
Zwiastowanie Pańskie 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

25 marca 2019 

Lekcja  125                                      Temat:   Maryja - pełna łaski 
 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 1, 26-38 (Biblia Tysiąclecia) 

  

 

(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. 

  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Bazylika Zwiastowania w Nazarecie została wzniesiona na miejscu, 

gdzie, jak wierzono, znajdował się dom Najświętszej Maryi Panny. 

 



 
 

Tu. Wcielenie dokonało się tutaj, w małym galilejskim miasteczku.  

 Bóg stał się człowiekiem w konkretnym miejscu i w konkretnym momencie 

dziejów.  

 Wkroczył w historię rodzaju ludzkiego, a Jego narodziny, śmierć i 

zmartwychwstanie na zawsze zmieniły bieg historii. 

Ale Jezus miał przecież również swoją osobistą historię. W chwili gdy Maryja 

wypowiedziała swoje fiat, ocienił Ją Duch Święty, a w Jej łonie począł się Jezus. 

Maryja urodziła Go i wykarmiła piersią. Wychowywał się w otoczeniu swoich ciotek, 

wujków, kuzynów i dziadków. Nauczył się pierwszych słów od rodziców. Idąc w 

ślady Józefa, został cieślą. Co szabat chodził do synagogi i zasiadał u stóp rabbich. 

Ty także masz swoją osobistą historię – a Jezus, stając się człowiekiem, wszedł 

również i w nią. Jezus jest z tobą tu i teraz, w chwili, gdy czytasz te słowa.  

Był z tobą, kiedy obudziłeś się dziś rano, i będzie przy tobie, kiedy położysz się 

spać. Jest z tobą we wszystkich smutkach i radościach, w wielkich i małych 

zdarzeniach, w wołaniu o ratunek oraz w słowach dziękczynienia i uwielbienia.  

A ponieważ żyje w tobie, wnosisz Jego obecność wszędzie, dokąd idziesz. Jezus 

obdarza miłością każdego, kogo spotykasz. To właśnie uczynił dla ciebie Bóg. 

I będzie to czynił dla każdego, kto powie Mu „tak” – jak Maryja – aż do czasu, 

kiedy ponownie przyjdzie. Tak więc w to przepiękne święto wyraź Jezusowi swoją 

wdzięczność za to, że zechciał przyjść na ziemię i żyć wśród ludzi. Dziękuj Mu za 

Jego obecność w twojej historii. 

„Panie, daj mi stałą świadomość tego, że Ty żyjesz we mnie”. 

 

Iz 7,10-14   Ps 40,7-11 

Na niższym poziomie 

bazyliki, w grocie 

zwiastowania, znajduje się 

ołtarz z łacińskim napisem: 

Verbum caro hic factum est 

– „Słowo tu ciałem 

się stało”. 

 



  

Jacek Malczewski Zwiastowanie olej na dykcie, 1923  

Muzeum Narodowe Warszawa 
 

Maryja jest tutaj zwykłą wiejską dziewczyną, a archanioł wiejskim chłopakiem. 

To zerwanie z tradycyjnym schematem. Jednak nie tylko dlatego ten obraz robi 

wielkie wrażenie. 

Przyzwyczailiśmy się do tradycyjnego sposobu przedstawiania zwiastowania, 

wypracowanego jeszcze w średniowieczu. Był on potem, w różnych wariantach, powielany 

wielokrotnie w kolejnych stuleciach.  

Wszystkie te obrazy miały dwie zasadnicze cechy.  

 Po pierwsze, scena zwiastowania odbywała się albo w symbolicznym wnętrzu 

kościelnym, albo pałacowej komnacie.  

