
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

8 kwietnia 2019 

Lekcja  135                                     Temat:   Świadectwo Osób - Ojca i Syna 
 Ewangelia dnia dzisiejszego: J 8, 12 - 20 (Biblia Tysiąclecia) 

  
 

(12) A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością 

świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie 

miał światło życia. (13) Rzekli do Niego faryzeusze: Ty sam o sobie wydajesz 

świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe. (14) W odpowiedzi rzekł do nich 

Jezus: Nawet jeżeli Ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest 

prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd 

przychodzę, ani dokąd idę. (15) Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie 

sądzę nikogo. (16) A jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ Ja 

nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał. (17) Także w waszym Prawie jest 

napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. (18) Oto Ja sam wydaję 

świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, 

który Mnie posłał. (19) Na to powiedzieli Mu: Gdzie jest Twój Ojciec? Jezus 

odpowiedział: Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie poznali, 

poznalibyście i Ojca mego. (20) Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy uczył 

w świątyni. Mimo to nikt Go nie pojmał, gdyż godzina Jego jeszcze nie nadeszła. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Kiedy szukamy pracy, niezwykle ważne są referencje. To od nich może zależeć, 

czy zostaniemy zatrudnieni, czy nie, czy otrzymamy dobrą pracę, czy jedynie znośną. 

Jest tak dlatego, ponieważ pracodawcy potrzebują dowodów na to, że jesteś 

uczciwym człowiekiem, z którego będą mieli pożytek.  

Oczywiście czytają twoje CV, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej sam się im 

przedstawiłeś. Chcieliby mieć jednak większą pewność – i dlatego ktoś, kto jest 

gotów cię poprzeć, może być tu bardzo przydatny. 

 



Dyskutując z przywódcami Izraela, Jezus powiedział im, kim jest. Czynił to z o 

wiele ważniejszego powodu niż ubieganie się o pracę. Mówił o sobie, że jest 

„światłością świata” (J 8,12), a Boga nazwał swoim Ojcem. Nie uwierzyli Mu 

jednak (J 5,18). W ich oczach był oszustem, bluźniercą, a także zagrożeniem dla ich 

autorytetu. Dlatego próbowali wpędzić Go w pułapkę, domagając się jakiegoś 

dowodu na prawdę Jego słów. 

Jednak Jezus odpowiadał ze spokojną pewnością, odnosząc się zarówno do tego, 

kim był, jak i w jakim celu został posłany. Bóg Ojciec zaświadczył już na Jego 

korzyść przy chrzcie i przemienieniu, nazywając Go swoim umiłowanym Synem  

(Mt 3,17; 17,5).  

 Mamy tu więc dwie „referencje” – samego Jezusa oraz Boga 

Ojca –  

 a zgodnie z Prawem Mojżeszowym świadectwo dwóch 

osób jest wiarygodne. 

Nam trudno jest czasem zachować pokój i pewność, zwłaszcza kiedy natrafiamy 

na jakiś sprzeciw. Może zastanawiamy się, czy słusznie postępujemy, starając się 

wpoić dzieciom wiarę w świecie, który nie podziela naszych wartości. Albo kiedy 

spotykamy ludzi niewierzących w Boga lub atakujących naszą wiarę i sami nie 

wiemy, co mówić. 

Jednak gdy w świecie zewnętrznym nie znajdujesz aprobaty dla swego 

postępowania, jest rzeczą jasną, że twoja pewność musi płynąć z wewnątrz. Po prostu 

pamiętaj, kim naprawdę jesteś. Bóg zaświadcza o tobie, jak świadczył o Jezusie.  

Mówi do ciebie:  

„Jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Masz wielką 

godność w moich oczach”. 

 Jest to najlepsza „referencja”, jakiej kiedykolwiek możesz się spodziewać! 

 

„Ojcze, spraw, bym nigdy nie zapominał, że jestem Twoim umiłowanym 

dzieckiem”. 

