i osiągnięć tak, jak robi to na przykład szef                

w pracy. Wszystko opiera się na Jego darmowej łasce – darze, który ofiarowuje nam 

wciąż od nowa. Dlatego właśnie ostatni będą pierwszymi. Niekoniecznie dlatego, że 

prześcigną tych pierwszych, ale ponieważ ci, których uważamy za ostatnich, zostaną 

potraktowani z tą samą hojnością jak ci, których uważamy za pierwszych. 

Jezus obiecał, że każdy, kto porzuci dawny sposób życia, „otrzyma stokroć 

więcej teraz (…) a życie wieczne w czasie przyszłym” (Mk 10,30). Dotyczy to 

także ciebie. 

Wyścig, w którym biegniesz, jest absolutnie nietypowy. Wszystkie reguły działają 

na twoją korzyść!  

Pozostaw więc wszelkie frustracje i zacznij dzisiaj od nowa. Poproś Pana, aby 

okazał ci miłosierdzie tam, gdzie jest ci ono najbardziej potrzebne. I niech On w 

swoim miłosierdziu przekona cię, że nigdy nie jest za późno, aby się zmienić, by 

spróbować jeszcze raz. 

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za ogrom Twojego miłosierdzia”. 

 

Syr 35,1-12   Ps 50,5-8.14.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Środa Popielcowa 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

6 marca 2019                    

Lekcja  112                                      Temat:   40 dni dla Boga i ... siebie 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 6, 1-6.16-18  (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, 

aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.  

(2) Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy 

czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci 

otrzymali już swoją nagrodę. (3) Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja 

ręka, co czyni prawa, (4) aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi 

w ukryciu, odda tobie.  

(5) Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic 

wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już 

swoją nagrodę. (6) Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i 

módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda 

tobie.  (7) Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na 

swe wielomówstwo będą wysłuchani. (8) Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec 

wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.  

 (16) Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, 

aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją 

nagrodę. (17) Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, (18) aby nie ludziom 

pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi                       

w ukryciu, odda tobie. 

 (16) Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, 

aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją 

nagrodę. (17) , namaść sobie głowę i umyj twarz, (18) aby nie ludziom pokazać, że pościsz, 

ale Ty zaś, gdy pościsz Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi                       

w ukryciu, odda tobie. 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  
 

Przypuśćmy, że jesteś zapalonym biegaczem. Każdego ranka, czy słońce, czy 

deszcz, ruszasz w drogę, by przebiec swoje 5 kilometrów. Jak często chwaliłbyś się 

swoim kolegom w pracy lub sąsiadom, że biegałeś dziś rano? Prawdopodobnie 

niezbyt często. Robisz to po prostu dlatego, że wiesz, jak korzystny dla zdrowia jest 

regularny ruch na świeżym powietrzu. 

Właśnie takiej postawy oczekuje od nas Jezus przy podejmowaniu tradycyjnych 

wielkopostnych praktyk, jak post, modlitwa i jałmużna. Powinny być one dla nas 

czymś tak zwyczajnym, że nie będziemy widzieli powodu, aby się nimi chwalić. 

Wiemy oczywiście, że ich praktykowanie bywa sporym wyzwaniem. Wymogi 

życia skutecznie nam to utrudniają. 

Ale czy celem Wielkiego Postu nie jest właśnie to, żeby mimo codziennego 

zabiegania znajdować czas dla Boga i przybliżyć się do Niego? 

Następne 40 będą dla nas doskonałą okazją, by doświadczyć 

błogosławieństwa dobrych nawyków.  

 Jeśli w Wielkim Poście zobowiążemy się do codziennej modlitwy, zaczniemy 

wyrabiać w sobie trwały nawyk spędzania czasu z Bogiem i słuchania Jego słowa, 

które przemienia serce.  

 Jeśli przez te sześć tygodni będziemy praktykować post – rezygnując                            

z niektórych pokarmów, aktywności czy postaw, od których zbytnio się 

uzależniliśmy – mamy szansę stać się mniej przywiązani do świata, a bardziej do 

Chrystusa.  