 Po drugie, widzieliśmy to wydarzenie z boku, z pewnej odległości, jak niezależni 

widzowie. Jacek Malczewski całkowicie zerwał z tym schematem. 

https://www.gosc.pl/doc/5407240.W-wiejskiej-izbie
https://wf1.xcdn.pl/files/19/03/20/077790_VPFo_176e2c30444da566ae0c046b688b_83.jpg


Od razu zauważamy, że znajdujemy się w wiejskiej chacie w czasach współczesnych 

malarzowi. Nie ma tu aureoli ani lecących z nieba promieni nadnaturalnego światła, ale 

złożone do modlitwy dłonie anioła i skrzyżowane na piersiach ręce Maryi dobrze 

wprowadzają nas w klimat biblijnej sceny.  

Przede wszystkim jednak obie postacie namalowane są w taki sposób, że obserwujemy 

Gabriela z perspektywy Maryi. Nasz wzrok podąża za Jej wzrokiem. Ponadto oboje są bardzo 

blisko widza, co powiększa nasze zaangażowanie. Artysta najwyraźniej pragnął, byśmy 

poczuli się przez chwilę jak Maryja, zrozumieli Jej zaskoczenie i lęk. 

Na obrazach przedstawiających zwiastowanie bardzo często Maryja zajmuje się 

wyszywaniem, co interpretowane jest w ten sposób, że symbolicznie przygotowuje już 

ubranka dla swego mającego się narodzić za dziewięć miesięcy Syna.  

Do tej tradycji nawiązuje Malczewski, umieszczając dyskretnie na stole, na drugim planie, 

pomiędzy obiema postaciami, nożyczki i naparstek. 

Leszek Śliwa ("Go Niedzielny") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

26 marca 2019                           

Lekcja  126                                      Temat:  Przebaczanie 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 18, 21-35 (Biblia Tysiąclecia) 
 

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

przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem 

razy? (22) Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt 

siedem razy.  

(23) Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze 

swymi sługami. (24)Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był 

winien dziesięć tysięcy talentów. (25) Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał 

sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług 

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

wszystko ci oddam. (27) Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu 

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

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

współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. (30) On 

jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda 

długu. (31) Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i 

opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. (32) Wtedy pan jego wezwał go przed siebie 

i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie 

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

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

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

jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jak wiele naszych ocen zależy od punktu widzenia! Kiedy Piotr przychodzi do 

Jezusa z pytaniem o przebaczanie winowajcy, chodzi mu o ustalenie jakiegoś limitu, 

uważając, że miłosierdzie ma swoje granice. Stawia się przy tym w sytuacji strony 

pokrzywdzonej.  



Jednak Jezus, opowiadając przypowieść o nielitościwym dłużniku, proponuje mu, 

by postawił się w sytuacji tego, który otrzymuje przebaczenie. 

Prosi Piotra, by wyobraził sobie, że darowano mu ogromny dług. Jaka powinna 

być jego reakcja? Okazanie wielkoduszności tym, którzy są jemu coś winni, czy też 

twarde egzekwowanie należności od innych, w wyniku którego sam mógłby trafić do 

więzienia? 

 Czy lepiej dać się przemienić miłosierdziu, czy skończyć w więzieniu – 

pomimo łaskawości swego pana? 

Wszyscy jesteśmy przedmiotem wielkiego, przemieniającego miłosierdzia Boga; 

hojności Ojca. Jak rzeka przepełniająca brzegi wylewa się ono z Jego serca, płynąc 

wszędzie i obmywając do czysta każdego, kto znajdzie się na jego drodze i pozwoli 

się obmyć. 

Kiedy następnym razem będziesz skrzywdzoną stroną i zaczniesz domagać się 

sprawiedliwości, zatrzymaj się na chwilę i spróbuj spojrzeć szerzej.  

 Pamiętaj, że także ta druga osoba jest przedmiotem miłosiernej miłości 

Boga.  

 Przypomnij sobie, w jaki sposób patrzy na ciebie Bóg, i spróbuj spojrzeć na 

tę drugą osobę tym samym spojrzeniem miłości, współczucia i przebaczenia.  

 

 Zapytaj siebie: Jak mogę odmówić komuś przebaczenia, 

skoro Bóg nigdy mi go nie odmawia? 

