
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

11 marca 2019 

Lekcja  115                                       Temat:   Cokolwiek uczyniłeś jednemu ... 
Kpł 19,1-2.11-18  (Biblia Tysiąclecia) 

  

 

(1) Dalej Pan powiedział do Mojżesza: (2) Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz 

im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! 

(11) Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden 

drugiego. (12) Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie 

imienia Boga twego. Ja jestem Pan! (13) Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go 

wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do 

poranka. (14) Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed 

niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego. Ja jestem Pan! (15) Nie będziecie wydawać 

niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie 

będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. (16) Nie 

będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja 

jestem Pan! (17) Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał 

bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. (18) Nie będziesz szukał pomsty, nie 

będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie 

samego. Ja jestem Pan! 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Chrześcijaństwo często postrzegane jest jako 

seria zakazów i nakazów. 

 

Także dzisiejszy tekst zawiera ich całkiem sporo. Nie będziecie kraść.                           

Nie będziecie kłamać. Nie będziecie cudzołożyć. Wydaje się to jasne i konkretne. 

Zauważmy jednak, że wszystkie te zasady padają w kontekście miłości                        

i świętości, które streszczają w sobie to, czego pragnął Bóg, dając nam 

przykazania. 



 Przedstawiona w dzisiejszym czytaniu idea wzrastania w świętości wydaje się 

skupiać na tym, czego powinniśmy unikać.  

Ale świętość polega nie tylko na tym, czego nie czynić, lecz również – a może 

nawet przede wszystkim – na tym, co mamy czynić. Dlatego fragment kończy się 

przypomnieniem tego, jaką postawę prawo ma w nas ożywić: „Będziesz miłował 

bliźniego jak siebie samego” (Kpł 19,18). Czy nie tego samego uczy nas Jezus, 

mówiąc, że pierwsze i największe przykazanie to miłować Boga i bliźniego? 

 Jak ta perspektywa może pomóc ci przygotować się do Wielkanocy?  

Wielki Post kojarzy się raczej z wyrzekaniem się pewnych rzeczy. Być może 

nawet zadałeś już komuś pytanie: „Z czego zrezygnowałeś w tym Wielkim 

Poście?”. A może ktoś zadał to pytanie tobie? 

Nie zatrzymuj się jednak na tym. Jak była już o tym mowa w poprzednich 

medytacjach, Wielki Post jest doskonałą okazją do postu od złych nawyków, jak 

plotkarstwo czy objadanie się. Ale jest nie mniej doskonałą okazją do podjęcia kilku 

pozytywnych kroków, które pomogą ci wzrastać w świętości. 

 Przyjrzyj się więc ponownie swoim wielkopostnym postanowieniom. 

Wybierz jakieś konkretne grzechy czy pokusy, które próbujesz przezwyciężyć,                   

i zastanów się, jak możesz praktykować cnoty przeciwne tym wadom. Jeśli wciąż 

masz ochotę krytykować kolegę czy koleżankę z pracy, zatrzymaj się, przypomnij 

sobie przynajmniej jedną dobrą cechę tej osoby i podziękuj za nią Bogu. 

Jeśli walczysz z lenistwem, wybierz jakąś rzecz wymagającą zrobienia w domu, a 

którą od dawna odkładałeś, i pomyśl, jak się do niej zabrać. Zamiast rozdrapywać 

starą urazę do kogoś, kto cię skrzywdził, obejmij tę osobę swoją modlitwą i wstawiaj 

się za nią codziennie.  

   Jezus chce, abyś był święty i kochający. 

Nie sądź jednak, że wszystko zależy od ciebie. On daje ci udział w swojej własnej 

miłości i świętości. Da ci też wszystko, czego będziesz potrzebował. 

 

„Panie, pomóż mi w tym Wielkim Poście wzrastać w miłości i świętości”. 

 

Ps 19,8-10.15   

 
 



 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 25, 31 - 46 (Biblia Tysiąclecia) 
  

 

(31) Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy 

aniołowie z Nim, 

wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. (32) I zgromadzą się przed Nim 

wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od 

kozłów. (33) Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. (34) Wtedy odezwie 

się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w 

posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! (35) Bo byłem głodny, a 

daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście 

Mnie; (36) byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w 

więzieniu, a przyszliście do Mnie. (37) Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy 

widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić?  