 

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62     lub Dn 13,41c-62    Ps 23,1-6 
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9 kwietnia 2019                           

Lekcja  136                                      Temat:  Więź z Jezusem nadaje sens życiu 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: 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”  

 

Pytanie słuchaczy było jak najbardziej uzasadnione. Poprzednie zdanie Jezusa 

wydawało się niepełne. „Jeśli bowiem nie uwierzycie, że JA JESTEM, 

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

JA JESTEM – ale właściwie kim On jest? W co mianowicie mieli uwierzyć 

słuchający Go Żydzi? 

Jezus nawiązuje tu do dialogu Mojżesza z Bogiem objawiającym się w krzewie 

ognistym. To właśnie tam Bóg, zapytany o swoje imię, co w świecie wyznającym 

wielu bogów nie było bez znaczenia, przedstawia się jako „JESTEM, KTÓRY 

JESTEM” (Wj 3,14).  



To On jeden istnieje samoistnie – a wszystko inne bierze swoje istnienie od 

Niego. Odwołując się do tego tytułu, Jezus utożsamia się z Bogiem. 

Nie wdaje się przy tym w dokładne wyjaśnienia. Zdaje sobie sprawę, że te 

słowa staną się zrozumiałe dopiero w świetle Jego Paschy – gdy wywyższony 

przez ludzi na drzewie krzyża, zostanie wywyższony przez Ojca, przez powstanie 

z martwych do nowego życia. Dopiero wtedy okaże się, że rzeczywiście jest On 

Synem Bożym posłanym przez Ojca. 

Na razie jeszcze nie sposób do końca zrozumieć Jego słów bez szczególnej 

łaski Bożej – a jednak znajdują się tacy, którzy wierzą, że On naprawdę jest kimś 

wyjątkowym, cieszącym się zażyłą więzią z Bogiem. Niektórzy rozpoznają                     

w Nim zapowiadanego Mesjasza.  

My wiemy już, kim jest Jezus. 

Nie musimy się tego domyślać.  

 Ale czy naprawdę wierzymy, że w Nim jest prawdziwe życie, a poza 

Nim śmierć?  

 Czy jesteśmy gotowi czynić to, co się Jemu podoba, tak jak On czynił to, 

co podobało się Ojcu? 

Nie trzeba być nikim wyjątkowym ani szczególnie zaawansowanym w 

świętości, by doświadczyć tego, że więź z Jezusem nadaje życiu sens – sprawia, 

że stopniowo stajemy się bardziej spokojni, ufni, opanowani, radośni.   

Nie musimy już za wszelką cenę zabiegać o dobrą opinię i aprobatę ludzi. 

Mamy w sercu pokój i nadzieję na przyszłość. Przeczuwamy, że życia, które 

mamy w sobie, nie odbierze nam nawet śmierć fizyczna – że Jezus przeprowadzi 

nas bezpiecznie przez wszystkie, nawet najtrudniejsze wydarzenia, a na koniec 

wprowadzi do domu Ojca. 

Pytanie: „Kimże Ty jesteś?”, skierowane do Jezusa, może wyrażać wiele 

uczuć. Dziś wyraźmy przez nie nasz podziw i naszą wdzięczność.  

 

„Jezu, pomóż mi wciąż na nowo odkrywać, kim jesteś – i spraw, by to 

odkrywanie Ciebie przemieniało moje życie”. 

 

Lb 21,4-9   Ps 102,2-3.16-21 
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„SŁOWA BOŻEGO” 
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10 kwietnia 2019                    

Lekcja  137                                     Temat:   Wychwalajmy Boga 
 

(Ps) Dn 3, 52 - 56 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(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. 

(57) Wszystkie Pańskie dzieła, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na 

wieki!  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  
 

Kiedy borykamy się z przeciwnościami, wołanie do Boga o pomoc przychodzi 

nam w sposób naturalny.  

Jednak Pismo Święte ukazuje także ludzi, którzy będąc w ciężkich 

tarapatach, wychwalają Boga.  

 Na przykład w dzisiejszym pierwszym czytaniu Szadrak, Meszak                          

i  Abed-Nego zostają wrzuceni do rozpalonego pieca za odmowę uczczenia 

posągu króla Nabuchodonozora. Jednak ku zdumieniu wszystkich nie 

panikują i nie krzyczą ze strachu, lecz przechadzają się wśród płomieni ognia, 

chwaląc i błogosławiąc Boga. 