Jeśli będziemy wciąż pamiętać o Bożym spojrzeniu miłości, miłosierdzie zacznie 

wypływać z nas w sposób naturalny. Na początku może to być zaledwie mała 

strużka, a nawet i to nie będzie dla nas łatwe. Ale nie powinniśmy się zniechęcać. 

Bóg wie, jakie to dla nas trudne, i okazuje nam nieskończoną cierpliwość. Skoro jest 

aż tak miłosierny, że wydał za nas swego jedynego Syna, dlaczego nie miałby teraz 

okazać nam miłosierdzia, wspierając nasze wysiłki? 

 

„Ojcze w niebie, odpuść mi moje winy, jak i ja staram się odpuścić tym, którzy 

przeciwko mnie zawinili”. 

 

Dn 3,25.34-43   Ps 25,4-9 
 
 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

27 marca 2019                    

Lekcja  127                                     Temat:   Słuchaj, wypełniaj, żyj! 
 

Pwt 4,1.5-9   (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was 

wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg 

waszych ojców.  

 (5) Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, 

abyście je wypełniali w ziemi, do której idziecie, by objąć ją w posiadanie. (6) Strzeżcie ich i 

wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które 

usłyszawszy o tych prawach powiedzą: Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i 

rozumny. (7) Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go 

wzywamy? (8) Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, 

które ja wam dziś daję? (9) Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych 

rzeczach, które widziały twe oczy: by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, 

ale ucz ich swych synów i wnuków.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  
 

 

Recepta na zachowanie zdrowia i sprawności fizycznej jest w miarę jasna. Należy 

dobrze się odżywiać – dostarczać organizmowi właściwych składników odżywczych, 

a unikać przetworzonej żywności. Należy też ćwiczyć – trenować mięśnie i serce 

przez regularną aktywność fizyczną. Oczywiście w praktyce okazuje się to nieco 

bardziej skomplikowane, a „jasne” nie zawsze znaczy „łatwe”. Jednak już samo 

zrozumienie teorii jest dobrym punktem wyjścia. 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu otrzymujemy inną receptę.  

Jest to recepta dotycząca zdrowia duchowego, 

oparta na tym, co mówi Pismo Święte. 

 Oto ona: 

„Słuchaj… wypełniaj… żyj” (Pwt 4,1). 



 

 Ten, kto słucha słowa Bożego i wypełnia je, cieszy się życiem duchowym.  

 

Przyjrzyjmy się kolejno tym trzem elementom.  

 

1. Najpierw mamy słuchać Bożego słowa.  

Codzienna lektura Biblii jest absolutnie niezastąpioną praktyką. Podobnie jak 

nasze ciała potrzebują codziennie pożywnego, zdrowego jedzenia, tak dla 

naszego ducha pokarmem jest słowo Boże. Najlepiej jest czytać je w duchu 

modlitwy. Proś Ducha Świętego, aby pomógł ci przyswoić pokarm słowa Bożego 

i umacniać się nim od wewnątrz. Czytając, stawiaj sobie pytanie: „Co ten 

fragment objawia mi o Panu?” 

 

2. Następnie mamy wypełniać słowo Boga – to znaczy być mu posłuszni.  

Postaw więc sobie kolejne pytanie: „Co mógłbym zmienić w swoim życiu w 

świetle tego fragmentu?”. Wybierz jedną rzecz i spróbuj ją zrealizować. Może 

słowo wezwie cię do przebaczenia komuś, kto cię skrzywdził. Może do 

powiedzenia czegoś miłego żonie czy mężowi. A może na początek po prostu 

postanowisz sobie poświęcić trochę czasu na lekturę duchową. Stopniowo twoje 

życie zacznie się zmieniać, a z czasem zmiany te będą coraz bardziej widoczne. 

 

3. I wreszcie, mamy żyć – jest to obietnica błogosławieństwa dla tych, którzy 

słuchają słowa Bożego i wypełniają je. Nie znaczy to, że nie spotkają cię już 

nigdy nieszczęścia i przeciwności, ale że żadne okoliczności nie zdołają zdławić 

twojego wzrostu w życiu duchowym.  