(38) Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy 

Cię? (39) Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? (40) A Król 

im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 

moich najmniejszych, Mnieście uczynili. (41) Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: 

Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego 

aniołom! (42) Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi 

pić; (43) byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; 

byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. (44) Wówczas zapytają i ci: Panie, 

kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy 

chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? (45) Wtedy odpowie im: Zaprawdę, 

powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych 

najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. (46) I pójdą ci na mękę 

wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. 

 

 

 

 

 



 

Mary Wagner:  

Aborcja to straszna klęska kobiety ". 

"W sumie spędziłam blisko 5 lat w więzieniu, w następstwie pokojowych działań na 

rzecz nienarodzonych dzieci i ich matek, w miejscach w których dzieci każdego dnia 

skazywane są na śmierć" - przypomina Mary Wagner w krótkim nagraniu. Obrończyni 

życia wyjaśnia też, że wspólnie ze swoją przyjaciółką Lindą Gibbons włączają się w 

działalność pro-life nie tylko ze względu na obronę praw człowieka, ale też z powodu 

Ewangelii.  

"Wierzymy słowom Jezusa, który powiedział: cokolwiek uczyniliście 

jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" - mówi 

Wagner. 

Odwołuje się też do swoich spotkań z matkami, które dokonały aborcji i mówią o 

swoich zranieniach spowodowanych tą decyzją. "Aborcja niczego nie daje kobiecie, 

ale głęboko ją rani. Kiedy kobieta decyduje się na aborcję, uczestniczy w zabójstwie 

swojego dziecka, a czasem jest do tego zmuszona. To nie jest prawo, ale straszna 

klęska kobiety" - podkreśla Kanadyjka.  

Zauważa, że kobieta ta staje się "matką nieżyjącego dziecka, której ktoś powiedział, 

że jej dziecko nie jest warte tego, by o nie walczyć. Jest to więc atak na jej 

macierzyństwo". 

Wagner przypomina też, że "problemem nie jest dziecko, ale okoliczności, które są 

wrogo nastawione do przyjęcia tego nowego życia". Zachęca do otaczania kobiet                

w ciąży miłością i wsparciem, zamiast wrogiego nastawiania ich do poczętego 

dziecka.  

Odwołuję się też do przekonania, że każde życie ludzkie jest święte i podkreśla, że 

jeśli "obywatele najbardziej narażeni na krzywdę są zagrożeni, nikt nie pozostaje 

bezpieczny." 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

12 marca 2019                           

Lekcja  116                                      Temat:  "Scenariusz" modlitwy 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 6, 7-15 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(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. Wy zatem tak się 

módlcie: (9) Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię 

Twoje! (10) Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i 

w niebie. (11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; (12) i przebacz nam nasze 

winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; (13) i nie dopuść, abyśmy 

ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! (14) Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich 

przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. (15) Lecz jeśli nie przebaczycie 

ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wy zatem tak się módlcie… (Mt 6,8) 

 

  Ojcze nasz , który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje…  

Panie, Ty jesteś moim Królem i moim Bogiem. Wychwalam Cię i adoruję Twoją 

obecność. Jestem Twoim dzieckiem, a Ty moim odwiecznym Ojcem. Staję teraz 

przed Twoim tronem, aby oddawać Ci cześć i chwałę za Twoją świętość. Ojcze, 

pomóż mi skupić moje myśli na Tobie i na moim wiecznym przeznaczeniu. 

  Niech przyjdzie królestwo Twoje, niech Twoja wola spełnia się 

na ziemi, tak jak i w niebie… 

 Ojcze, Twoje jest wszystko w niebie i na ziemi, także moje serce. Pragnę uczynić 

wszystko, czego ode mnie oczekujesz. Pragnę wypowiadać tylko te słowa, które Ty 

wkładasz w moje usta. Pragnę iść tylko tam, gdzie Ty mnie prowadzisz.  



Ojcze, napełnij mnie wszelką potrzebną łaską, abym mógł, cegła po cegle, 

budować Twoje królestwo przez całe moje życie. 