 



Kiedy ci trzej mężczyźni wychwalają Boga w rozpalonym piecu, zostają ocaleni 

w nadprzyrodzony sposób – płomienie nie wyrządzają im szkody. Ponadto okazuje 

się, że nie są sami – jest z nimi ktoś czwarty, kto „wyglądem przypomina anioła 

Bożego” (Dn 3,25). 

Wszyscy przeżywamy życiowe próby, wszyscy czasami czujemy się jak                         

w rozpalonym do białości piecu. Naszą pierwszą reakcją w takich sytuacjach jest 

zwykle wołanie do Boga o ocalenie. Oczywiście jest to dobre – Bóg chce, abyśmy 

zwracali się do Niego w naszych potrzebach. A co by się stało, gdybyśmy wzięli 

głęboki oddech, i najpierw zaczęli wysławiać Boga ze wszystkich swoich sił? 

Akt uwielbienia Boga w tajemniczy sposób sprawia, że staje się On wśród nas 

obecny, jak ów „czwarty mąż” w rozpalonym piecu. Wiemy, że nie zawsze 

wybawia nas On od krzywdy w cudowny sposób, jak uczynił to dla Szadraka, 

Meszaka i Abed-Nega. Nie zawsze odwraca od nas nieszczęścia, ale gdy 

udowadniamy sobie, że jest z nami, nabieramy otuchy.  

Kiedy czyniąc krok w wierze, decydujemy się uwielbiać Boga, dzieje się coś 

jeszcze – odwracamy wzrok od swoich problemów, aby skupić się na Nim. 

Wszystko zaczynamy widzieć w innej perspektywie. Umacnia się nasza nadzieja                 

i ufność w Bogu. Coraz głębiej rozumiemy, że mamy wielkiego i wspaniałego 

Boga, który kocha nas nie tylko teraz, kiedy przeżywamy poważne tarapaty, ale 

zawsze – przez całą wieczność! 

 

Jakie jest dzisiaj twoje największe zmartwienie? 

 

 Złóż je na ołtarzu Pana, wyciągając do Niego ręce w uwielbieniu.  

 A potem wychwalaj Go dzisiejszym psalmem responsoryjnym.  

 

Nawet jeśli sytuacja się nie zmieni, to zmieni się twoje serce. 

 

„Dziękuję Ci, Panie, za Twoją zbawczą moc! Pragnę Cię zawsze uwielbiać”. 

 

Dn 3,14-20.91-92.95    
 

 

 



 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 8, 31 - 42  (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (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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11 kwietnia 2019                           

Lekcja  138                                   Temat:   Uwierzmy dziś Jezusowi 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 8, 51 - 58 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 (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.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wyobraź sobie, że uczestniczysz w intensywnym kursie języka angielskiego 

prowadzonym przez Amerykanina, który nie zna polskiego. Od chwili wejścia do 

klasy aż do końca lekcji słyszysz jedynie angielski. Zero polskiego. Jesteś całkowicie 

zanurzony w angielskim.  

 W dzisiejszej Ewangelii Jezus w podobny sposób zanurza nas w języku nieba. 

Długa debata Jezusa z przeciwnikami dochodzi do punktu, w którym kwestionują oni 

Jego twierdzenie, że jest Synem Bożym.  

„Jest Ojciec mój, co otacza mnie chwałą” – mówi Jezus – „Ja Go znam i słowo 

Jego zachowuję” (J 8,54.55).  

 



Przeciwnicy mają najwyraźniej problem z ustaleniem, za kogo sami Go uważają:  

 „Gdzież jest twój Ojciec? (...)  

 Kimże ty jesteś? (...) 

 Jesteś Samarytaninem (…)  

 Jesteś opętany (…)  

 Kimże ty siebie czynisz?”  

                                                                    (J 8,19.25.48.52.53). 

Po niespełna dwóch tysiącleciach dziejów narodu wybranego, spisanych w Starym 

Testamencie, doszło do impasu pomiędzy Jezusem a przywódcami żydowskimi.                      

Ci prawowierni Żydzi pragnęli dochować przymierza zawartego przez Boga                        

z Abrahamem. Tymczasem Jezus twierdził, że to On jest wypełnieniem obietnic tego 

przymierza. 