 

Jeśli cierpliwie, pokornie i z miłością będziesz słuchać słowa 

Bożego i wypełniać je, będziesz żył w bliskości Boga. 

 

„Panie, dziękuję Ci za błogosławieństwo Twojego słowa”. 

 

Ps 147,12-13.15-16.19-20    

 

 



 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 5, 17 - 19  (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

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

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

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

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

choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :  

28 marca 2019                           

Lekcja  128                                      Temat:   Droga, którą idę ... 
 

Jr 7,23-28 (Biblia Tysiąclecia) 
 

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

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

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

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

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

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

ani nie nadstawiali swych uszu. Uczynili twardym swój kark, stali się gorszymi niż ich 

przodkowie. (27) Powiesz im wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają; będziesz wołał do 

nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi. (28) I odezwiesz się do nich: To jest naród, który nie 

usłuchał głosu Pana, swego Boga, i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich 

ust.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Życie chrześcijańskie nie bez powodu jest często porównywane do drogi. Ludzie 

wyruszają w drogę po to, żeby dotrzeć do jakiegoś celu – my także zdążamy do 

naszego ostatecznego celu, którym jest niebo. I jak wie każdy podróżujący, 

najlepszym sposobem na dotarcie do celu jest poruszanie się naprzód.  

Dlatego właśnie dzisiejsze pierwsze czytanie jest tak przejmujące. Bóg, przez 

proroka Jeremiasza, ubolewa nad tym, że jego lud cofa się, zamiast iść do przodu. 

Odwrócił się do Pana plecami i zaczął odchodzić od Niego w ciemności grzechu. 

Zatrzymaj się na chwilę na tym obrazie. 

Czym jest grzech, jeśli nie cofaniem się, powrotem do pragnień i dążeń, które 

oddzielają nas od Boga i od siebie nawzajem? A jaki jest tego skutek?  

Oddalamy się od naszego celu i tracimy z oczu życie wieczne, które jest naszym 

dziedzictwem w Chrystusie. 



Podobnie, czym jest życie wiary, jeśli nie stałym poruszaniem się naprzód                

z oczyma utkwionymi w celu, do którego zdążamy? Czym ono jest, jeśli nie 

stawianiem kolejnych kroków, w ufności, że Bóg podtrzyma nas, umocni i zaspokoi 

nasze potrzeby? Jeśli nie opieraniem się grzechowi, z powodu którego zbaczamy                 

z drogi?  

 Miej w pamięci ten obraz, kiedy zmagasz się z pokusami.  

Pamiętaj, że wybór zawsze należy do ciebie. 

To ty decydujesz, czy postawić krok wstecz, oddalając się od celu, czy iść do 

przodu, uciekając od kłębiących się w tobie pragnień i pożądań w ramiona Ojca 

niebieskiego. 

 

 

Gdy tydzień powoli zmierza do końca, zastanów się przez chwilę nad przebytą 

drogą. Zobacz, czy nie ma na niej jakichś przeszkód, które mógłbyś usunąć.                      

Co możesz zrobić, aby twoja wędrówka stała się prostsza i szybsza? 

 

„Jezu, pomóż mi wytrwale iść Twoją drogą. Pomóż mi osiągnąć cel – 

zjednoczenie z Tobą”. 

 

Ps 95,1-2.6-9    

 

Postanów sobie dzisiaj iść wiernie 

drogą ufności i miłości, ze wzrokiem 

utkwionym w Jezusa i Jego niebiański 

tron. 

Pamiętaj również, że nie idziesz tą 

drogą samotnie, lecz w otoczeniu 

świętych i aniołów, wspierany 

świadectwem i modlitwą wszystkich 

braci i sióstr w Chrystusie na całym 

świecie. A co więcej, jest z tobą sam 

Jezus, i pozostanie z tobą „aż do 

skończenia świata” (Mt 28,20). 