  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj…  

Ojcze, Ty wiesz, że Cię potrzebuję. Potrzebuję Twojego Chleba Życia, aby żyć                

i kochać, aby uczyć się i wzrastać. Łaknę i pragnę Ciebie. Z całego serca pragnę, by 

coraz więcej ludzi poznawało Ciebie. Wielu jest spragnionych Ciebie, nawet o tym 

nie wiedząc. Pomóż mi być dla nich znakiem Twojej miłości. Oby moje życie 

budziło w innych głód i pragnienie Ciebie. 

  Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy 

przeciw nam zawinili…  

Ojcze, potrzebuję Twojego miłosierdzia i przebaczenia. Potrzebuję także Twojej 

pomocy, aby przebaczać tym, którzy mnie zranili. Uwolnij mnie, proszę, od bólu 

doznanych krzywd, zwłaszcza tych, które wypaczyły moje poglądy na życie. Panie, 

rozszerz moje serce! Chcę objawiać światu Twoje miłosierdzie. 

  Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego…  

Ojcze, pomóż mi unikać wszelkich okazji do grzechu. Daj mi mądrość, abym 

unikał sytuacji, które łączą się z ryzykiem moralnym lub duchowym. Otwórz mi oczy 

na subtelne podszepty złego ducha i daj mi moc przeciwstawiania się jego pokusom. 

 

„Boże, mój Ojcze, wychwalam Cię i błogosławię za Twoją niepojętą miłość                            

do mnie! Obym nigdy nie zapominał o Twojej dobroci!” 

 

Iz 55,10-11   Ps 34,4-7.16-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

13 marca 2019                    

Lekcja  117                                      Temat:   Bądź Bożym posłańcem 
 

Jon 3, 1-10  (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: (2) Wstań, idź do 

Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam. (3) Jonasz wstał i poszedł 

do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym - na trzy dni 

drogi. (4) Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: Jeszcze 

czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona.  

(5) I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, 

ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. (6) Doszła ta sprawa 

do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na 

popiele. (7) Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie co 

następuje: Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie 

piją. (8) Niech obloką się w wory - <ludzie i zwierzęta> - niech żarliwie wołają do Boga! Niech 

każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą [popełnia] swoimi 

rękami. (9) Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, 

a nie zginiemy? (10) Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego 

złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na 

nich sprowadzić, i nie zesłał jej. 
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Przypomnij sobie, kiedy ostatnio byłeś pod wrażeniem wyjątkowo przekonującego 

kazania, tak że pod jego wpływem zmieniłeś coś w swoim życiu. A może było ono dla 

ciebie tak ważne, że zacząłeś dzielić się nim z innymi i namawiać ich do podjęcia 

podobnych zmian? 

Tak właśnie stało się w opowieści o proroku Jonaszu. Przejście całej Niniwy                        

z Bożym przesłaniem zajęłoby prorokowi trzy dni. Jednak ci, którzy usłyszeli jego 

słowo pierwszego dnia, zanieśli je wszystkim znajomym, tak że wieść rozeszła się                  

z prędkością błyskawicy. W ciągu dwudziestu czterech godzin całe miasto zwróciło się 

do Boga w pokucie! 



Stare porzekadło głosi, że kłamstwo zdąży już obejść pół świata, zanim prawda 

założy buty. Jest to do pewnego stopnia słuszne spostrzeżenie. 

 

Prawda natomiast nie rozchodzi się aż tak prędko. Dzieje się tak dlatego, że 

konfrontacja z prawdą może wymagać od nas jakiegoś działania, podjęcia określonych 

decyzji czy wprowadzenia jakichś zmian we własnym życiu. 

Kłamstwa i plotki dodają pikanterii naszej codzienności, niczego od nas nie 

wymagając – no może poza chęcią do ich rozpowszechniania.  

Na tym tle historia Jonasza wydaje się jeszcze bardziej zadziwiająca. Prawda                       

o Bożej miłości, a także wezwanie do nawrócenia rozeszły się po całym mieście                    

w rekordowym czasie. Przesłanie proroka, choć tak wymagające, sprawiło, że serca 

ludzi zwróciły się do Pana ze skruchą. Kłamstwa fałszywych bogów Niniwy nie miały 

szans w starciu z prawdą o tym, kim jest Bóg. 