 Jeśli zobowiążemy się do regularnego poświęcania czasu i pieniędzy na pomoc 

ubogim, wówczas ofiarność i współczucie staną się dla nas czymś o wiele bardziej 

naturalnym. 

U progu Wielkiego Postu rozbrzmiewa wezwanie, byśmy nawrócili się „do Pana, 

Boga naszego” (por. Jl 2,13). Każda droga rozpoczyna się od najzwyklejszego, 

małego kroku. Wyrabiaj więc w sobie nawyk codziennego nawracania się do Boga 

poprzez te trzy zwyczajne praktyki duchowe i cierpliwie oczekuj na owoce. 
 

„Jezu, pomóż mi codziennie podejmować modlitwę, post i jałmużnę, abym 

przez nie przybliżył się do Ciebie”. 
 

Jl 2,12-18    Ps 51,3-6.12-14.17  2 Kor 5,20--6,3 
 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :  

7 marca 2019                           

Lekcja  113                                      Temat:   Uczmy się dróg Boga 
 

Pwt 30,15-20 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(15) Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć                                       

i nieszczęście. (16) Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego 

drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, 

będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. (17) Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie 

usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im -

 (18) oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą 

idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. (19) Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo               

i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. 

Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, (20) miłując Pana, 

Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie 

twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi  

i Jakubowi. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

W każdym wieku i w każdym pokoleniu Bóg wzywa swój lud do wyraźnego 

opowiedzenia się, do zadecydowania, czy zechce pójść za Nim i przyjąć Jego życie. 

My także codziennie decydujemy, czy chcemy trwać w bliskości Boga. Codziennie 

jesteśmy wezwani do potwierdzania naszych przyrzeczeń chrzcielnych i wybierania 

życia, do którego zobowiązaliśmy się, przyjmując sakrament bierzmowania. 

Co to znaczy wybierać życie? Jakie błogosławieństwa otrzymujemy, dokonując 

codziennie tego wyboru? Mojżesz głosił, że gwarancją życia i szczęścia jest: 

miłowanie Pana, chodzenie Jego drogami i przestrzeganie Jego przykazań                       

(Pwt 30,16.20). 

Z miłowania Pana wypływa wszystko inne, ponieważ jest to największe z Bożych 

przykazań (Mt 22,37-38). Miłość nie polega na tym, że my pierwsi umiłowaliśmy 

Boga, ale że On pierwszy nas umiłował (1 J 4,10). 



Przyjmując tę miłość, uczymy się Go  kochać i coraz pełniej iść za Nim. 

Jesteśmy wezwani także do tego, by chodzić Jego drogami. Jest to coś innego niż 

przestrzeganie poszczególnych przykazań.  

Uczymy się dróg Boga, w miarę jak poznajemy Jego naturę i charakter. 

Rozważając codziennie Jego słowo na modlitwie  i prosząc Go, by do nas mówił, 

otwieramy się na Ducha Świętego, który poucza nas, kim jest Bóg i co to znaczy, że 

jest On Bogiem miłości, sprawiedliwości i miłosierdzia. 

Duch Święty przemienia także nasze myślenie, abyśmy mogli stopniowo 

upodabniać się do Ojca, ucząc się postępować i kochać tak jak On.                          

Wreszcie, jesteśmy wezwani do przestrzegania Jego przykazań. Poznając miłość 

Boga na modlitwie i doświadczając stopniowej przemiany umysłu przez Jego słowo, 

przekonujemy się, że „przykazania Jego nie są ciężkie” (1 J 5,3). Ojciec, który daje 

nam łaskę poznania i umiłowania Go, uzdalnia nas także do posłuszeństwa Jego woli. 

Bóg wzywa nas do tego, byśmy wybierali życie. 

Pomaga nam trwać w tym wyborze, posyłając do naszych serc swego Ducha oraz 

dając nam wspólnotę Kościoła. Posłuszni Jego wezwaniu i ufni w Jego pomoc, 

wybierajmy więc życie, abyśmy żyli! 