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 11, 14-23 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 (14) Raz wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy 

zaczął mówić i tłumy były zdumione. (15) Lecz niektórzy z nich rzekli: Przez Belzebuba, 

władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. (16) Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, 

domagali się od Niego znaku z nieba. (17) On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde 

królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. (18) Jeśli więc i szatan z 

sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba 

wyrzucam złe duchy. (19) Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo 

je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. (20) A jeśli Ja palcem 

Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo 

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

mienie. (22) Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, 

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

zbiera ze Mną, rozprasza. 
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Piątek         

29 marca 2019                    

Lekcja  129                                    Temat:   O nawróceniu 
Oz 14,2-10   (Biblia Tysiąclecia) 

 

  

(2) Wróć, Izraelu, do Pana Boga twojego, upadłeś bowiem przez 

własną twą winę. (3) Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana! Mówcie do Niego: 

Przebacz nam całą naszą winę, w ten sposób otrzymamy dobro za owoc naszych 

warg. (4) Asyria nie może nas zbawić - nie chcemy już wsiadać na konie ani też mówić 

"nasz Boże" do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota. (5) Uleczę ich 

niewierność i umiłuję ich z serca, bo gniew mój odwrócił się od nich. (6) Stanę się jakby 

rosą dla Izraela, tak że rozkwitnie jak lilia i jak topola rozpuści korzenie. (7) Rozwiną się 

jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu. (8) I 

wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu, i zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których 

sława będzie tak wielka, jak wina libańskiego. (9) Co ma jeszcze Efraim wspólnego z 

bożkami? Ja go wysłuchuję i Ja nań spoglądam, Ja jestem jak cyprys zielony i Mnie 

zawdzięcza swój owoc. (10) Któż jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to 

rozważył? Bo drogi Pańskie są proste: kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają 

się na nich grzesznicy. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Niewiele rzeczy boli tak bardzo, jak zdrada niewiernego współmałżonka. Dlatego 

właśnie Księga Ozeasza tak mocno do nas przemawia. Relacja Boga do Izraela jest w 

niej ukazana poprzez dramatyczną historię małżeństwa proroka. Przez jego 

nieustępliwą, wytrwałą miłość do cudzołożnej żony Bóg objawia swą niezmienną 

miłość do niewiernego Izraela.  

„Nawróćcie się do Pana” (Oz 14,3) – powtarza wciąż na nowo prorok. 

Dziś, podobnie jak w czasach Ozeasza, Bóg wciąż wzywa swój lud do powrotu.  

 



A ponieważ przez cały Wielki Post wezwanie to rozbrzmiewa w sposób 

szczególny, wsłuchajmy się w głos Boga przemawiającego przez proroka 

Ozeasza. 

 Upadłeś bowiem przez własną swą winę (Oz 14,2).  

Wiemy wszyscy, jak dotkliwy jest ciężar winy. Nawet jeśli staramy się wybielić, 

niewyznany grzech więzi nas jak ciężki łańcuch kołyszący się u nóg. Czasami 

niszczy nas poczucie winy nawet z powodu tych grzechów, które już wyznaliśmy. 

Jednak nasz wierny  

 Bóg wciąż woła: Pozwól mi zdjąć ten ciężar, który cię wyczerpuje                            

i przygniata. Zabierzcie ze sobą słowa (Oz 14,3). 

Bóg wie, że akt wyznania grzechów jest pierwszym krokiem ku wolności. 

Nazwanie ich głośno jest najlepszym sposobem wystawienia ich na światło, gdzie 

Pan może nas od nich uwolnić.  

Czy nie to właśnie dokonuje się na spowiedzi? Nasze słowa skruchy mają moc 

rozrywania łańcuchów, które nas krępują. Nie zawsze jest nam łatwo znaleźć 

właściwe słowa. Ale dla Pana nie ma to znaczenia. Wystarczy zacząć od słów: 

„Ojcze, zgrzeszyłem” (Łk 15,21).  

 Wyznaj swoje grzechy – prosi Bóg. Jestem gotów ci przebaczyć. Uleczę ich 

niewierność (Oz 14,5). 