   Taka jest moc chrześcijańskiego przesłania – a ty jesteś 

jednym z Bożych posłańców.  

Twoje świadectwo ma większy wpływ na ludzi, niż sądzisz. Twoje słowa, 

zwłaszcza wypowiadane z miłością i łagodnością, sieją ziarno Ewangelii w ich 

sercach. Twoje uczynki, zwłaszcza wypełniane w duchu bezinteresownej miłości, 

pozostają w ludzkiej pamięci. Tobie mogą wydawać się one bez znaczenia, ale Bóg 

potrafi wykorzystać je tak, by inni mogli Go zobaczyć i poznać. Tak, ty również 

możesz być Jego prorokiem! 

 

„Duchu Święty, daj mi dziś odwagę dzielenia się z innymi Dobrą Nowiną”. 
 

Ps 51,3-4.12-13.18-19  Łk 11,29-32 

 

Wystarczy pomyśleć, jak szybko 

rozchodzą się plotki po sąsiedztwie albo 

jak skutecznie działa propaganda 

skorumpowanych rządów.  

W tych sensacjach jest coś tak 

zniewalającego, że wielu ludzi nie jest                

w stanie zachować ich dla siebie – po 

prostu muszą przekazać je dalej. 

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 11, 29 - 32  (Biblia Tysiąclecia) 
 

(29) A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym. 

żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza.  

(30) Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, 

tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. 

(31) Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; 

ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej 

niż Salomon. (32) Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; 

ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż 

Jonasz. 
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14 marca 2019                           

Lekcja  118                                      Temat:   Dziecięca wiara 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 7, 7-12 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(7) Proście, a będzie wam dane; szukajcie,                       

a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.  

(8) Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu 

otworzą. (9) Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu 

kamień? (10) Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? (11) Jeśli więc wy, choć źli 

jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest 

w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. (12) Wszystko więc, co byście 

chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega 

Prawo i Prorocy. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 „Chcę mieć pieska!” Ile razy rodzice słyszą tego typu prośbę? Nie mają pretensji 

do dziecka, że o to prosi, ale z drugiej strony jest to prośba, która rzadko zostaje 

wysłuchana. Wiedzą, że dziecko prosi, gdyż wierzy, że jest kochane. Czy dostanie 

tego pieska, czy też nie, wie, że rodzice chcą dla niego jak najlepiej. 

 

Do tego rodzaju dziecięcej wiary zachęca 

nas Jezus w dzisiejszej Ewangelii. 

 

Mówi do nas: Miejcie wiarę w moją dobroć. Uwierzcie, że znam wasze troski i 

potrzeby. Kocham was i chcę dawać wam dobre dary. I dlatego… 

 



Proś! Proś Ojca niebieskiego o dobre rzeczy, których pragniesz. On wie, co 

zaspokoi twoje serce i twoją duszę, co przybliży cię do Niego. Wie, co jesteś w stanie 

znieść, a na czym się potkniesz. Proś Go więc w prostocie serca. On odpowie ci 

zawsze, nawet jeśli Jego odpowiedź wyda ci się tajemnicza lub zaskakująca. 

 

Szukaj! To słowo sugeruje akcję. Staraj się o to, czego pragniesz. Opracuj plan. 

Przedyskutuj go z Panem, z żoną czy mężem lub też zaufanym przyjacielem czy 

kierownikiem duchowym. A potem wprowadź go w życie. Bóg wesprze twoje 

wysiłki – lub da ci do zrozumienia, że ma dla ciebie coś lepszego. Pracuj pilnie, ale 

też pamiętaj o tym, że Bóg chce przede wszystkim twojego serca, a nie twoich 

sukcesów. Pragnie relacji z tobą i będzie blokował wszystko, co tej relacji zagraża. 

 

Kołacz! Jeśli drzwi wydają się zamknięte, zastukaj w nie. I jeszcze raz. I 

kolejny. Ale jednocześnie bądź otwarty na to, czego Bóg od ciebie zażąda. Może 

zechce pokierować twoimi pragnieniami tak, by Jego wola stała się dla ciebie 

ważniejsza niż twoja własna. Może delikatnie naprowadzi cię na to, co najważniejsze 

w twojej relacji z Nim. A może też da ci dokładnie to, o co prosisz!  