Skupienie żydowskich przywódców duchowych na własnych wyobrażeniach                     

i oczekiwaniach zamknęło ich na przyjęcie tej prawdy. Jezus jednak nie rezygnuje, 

próbuje ukazać im, kim jest, a także niewyobrażalną przyszłość, w której czeka na 

nich sam Abraham.  

 Jezus prowadzi także nas. 

Codziennie objawia nam perspektywę wiecznej szczęśliwości i zapewnia:                  

„Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki” (J 18,51).  

Prosi nas, abyśmy z ufnością wyruszyli za Nim do tej nowej Ziemi Obiecanej. 

Uwierzmy dziś Jezusowi. Żyjmy Jego słowem dziś i każdego dnia, aż wreszcie 

dojdziemy do naszej nowej ojczyzny. Aby tam dojść, trzeba utkwić wzrok w Jezusie. 

Jego krzyż jest dla nas drogowskazem. Jego zmartwychwstanie mówi nam, że 

największe przeszkody na tej drodze – grzech i śmierć – zostały już pokonane.                   

A Jego wniebowstąpienie przypomina, że bramy nieba zostały otwarte dla nas 

wszystkich! 

 

„Jezu, wierzę, że Ty jesteś drogą  do nieba. Pomóż mi porzucić ścieżki, które 

nie prowadzą do Ciebie”. 

 

Rdz 17,3-9   Ps 105,4-9 
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Lekcja  139                                    Temat:   Postaw Boga na pierwszym miejscu! 
 Ewangelia dnia dzisiejszego:  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” 

 

Przywódcy żydowscy musieli przyznać, że jednak w Jezusie jest coś dobrego.  

Budził On szczerą wiarę w wielu ludziach, pomagając nawet ciężkim grzesznikom 

odrzucić zło i powrócić do Boga.  

Ale teraz powiedział coś, czego nie byli w stanie zaakceptować.  

 Już wcześniej wzbudził w nich niepokój, nazywając się 

Synem Bożym.  

 Teraz stwierdził, że jest równy Bogu.  



 

Chwycili więc za kamienie i otoczyli Go, gotowi raz na zawsze uciszyć te 

bluźnierstwa. Jezus nie podjął żadnej próby znalezienia jakiegoś kompromisu. 

Odpowiedział śmiało: „Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od 

Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?” (J 10,32).  

Nie próbował też ich zastraszyć, przypominając przejawy swojej mocy. Chciał 

tylko, by przez to, co czynił, zobaczyli miłość Ojca do swego ludu. Zależało Mu 

jedynie na tym, by oddać chwałę Ojcu. 

To jest również naszą misją.  

 Czy możemy milczeć o Bogu, naszym Ojcu niebieskim?  
 

 To On posłał nam Jezusa, aby nas odkupił.  

 To On stoi za wszystkimi dziełami miłosierdzia czynionymi przez 

Kościół na całym świecie – a także za każdym wymówionym przez nas 

słowem miłości, pojednania i nadziei.  

 To Jego Duch udziela nam siły.  

 

A jeśli jesteśmy w stanie dzielić się miłością z innymi, to dlatego, że On dotknął 

naszych serc, przebaczył nam grzechy i napełnił nas miłością. 

Jeśli chcesz, jak Jezus, dać zdecydowany odpór przeciwnościom, zachowaj 

łączność z Ojcem. Postaw relację z Nim na pierwszym miejscu.  

W ten sposób będziesz mógł przyjmować Jego natchnienia, siłę i łaskę.                                 

A wówczas, gdy ktoś zaatakuje twoją wiarę, uda ci się odpowiedzieć w jedyny 

sposób zdolny przekonać każde sceptyczne serce – miłością Bożą. Kiedy ludzie w 

twoich słowach i czynach zobaczą odblask miłości Boga Ojca, zostaną do Niego 

pociągnięci i zrozumieją, że to w Nim jest odpowiedź, której szukali. 

 

„Panie, pomóż mi zawsze pamiętać o Twojej miłości i stawiać ją na 

pierwszym miejscu”. 