Ta obietnica daje nam odwagę, by powrócić do Pana. On nie tylko nam przebaczy, 

ale również uleczy nas z pożądliwości, które prowadzą do grzechu. Za każdym 

razem, gdy zwracamy się do Niego na spowiedzi i spotykamy się z Jego miłością, 

nasze serca miękną – jest nam coraz łatwiej przekraczać swój egoizm i żyć miłością. 

On woła do nas: Przyjdźcie, abym was uzdrowił! 

Niezależnie od tego, czy od twojej ostatniej spowiedzi upłynęło wiele lat, czy 

stosunkowo krótki czas, idź znowu! Najlepiej jeszcze w tym tygodniu. Powróć do 

Pana, Boga twojego. 

 

„Panie, miej miłosierdzie dla mnie, grzesznika”. 

 

Ps 81,6.8-11.14-17 

 
 



Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 12, 28b - 34  (Biblia Tysiąclecia) 

 

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

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

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

Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. (30) Będziesz miłował Pana, 

Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją 

mocą. (31) Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma 

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

Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz 

Niego. (33) Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą                        

i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż 

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

do niego: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej Go 

pytać. 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 18, 9 - 15 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(9) Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę 

przypowieść: (10) Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi 

celnik. (11) Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że 

nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten 

celnik. (12) Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co 

nabywam. (13) Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz 

bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. (14) Powiadam wam: 

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

będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. (15) Przynosili Mu również 

niemowlęta, żeby na nie ręce włożył, lecz uczniowie, widząc to, szorstko zabraniali im. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 Na pierwszy rzut oka modlitwa faryzeusza wydaje się jednym dziękczynieniem. 

Jednak im dłużej on mówi, tym jaśniej dostrzegamy, że w jego polu widzenia 

znajduje się niemal wyłącznie on sam i nie ma tam już miejsca dla Boga. Postawa 

skupienia na sobie odcina go od Boga, do którego na pozór się zwraca. 

Przeciwną postawę w tej przypowieści reprezentuje celnik. Nie śmie on wznieść 

oczu ku niebu. Zdając sobie sprawę ze swego grzechu i bezradności, widzi potrzebę 

Bożego miłosierdzia i o nie prosi. Jego pokora otwiera mu drogę do przyjęcia 

przebaczenia, wraca do domu usprawiedliwiony. 

 



 
 

Wiemy, jak wiele wysiłku wymaga nieraz skupienie się na Bogu podczas 

modlitwy.  

Różne pilne sprawy domagają się naszej uwagi. Jesteśmy zmęczeni, plączą się nam 

myśli. Albo też trudno nam się skupić, gdyż jesteśmy rozemocjonowani otrzymaną 

właśnie dobrą – lub złą – nowiną. Bóg wie, jaką toczymy walkę. Wie, jakie 

napotykamy przeszkody, i docenia nasz wysiłek zwracania się do Niego umysłem                 

i sercem. 

Pamiętaj o tym, stając dziś przed Panem na modlitwie. Czy jest to twoja prywatna 

modlitwa, czy też udział we Mszy świętej, wiedz, że Bóg czeka na ciebie z radością, 

jak rodzic gotów podnieść swoje dziecko, gdy tylko wyciągnie ono do niego ręce. 

Nie bądź zaskoczony, gdy twoja uwaga słabnie, a myśli się rozpraszają.                

Czasami pomocne jest spojrzenie na krzyż czy skupienie się na słowach pieśni. 

Pamiętaj, że za każdym razem, gdy zwracasz się do Pana w pokorze, On                             

ci odpowiada. Ile razy wyznajesz Mu swoje grzechy, On wypowiada nad tobą słowa 

miłosierdzia i podnosi cię.  

On pragnie spędzać z tobą czas! 

„Jezu, dziękuję Ci za Twoje słowa, które kruszą moje serce. Do Ciebie 

wznoszę mego ducha”. 

Oz 6,1-6   Ps 51,3-4.18-21 
 

Te dwie postacie 

uświadamiają nam, na czym 

polega dobra i owocna 

modlitwa.  

Wymaga ona oderwania się 

od siebie i zwrócenia ku Bogu.  