 

Bóg interesuje się wszystkim, co dla ciebie ważne. 

A więc proś, szukaj i kołacz. On zawsze ci odpowie. 

 

„Ojcze, usłysz dziś wołanie mojego serca. Spraw, aby relacja z Tobą była dla 

mnie ważniejsza niż wszystko, czego pragnę i czego potrzebuję”. 

 

Est 4,17k.l-m.r-u  Ps 138,1-3.7-8 
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Lekcja  119                                     Temat:   Gniew - jak się od niego uwolnić. 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 5, 20-26  (Biblia Tysiąclecia) 
 

  

(20) Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych 

w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. (21) Słyszeliście, że 

powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi.  

(22) A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.                 

A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: 

Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. (23) Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed 

ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, (24) zostaw tam dar swój przez 

ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój 

ofiaruj! (25) Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by 

cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię 

do więzienia. (26) Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz 

ostatni grosz. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 
 

Akcja Władcy pierścieni J.R.R. 

Tolkiena koncentruje się wokół 

magicznego pierścienia, dającego temu, 

kto go nosi, tajemną władzę nad innymi.  

 

Kryje on w sobie tyle zła, że nawet ci, 

którzy nie chcą posługiwać się ciemnymi 

mocami, zaczynają ulegać jego urokowi. 



Podobne działanie do tego magicznego pierścienia                                                      

może mieć w naszym życiu gniew. 

Kiedy ktoś nas rani, a zwłaszcza jeśli jest to ktoś, kogo darzyliśmy zaufaniem, 

gniew i poczucie zdrady bywają tak silne, że zaczynają nad nami panować. Zdarza się 

nawet, że uporczywie trwamy w gniewie, gdyż daje nam on pewnego rodzaju władzę 

nad tą osobą – nie może ona się z nami pojednać, dopóki się na nią gniewamy. 

Właśnie dlatego warto jest potraktować na serio dzisiejsze ostrzeżenie Jezusa.  

Przedstawia On scenariusz, w którym gniew doprowadza do zamknięcia człowieka 

w więzieniu. U Tolkiena pierścień ma moc, jak mówi książka, „w ciemności związać”.  

Podobnie i my możemy związać ludzi w ciemności, gdy nasz gniew przybierze 

formę rozgoryczenia i urazy. Paradoksalnie jednak trwając w gniewie, sami także 

pozostajemy spętani w duchowej ciemności. Zamykamy się w zbudowanym przez 

siebie więzieniu. Jedyną drogą wyjścia jest przebaczenie. Jeśli sam chcesz być wolny, 

postaraj się uwolnić tego, kto wzbudził twój gniew. Nie zawsze jest to łatwe i nie 

zawsze potrafimy sami się na to zdobyć.  

 Dzięki Bogu mamy jednak Jezusa, którego miłosierdzie ma moc kruszenia 

naszych serc i czynienia ich zdolnymi do przebaczenia! 

Spróbuj teraz wyobrazić sobie tę osobę, której trudno ci przebaczyć. Może to być 

nieprzyjemne, ale spróbuj. A teraz pomyśl, że Jezus kocha ją tak samo, jak ciebie.                 

On stoi przy was i patrzy na was z miłością. Jego przebaczenie rozciąga się i na ciebie, 

i na nią.  

Zwróć się do Niego w krótkiej modlitwie w rodzaju: „Jezu, uwolnij mnie od 

gniewu. Daj mi swoją miłosierną miłość do tej osoby, abym mógł jej przebaczyć”. 

Szczere przebaczenie z głębi serca zwykle nie dokonuje się od razu. Jednak 

miłosierdzie Boże zawsze zwycięża. Jeśli będziesz wytrwale modlić się o łaskę 

przebaczenia, Bóg otworzy drzwi twego więzienia i wyprowadzi cię na wolność. 

 

„Panie, pomóż mi żyć w wolności Twego Ducha, odrzucając wszelki gniew                

i rozgoryczenie”. 