 

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

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

13 kwietnia 2019                           
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  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” 

 

Arcykapłani i faryzeusze zdumiewali się cudami Jezusa. Widzieli, że działa w Nim 

moc Boga, z którym łączy Go jakaś niezwykła więź. Drżeli jednak na myśl, że te 

potężne znaki, które Jezus czynił, sprawią, że cały lud w Niego uwierzy. A wtedy 

Rzymianie zniszczą Jerozolimę, miasto święte, które pomimo okupacji rzymskiej 

było w rozkwicie.  



A przecież Jeruzalem było miastem Boga, w którego imię Jezus dokonywał 

znaków. Skąd więc wziął się u przywódców żydowskich lęk, że Bóg pozwoli na 

zniszczenie swego miasta? 

Problem polegał na tym, że arcykapłani i faryzeusze starali się zachować Boże 

dzieło tylko własnymi ludzkimi siłami. Pomimo wszystkich cudów Jezusa, które 

widzieli i o których słyszeli, nie dopuszczali do świadomości tego, że dzieją się one 

mocą i z woli Boga. Z jednej strony musieli przyznać, że są świadkami czegoś 

nadprzyrodzonego, z drugiej nie mieściło im się to w głowach.  

Dlatego odrzucali Jezusa i to, co czynił, a nawet zamierzali Go zgładzić.  

Zanim jednak zaczniemy patrzeć z góry na faryzeuszy, przypomnijmy sobie, że 

nie byli oni bynajmniej typowymi czarnymi charakterami.  

 Byli ludźmi o podobnych uprzedzeniach i ograniczeniach, jak i my sami.  

Nasze drogi nie są drogami Bożymi, a Jego myśli nie są naszymi myślami                 

(Iz 55,8). Bóg często działa wbrew naszym ludzkim założeniom. Lubi nas 

zaskakiwać, przeprowadzać swoje plany w zupełnie nieoczekiwany i niepojęty dla 

nas sposób. 

Jak więc powinniśmy na to reagować? 

Trwając w ufności i pokorze serca. Nie mamy odpowiedzi na wszystko i –             

w przeciwieństwie do Boga – nie mamy oglądu całości obrazu. 

Pozwól Bogu zaskoczyć się w tegorocznym Wielkim Tygodniu. 

Pozwól Mu rozbudzić w tobie większe oczekiwania. On pragnie dotykać twego 

serca, zwłaszcza wtedy, gdy wspominasz i celebrujesz śmierć i zmartwychwstanie 

Jego Syna. Szukaj znaków Jego działania. Jeśli widzisz, że zaprasza cię do czegoś, 

czego być może nawet nie rozumiesz, nie oceniaj tego i nie odrzucaj zbyt szybko. 

Rozważ to spokojnie. 

Zapytaj Boga, czego od ciebie oczekuje. Być może szykuje dla ciebie coś nowego i 

wspaniałego! 

 

„Duchu Święty, otwórz oczy mego serca. Daj mi pragnienie Ciebie                          

i rozbudź moją nadzieję”. 

 

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

 



Niedziela Palmowa 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

14 kwietnia 2019                           

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 22,14--23,56  (Biblia Tysiąclecia) 
 

 (14) A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim.  

(15) Wtedy rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę 

cierpiał. (16) Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w 

królestwie Bożym. (17) Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: Weźcie go i 

podzielcie między siebie; (18) albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu 

winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże.  

(19) Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: To 

jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! (20) Tak samo i 

kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was 

będzie wylana.  

(21) Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest ze Mną na stole. (22) Wprawdzie Syn Człowieczy 

odchodzi według tego, jak jest postanowione, lecz biada temu człowiekowi, przez którego 

będzie wydany. (23) A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, kto by mógł spośród nich to 

uczynić. (24) Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być 

największy. (25) Lecz On rzekł do nich: Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy 

przyjmują nazwę dobroczyńców.  

(26) Wy zaś nie tak [macie postępować]. Lecz największy między wami niech będzie jak 

najmłodszy, a przełożony jak sługa! (27) Któż bowiem jest większy? Czy ten, kto siedzi za 

stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż Ja jestem pośród was 

jak ten, kto służy.(28) Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach. (29) Dlatego i 

Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec: (30) abyście w królestwie 

moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście 

pokoleń Izraela. (31) Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak 

pszenicę; (32) ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony 

utwierdzaj twoich braci. (33) On zaś rzekł: Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do 

więzienia i na śmierć.  