„Jezu, Ty wybrałeś mnie przed założeniem świata. Ja także chcę wybierać 

Ciebie – dziś i każdego dnia”. 

 

Ps 1,1-4.6    

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 9, 22-25 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(22) I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, 

arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia 

zmartwychwstanie. (23) Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się 

zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!  

(24) Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci 

swe życie z mego powodu, ten je zachowa. (25) Bo cóż za korzyść ma 

człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek         

8 marca 2019                    

Lekcja  114                                     Temat:   Jest jeszcze czas  
 

Iz 58, 1 - 9a (Biblia Tysiąclecia) 
 

  

(1) Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba! Wytknij mojemu 

ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy! (2) Szukają Mnie dzień za dniem, 

pragną poznać moje drogi, jak naród, który kocha sprawiedliwości nie opuszcza Prawa 

swego Boga. Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga: (3) Czemu 

pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał? Otóż w dzień 

waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych 

robotników. (4) Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie 

pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. (5)Czyż to jest 

post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak 

sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym 

Panu? (6) Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać 

kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo 

połamać; (7) dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych 

tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. (8) Wtedy 

twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja 

poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. (9) Wtedy zawołasz, a Pan 

odpowie. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Ze wszystkich trzech praktyk wielkopostnych – modlitwy, postu i jałmużny – 

najbardziej wymagająca jest ta ostatnia, ponieważ nie powinna ona polegać tylko na 

wrzuceniu paru groszy do skarbonki dla ubogich. Chociaż wielu z nas ma zwyczaj 

wspierania potrzebujących w Wielkim Poście, rzadko służymy im osobiście. 

Rzadko w człowieku żebrzącym pod kościołem umiemy zobaczyć brata, spojrzeć 

mu w oczy, nawiązać rozmowę.  



Często rozpoczynamy Wielki Post ze szczerym pragnieniem wspierania ubogich, 

ale czas płynie szybko i zanim zastanowimy się, jak to zrobić, przychodzi Wielkanoc. 

Ponieważ jednak mamy dziś dopiero trzeci dzień Wielkiego Postu, jest jeszcze 

czas na podjęcie konkretnej decyzji. 

Nie wiesz, jak to zrobić?  

Może zacznij od swojej własnej parafii. Dowiedz się, czy działa w niej parafialny 

Caritas lub inne formy wspierania ubogich. Oprócz składania datków – co oczywiście 

zawsze jest dobre – szukaj okazji do bezpośredniego kontaktu z tymi, którym nie 

powiodło się tak dobrze, jak tobie. Twoje serce zmieni się, kiedy spojrzysz w oczy 

potrzebujących i rozpoznasz w nich swoich braci i siostry. 

Możesz też wejść na stronę internetową swojej diecezji lub sprawdzić, czy jakaś 

organizacja charytatywna w twojej okolicy nie poszukuje wolontariuszy. Kto wie?  

Może nawet podejmiesz jakieś stałe zaangażowanie na rzecz potrzebujących. Jezus 

przypomina nam przecież, że ubogich zawsze mamy pośród siebie, nie tylko w czasie 

Wielkiego Postu! 

Dzisiejszy fragment z Księgi Izajasza jest mocnym przypomnieniem, że Jezus 

patrzy nie tylko na nasze zewnętrzne uczynki, ale także na intencje naszych serc.  

Owszem, miły Mu jest nasz post, ale szuka także ludzi, którzy zechcą rozrywać 

kajdany zła, dzielić swój chleb z głodnymi, dawać schronienie bezdomnym i okrywać 

nagich (Iz 56).  

A tym, którzy to czynią, Bóg obiecuje: „Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza 

i szybko rozkwitnie twe zdrowie (…) wezwiesz pomocy, a On rzeknie:                        

Oto jestem!” (Iz 58,8-9). 

 

„Jezu, naucz mnie w tym Wielkim Poście służyć ubogim i potrzebującym”. 