 

Ez 18,21-28   Ps 130,1b-8 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 
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Pwt 26, 16-19   (Biblia Tysiąclecia) 
 

(16) Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż 

ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy.  

(17) Dziś uzyskałeś to, że Pan ci powiedział, iż będzie dla ciebie 

Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego praw, poleceń i nakazów 

oraz słuchał Jego głosu. (18) A Pan uzyskał to, żeś ty dziś obiecał być ludem stanowiącym 

szczególną Jego własność, jak ci powiedział, abyś zachowywał Jego wszystkie 

polecenia. (19) On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie 

narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga twego, jak sam powiedział. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Gdyby ortodoksyjny Żyd zastanawiał się, jaki jest ulubiony przez Boga dzień, z 

pewnością sądziłby, że jest to sobota, czyli dzień, w którym Bóg odpoczął.  

 Chrześcijanin spodziewałby się pewnie, że tym ulubionym dniem będzie 

niedziela, dzień zmartwychwstania.  

 

Jednak ulubionym dniem Boga jest dzień dzisiejszy.  

To znaczy nie konkretna dzisiejsza data, ale każdy dzisiejszy dzień. Dlaczego? 

Ponieważ ten dzień, każda jego chwila, zawiera w sobie Boży potencjał. To „dzisiaj” 

wypełnione jest po brzegi Bożą mocą i łaską.  

Przypomnij sobie wędrówkę Izraelitów przez pustynię. Bóg codziennie na nowo 

troszczył się o ich potrzeby. Dostarczał im manny, której mogli nazbierać tylko na 

jeden dzień, ale codziennie rano pojawiała się ona od nowa (Wj 16,4-15).  

W dzisiejszym czytaniu, gromadząc Izraelitów na progu Ziemi Obiecanej, Mojżesz 

wzywa ich do wiary w tę samą prawdę – to dziś Bóg zaspokoi wszystkie ich 

potrzeby, to dziś otoczy ich miłością i troską. 

 



Ty także otrzymałeś dziś całkowicie nowy dzień. 

Dzień wczorajszy, ze wszystkimi błędnymi decyzjami i wyborami, które chciałbyś 

zmienić, jest już za tobą. Dzień jutrzejszy, ze wszystkimi wyzwaniami, które cię 

niepokoją, jest w Bożych dłoniach.  

 Natomiast dziś Bóg ofiarowuje ci swoją miłość.  

 Dziś daje ci swoje słowo mądrości.  

 Dziś zaprasza cię do pójścia za Nim. 

Każdy z nas ma rozmaite potrzeby, ale oprócz zaspokajania tych potrzeb Bóg 

codziennie ofiarowuje każdemu człowiekowi jeszcze coś – swoją niepodzielną 

uwagę. Tu i teraz ofiarowuje ci swoją wierność i miłość. Wie, co przyniesie 

dzisiejszy dzień, i daje ci potrzebną mądrość i siły, abyś mógł temu wszystkiemu 

sprostać. 

Działanie Boga nie ogranicza się do starożytnych historii biblijnych i życia 

świętych z minionych epok. Nie pojawi się też ono dopiero w odległej przyszłości, 

której możesz nie dożyć.  

 On jest z tobą – był wczoraj, jest dziś i będzie na wieki  (Hbr 13,8).  

To dziś jest czas, w którym możesz do Niego przyjść, zjednoczyć się z Nim                           

i poznać, jak bardzo jest ci bliski. On wie dokładnie, czego potrzebujesz, i ma to już 

w wyciągniętej dłoni. Oto dzień, który Pan uczynił! 
 

„Jezu, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień. Otwórz mi oczy na łaski, jakich 

chcesz mi dziś udzielić – łaski przeznaczone specjalnie na dzisiaj”. 
 

Ps 119,1-2.4-5.7-8    
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 5, 43 - 48  (Biblia Tysiąclecia) 

 

(43) Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela 

swego będziesz nienawidził. (44) A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych 

nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują;(45) tak będziecie synami 

Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad 

złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. (46) Jeśli 

bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy 

tego nie czynią? (47) I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? 