(34) Lecz Jezus odrzekł: Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kogut, a ty trzy razy 

wyprzesz się tego, że Mnie znasz.  



(35) I rzekł do nich: Czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby 

i bez sandałów? Oni odpowiedzieli: Niczego. (36) Lecz teraz - mówił dalej - kto ma trzos, 

niech go weźmie; tak samo torbę; a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz!  

(37)Albowiem powiadam wam: to, co jest napisane, musi się spełnić na Mnie: Zaliczony 

został do złoczyńców. To bowiem, co się do Mnie odnosi, dochodzi kresu. (38) Oni rzekli: 

Panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im: Wystarczy.  

(39) Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także 

uczniowie. (40) Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli 

pokusie. (41) A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na 

kolana i modlił się (42) tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten 

kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!  

(43) Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. (44) Pogrążony w udręce jeszcze 

usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. 

 (45) Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze 

smutku. (46) Rzekł do nich: Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli 

pokusie.  

(47) Gdy On jeszcze mówił, oto zjawił się tłum. A jeden z Dwunastu, imieniem Judasz, 

szedł na ich czele i zbliżył się do Jezusa, aby Go pocałować. (48)Jezus mu rzekł: Judaszu, 

pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? (49) Towarzysze Jezusa widząc, na co się 

zanosi, zapytali: Panie, czy mamy uderzyć mieczem? (50) I któryś z nich uderzył sługę 

najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho.  

(51) Lecz Jezus odpowiedział: Przestańcie, dosyć! I dotknąwszy ucha, uzdrowił 

go. (52) Do arcykapłanów zaś, dowódcy straży świątynnej i starszych, którzy wyszli przeciw 

Niemu, Jezus rzekł: Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę? (53) Gdy codziennie 

bywałem u was w świątyni, nie podnieśliście rąk na Mnie, lecz to jest wasza godzina i 

panowanie ciemności.  

(54) Schwycili Go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana.  

A Piotr szedł z daleka. (55) Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli wkoło, 

Piotr usiadł także między nimi. (56) A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy 

ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: I ten był razem z Nim.(57) Lecz on zaprzeczył 

temu, mówiąc: Nie znam Go, kobieto. (58) Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: I ty jesteś 

jednym z nich. Piotr odrzekł: Człowieku, nie jestem. (59) Po upływie prawie godziny jeszcze 

ktoś inny począł zawzięcie twierdzić: Na pewno i ten był razem z Nim; jest przecież 

Galilejczykiem. (60) Piotr zaś rzekł: Człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on 

jeszcze mówił, kogut zapiał.  

(61) A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu 

powiedział: Dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz. (62) Wyszedł na 

zewnątrz i gorzko zapłakał.  

(63) Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrawali się z Niego i bili 

Go. (64) Zasłaniali Mu oczy i pytali: Prorokuj, kto Cię uderzył. (65) Wiele też innych obelg 

miotali przeciw Niemu.  

 



(66) Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie i 

kazali przyprowadzić Go przed swoją Radę.(67) Rzekli: Jeśli Ty jesteś Mesjasz, powiedz 

nam! On im odrzekł: Jeśli wam powiem, nie uwierzycie Mi, (68) i jeśli was zapytam, nie 

dacie Mi odpowiedzi. (69) Lecz odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie 

Wszechmocy Bożej. (70) Zawołali wszyscy: Więc Ty jesteś Synem Bożym? 

Odpowiedział im: Tak. Jestem Nim. (71) A oni zawołali: Na co nam jeszcze 

potrzeba świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z ust Jego. 

(1) Teraz całe ich zgromadzenie powstało; i poprowadzili Go przed Piłata. (2) Tam 

zaczęli oskarżać Go: Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od 

płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza - Króla. (3) Piłat zapytał Go: 

Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział mu: Tak, Ja Nim jestem. (4) Piłat 

więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: Nie znajduję żadnej winy w tym 

człowieku. (5) Lecz oni nastawali i mówili: Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, 

od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd.(6) Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest 

Galilejczykiem. (7) A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, 

który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie.  