 

Ps 51.3-6.18-19    

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 9, 14-15  (Biblia Tysiąclecia) 
 

  

  (14) Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze dużo 

pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? (15) Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą 

się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana 

młodego, a wtedy będą pościć. 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

9 marca 2019                           
 

Iz 58, 9b - 14  (Biblia Tysiąclecia) 
 

(9) (b) Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić 

przewrotnie, (10) jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, 

wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się 

południem. (11) Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę 

twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród 

i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. (12) Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska, 

wzniesiesz budowle z odwiecznych fundamentów. I będą cię nazywać naprawcą 

wyłomów, odnowicielem rumowisk - na zamieszkanie. (13) Jeśli powściągniesz twe nogi 

od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli 

nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana - czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez 

unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani nie omawiać spraw 

swoich (14) wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie 

przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca. Albowiem usta 

Pańskie to wyrzekły. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Ci, którzy inwestują w obligacje czy akcje przedsiębiorstw, chcą uzyskać więcej 

pieniędzy niż to, co zainwestowali. W świecie finansów nazywa się to stopą wzrostu 

inwestycji.  

 

  

Termin ten, zaczerpnięty ze świata 

biznesu i finansów, może pomóc nam 

zrozumieć podstawową zasadę 

duchową – Bóg nagradza nas, 

gdy inwestujemy w Niego nasz 

czas i wysiłek. 



W dzisiejszym pierwszym czytaniu prorok Izajasz wyjaśnia, że ci, którzy 

poświęcają swój czas, aby troszczyć się o potrzebujących i zachowywać szabat, będą 

jak „źródło wody, co się nie wyczerpie” (Iz 58,11). 

Stopa wzrostu inwestycji ma w tym wypadku nieskończoną wartość! 

Jednakże Izajasz mówi nie tylko o poświęcaniu czasu na konkretne działanie, 

zachęca również do znajdowania czasu na odpoczynek w Panu, czyli na 

przestrzeganie świętości szabatu. 

Czasami traktujemy niedzielę jako doskonałą okazję, by nadrobić zaległości                  

w pracy czy zajęciach domowych.  

 Jednak Bóg obiecuje nam, że jeśli w niedzielę oderwiemy się od 

załatwiania własnych spraw, On odnowi nas na duchu i ciele.  

Jeśli uda nam się choćby na parę godzin zapomnieć o naszej liście spraw do 

załatwienia, wynagrodzi nam to na wiele nieoczekiwanych sposobów. Odkryjemy 

Boży paradoks, polegający na tym, że im mniej robimy, tym więcej zyskujemy! 

 Czego więc możesz się spodziewać, poświęcając część każdej wielkopostnej 

niedzieli na odpoczynek w Panu?  

Może zwolnienie tempa i odrobina wytchnienia pomogą ci łatwiej wchodzić w 

Jego obecność. Może odkryjesz, że masz więcej czasu na to, by usiąść razem z żoną 

czy dzieckiem i dowiedzieć się, co leży im na sercu. A wtedy pod koniec dnia będzie 

w tobie wdzięczność za to, że o wiele jaśniej widzisz, jak wielu łask udzielił ci Bóg. 

Dobrzy inwestorzy zawsze szukają wysokiej stopy wzrostu, są jednak świadomi, 

że każda transakcja pociąga za sobą ryzyko.  

I tu właśnie kończy się analogia, gdyż inwestowanie w Pana nie niesie 

żadnego ryzyka. Każdy, kto poświęca Mu czas – zwłaszcza w dzień odpoczynku 

– ma zagwarantowany wspaniały zysk. Tak hojny jest nasz Bóg! 

 

„Panie, naucz mnie w tym Wielkim Poście czcić dzień święty,                         

odpoczywając w Tobie”. 

 

Ps 86,1-6      
 

 

 

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 5, 27 - 32  (Biblia Tysiąclecia) 

 

(27) Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. 