Czyż i poganie tego nie czynią? (48) Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest 

Ojciec wasz niebieski. 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  
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Rdz 15,5-12.17-18 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(5) I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: Spójrz na niebo i policz 

gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić; potem dodał: Tak liczne będzie twoje potomstwo.  

(6) Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. (7) Potem zaś rzekł do niego: Ja 

jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na 

własność. (8) A na to Abram: O Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam 

go na własność? (9) Wtedy Pan rzekł: Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i 

trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. (10) Wybrawszy to wszystko, Abram 

poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej; 

ptaków nie porozcinał. (11) Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo 

drapieżne, Abram je odpędził. (12) A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w 

głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność.  

(17) A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby 

wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi 

połowami zwierząt. (18) Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, 

mówiąc: Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki 

Eufrat. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 
 

 

Wszystkie trzy dzisiejsze 

czytania zachęcają nas do tego 

samego – do patrzenia w niebo.  
 



 W pierwszym czytaniu Bóg poleca Abrahamowi spojrzeć w rozgwieżdżone 

niebo: „Policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić (…) Tak liczne będzie twoje 

potomstwo” (Rdz 15,5) – obiecuje. Abraham, bezdzietny mężczyzna                            

w zaawansowanym już wieku, miał stać się ojcem wielu narodów. 

 

 W drugim czytaniu św. Paweł przypomina nam, że „nasza (…) ojczyzna jest 

w niebie” (Flp 3,20), a nie na tym świecie. Mówi, dokąd powinniśmy dążyć                 

i ku czemu kierować nasze myśli, aby „trwać mocno w Panu” (Flp 4,1). 

 

 Z kolei w Ewangelii Jezus daje Piotrowi, Jakubowi i Janowi wizję swojej 

niebieskiej chwały. Wie, że zmierza na krzyż, a Jego śmierć wstrząśnie nimi do 

żywego. Dlatego daje im wizję, która ma umocnić ich wiarę i podtrzymywać 

ich na duchu, gdy zobaczą Go pojmanego, umęczonego i martwego.  

 

Jezus pragnie, abyśmy i my podnieśli oczy ku niebu. Pragnie, byśmy codziennie             

w modlitwie porannej wpatrywali się w Jego chwałę i przypominali sobie Jego 

obietnice. Wie, że w ten sposób damy Duchowi Świętemu sposobność do 

wypisywania tych obietnic w naszych sercach. Pozwolimy, by ukazał nam miłosierną 

miłość Jezusa i pomógł trwać przy Nim przez cały dzień. 

 

A oto podstawowe obietnice, na których możesz się skupić.  

 

 Po pierwsze, Bóg obiecuje dochować zawartego z tobą przymierza, jak 

dochował przymierza z Abrahamem.  

 Po drugie, Jezus zapewnia, że należysz do Niego, a twoją ojczyzną jest niebo 

(Flp 3,20).  

 I po trzecie, Duch Święty obiecuje, że jeśli codziennie będziesz wpatrywać się  

w Jezusa na modlitwie, zaczniesz widzieć Go jaśniej, jak Apostołowie, którzy 

ujrzeli przebłysk Jego chwały na Górze Przemienienia. 

 

Wybierz dziś sobie jedną z tych obietnic i zatrzymaj się na niej. Powtarzaj ją sobie 

wiele razy. Skup na niej swoje serce i pomyśl, w jaki sposób objawia ona miłość 

Boga do ciebie. Patrz w niebo, a twoje serce napełni się Bożą dobrocią i łaską! 
 

„Jezu, wierzę w Twoją miłość i miłosierdzie.                                                           

Pomóż mi dziś wpatrywać się w Ciebie”. 
 

Ps 27,1.7-9.13-14   Flp 3,17--4,1    
 



 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 9, 28b-36 
 

(28) W jakieś osiem dni po tych mowach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na 

górę, aby się modlić. (29) Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego 

odzienie stało się lśniąco białe. (30) A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to 

Mojżesz i Eliasz. (31) Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał 

dokonać w Jerozolimie. (32) Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się 

ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim. (33) Gdy oni 

odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 

trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział 

bowiem, co mówi. (34) Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy 

[tamci] weszli w obłok. (35) A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego 

słuchajcie! (36) W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali 

milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmiali o tym, co widzieli. 

 

 