Wymaga wsłuchania się w 

Jego słowa, a nie zagłuszania 

ich wychwalaniem samego 

siebie. 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 15,1-3. 11 - 32  (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. (2) Na to szemrali 

faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z 

nimi. (3) Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 

 (11) Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. (12) Młodszy z nich 

rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek 

między nich. (13) Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie 

strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. (14) A gdy wszystko wydał, nastał 

ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. (15) Poszedł i przystał do 

jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł 

świnie. (16) Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt 

mu ich nie dawał. (17) Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod 

dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. (18) Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: 

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; (19) już nie jestem godzien nazywać 

się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. (20) Wybrał się więc i poszedł 

do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 

wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. (21) A syn rzekł do niego: 

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się 

twoim synem. (22) Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i 

ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. (23) Przyprowadźcie 

utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, (24) ponieważ ten mój syn był 

umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. (25) Tymczasem starszy 

jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i 

tańce. (26) Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. (27) Ten mu rzekł: Twój 

brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go 

zdrowego. (28) Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył 

mu. (29) Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego 

rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. (30) Skoro 

jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla 

niego utuczone cielę. (31) Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy 

mnie i wszystko moje do ciebie należy. (32) A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten 

brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się. 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Czy to nie paradoks, że jedna z najbardziej przejmujących historii w 

całym Piśmie Świętym nosi tak mylący tytuł?  

Zamiast nazywać ją przypowieścią o synu marnotrawnym, należałoby raczej 

mówić, że jest to przypowieść o miłosiernym, przebaczającym ojcu. 

Mówi przecież nie tylko o jednym zbłąkanym synu, lecz o dwóch synach i ich 

ojcu. I jest to zarazem przypowieść o nieskończonej miłości, jaką ma dla nas Ojciec 

niebieski. Opowieść ta wyraźnie stawia sobie dwa różne cele – pokazuje, że Bóg 

pragnie objawiać wszystkim swoją miłość, a tym, którzy już ją poznali, chce 

objawiać ją coraz głębiej. 

Można powiedzieć, że syn marnotrawny był w pewnym sensie „martwy”                         

z powodu grzechów, jakie popełnił przebywając poza domem. Jego powrót do domu 

był jakby powrotem do życia.  

Na jego przykładzie Jezus pokazuje tych, którzy jeszcze nie przyjęli miłości, jaką 

Bóg ma do nich. Przed nimi powrót do domu. Potrzebują tego, co nazywamy 

„pierwszym nawróceniem”.  

Bóg chce, abyśmy szczególnie polecali takie osoby na modlitwie – dotyczy to 

zwłaszcza naszych bliskich, którzy są daleko od Pana. Oby wszyscy oni przeżyli 

pierwsze nawrócenie! 

Natomiast starszy brat syna marnotrawnego był „żywy” – pracowity i wierny. 

Jednak także i on potrzebował nawrócenia. Trwał w posłuszeństwie ojcu, ale czaiło 

się w nim wiele grzesznych myśli. Potrzebował „stałego nawracania się”, 

nieustannego odwracania się od swoich uraz, gniewu, zazdrości, polegania na samym 

sobie. 

Nawet jeśli wierzymy w Jezusa, modlimy się codziennie i regularnie jesteśmy                 

w kościele, potrzebujemy stałego nawracania się. Staramy się żyć uczciwie                           

i troszczyć się o nasze rodziny, ale zarazem popadamy w grzeszne schematy 

myślenia, jak osądzanie innych, samozadowolenie, skupianie się na sobie. Dlatego 

Bóg pragnie, abyśmy stale zwracali się do Niego, prosząc Go o pomoc  i 

uzdrowienie. Bóg przyjmuje każdego, kto do Niego przychodzi. Czy popełniliśmy 

wielkie, czy małe grzechy, zawsze jesteśmy oczekiwani przez Boga z otwartymi 

ramionami. 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że przyjmujesz mnie do domu”. 

Joz 5,9a.10-12   Ps 34,2-7   2 Kor 5,17-21 