Rzekł do niego: Pójdź za Mną. (28) On zostawił wszystko, wstał i chodził za 

Nim. (29) Potem Lewi wyprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora 

liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. (30) Na to szemrali faryzeusze  

i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: Dlaczego jecie i pijecie z celnikami                        

i grzesznikami? (31) Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, 

którzy się źle mają. (32) Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia 

sprawiedliwych, lecz grzeszników.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

10 marca 2019                           

Rz 10, 8-13 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(8) Ale cóż mówi: Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Ale jest to 

słowo wiary, którą głosimy. (9) Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus 

jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych 

- osiągniesz zbawienie. (10) Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do 

usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (11) Wszak mówi Pismo: żaden, 

kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. (12) Nie ma już różnicy między Żydem                        

a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, 

którzy Go wzywają. (13) Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

W dzisiejszym drugim czytaniu św. Paweł mówi nam, że kiedy wyznamy ustami, 

że Jezus jest Panem, i w sercu uwierzymy w Jego zmartwychwstanie, osiągniemy 

ostateczny cel naszego życia, którym jest niebo. Ale zarazem jest to jedna z tych 

prawd wiary, które wymagają komentarza. 

Co niedzielę podczas Mszy świętej odmawiamy Credo, wyznając, że Jezus jest 

Jednorodzonym Synem Bożym.  

Czy więc odmawiając je, mamy automatycznie zagwarantowane niebo? 

Niekoniecznie. Przecież nawet diabeł wierzy, że Jezus jest „Synem Boga 

Najwyższego” (Łk 8,28).  

A sam Jezus ostrzega nas: „Nie każdy, kto mówi Mi: «Panie, Panie!», 

wejdzie do królestwa niebieskiego” (Mt 7,21). 

Najwyraźniej chodzi tu o coś więcej niż o wyznanie wiary ustami. Coś musi 

dokonać się także w naszym wnętrzu – coś, co nas przemieni i uczyni 

bardziej godnymi życia wiecznego.  



I właśnie tym czymś jest wiara. Wiara w Jezusa uświęca nasze serca, pomaga 

opierać się grzechowi, pobudza do pełnienia woli Bożej. „Wiara” diabła nie uświęca 

jego serca. Jeśli wyzwala w nim cokolwiek, to tylko większą nienawiść. On nie 

pokłada ufności w Jezusie. 

Każdego dnia Wielkiego Postu Duch Święty chce prowadzić cię ku głębszej 

wierze – wierze, która umacnia w tobie miłość do Jezusa i bliźnich.  

Jak dobrze wiedzą małżonkowie, miłość wymaga czegoś więcej niż tylko 

powtarzania z przekonaniem słów: „Kocham cię”. Wymaga także trwania w jedności, 

służenia sobie nawzajem, przezwyciężania różnic i stawiania potrzeb drugiego ponad 

swoje własne. Podobnie wyznawanie Jezusa jako Pana i wierzenie w to całym sercem 

polega na czymś więcej niż na uznaniu tej prawdy i głośnym jej wypowiedzeniu.  

  Polega na głębokiej przemianie całego życia, na podporządkowaniu go 

Jezusowi i staniu się nowym stworzeniem.  

  Wyznać i uwierzyć to wejść na drogę wiary – przyjąć nowy sposób 

życia. 

„Jezu, wierzę, że Ty jesteś Zbawicielem świata.   Spraw, by ta wiara 

uświęcała moje serce”. 
 

Pwt 26,4-10  Ps 91,1-2.10-15   
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 4, 1 - 13 
 

(1) Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał               

w Duchu [Świętym] na pustyni (2) czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. 

Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. (3) Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś 

Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. (4) Odpowiedział mu 

Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek. (5) Wówczas wyprowadził Go 

w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata (6) i rzekł diabeł do Niego: 

Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je 

odstąpić, komu chcę. (7) Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie 

Twoje. (8)Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał 

pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. (9) Zaprowadził Go też do Jerozolimy, 

postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd  

w dół! (10) Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię 

strzegli, (11) i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o 

kamień. (12) Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę 

Pana, Boga swego. (13) Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do 

czasu.  