(8) Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, 

ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jaki znak, zdziałany przez 

Niego. (9)Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie 

odpowiedział. (10) Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go 

oskarżali. (11) Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał 

ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. (12) W tym dniu Herod i Piłat stali się 

przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni.  

(13)Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud (14) i rzekł 

do nich: Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja 

przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go 

oskarżacie. (15) Ani też Herod - bo odesłał Go do nas; a oto nie popełnił On nic godnego 

śmierci. (16) Każę Go więc wychłostać i uwolnię. (17) <A był obowiązany uwalniać im 

jednego na święta>. (18) Zawołali więc wszyscy razem: Strać Tego, a uwolnij nam 

Barabasza! (19) Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za 

zabójstwo.  

(20) Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. (21) Lecz oni wołali: 

Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! (22) Zapytał ich po raz trzeci: Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem 

w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. (23) Lecz oni 

nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich 

krzyki. (24) Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. (25) Uwolnił im 

tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia; 

Jezusa zaś zdał na ich wolę.  

(26) Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i 

włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. (27) A szło za Nim mnóstwo ludu, także 

kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. (28) Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki 

jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!  



(29) Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie 

rodziły, i piersi, które nie karmiły. (30) Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do 

pagórków: Przykryjcie nas! (31) Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z 

suchym?  

(32) Przyprowadzono też dwóch innych - złoczyńców, aby ich z Nim stracić. (33) Gdy 

przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po 

prawej, drugiego po lewej Jego stronie. (34) Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, 

bo nie wiedzą, co czynią.  

Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. (35) A lud stał i patrzył. Lecz 

członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, 

jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. (36) Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili 

do Niego i podawali Mu ocet, (37) mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam 

siebie. (38) Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król 

żydowski. (39) Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie 

jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. (40) Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet 

Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? (41) My przecież - sprawiedliwie, 

odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. (42) I dodał: 

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.  

(43) Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w 

raju.  

(44) Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 

dziewiątej. (45) Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek.  

(46) Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam 

ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.  

(47) Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: Istotnie, człowiek ten 

był sprawiedliwy. (48) Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy 

zobaczyły, co się działo, wracały bijąc się w piersi. (49) Wszyscy Jego znajomi stali z 

daleka; a również niewiasty, które Mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu.  

(50) Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej 

Rady. (51) Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego 

Arymatei, i oczekiwał królestwa Bożego. (52) On to udał się do Piłata i poprosił o ciało 

Jezusa. (53) Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym 

nikt jeszcze nie był pochowany.  

(54) Był to dzień Przygotowania i szabat się rozjaśniał. (55) Były przy tym niewiasty, które 

z Nim przyszły z Galilei. Obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało 

Jezusa. (56) Po powrocie przygotowały wonności i olejki; lecz zgodnie z przykazaniem 

zachowały spoczynek szabatu. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

 



Jednym ze sposobów przybliżenia sobie męki Jezusa jest próba postawienia się 

na Jego miejscu.  

Najpierw Jezus został zdradzony pocałunkiem przez jednego ze swoich 

Apostołów.  

 Czy do ciebie także ktoś uśmiechał się w oczy, a poza oczami świadomie 

robił ci krzywdę?  

 Czy kiedykolwiek ktoś z twoich najbliższych przyjaciół opuścił cię                       

w trudnej chwili?  

 Czy kiedykolwiek próbowano zniszczyć twoją reputację poprzez kłamstwa 

i fałszywe oskarżenia?  

 Czy byłeś obiektem złośliwych żartów i szyderstw, które naprawdę bolały? 

Czy którekolwiek z tych doświadczeń było miłe? Oczywiście nie. Czy zraniło cię 

głęboko? Prawdopodobnie tak. Czy czułeś się wściekły, poniżony, obrażony?                      

Z pewnością. Czy miałeś ochotę odpłacić tym samym? Niewykluczone.  

Gdyby Jezus podczas męki choć przez ułamek sekundy żywił w sobie urazę czy 

złość, nie byłby w stanie nas zbawić. Wszystko byłoby stracone. Ale tak się nie 

stało. Doznając straszliwych katuszy z rąk ludzi, ani na chwilę nie przestał ich 

kochać. Poprzez tę całą gehennę, tak niesprawiedliwą, Jezus zachowywał się jak 

baranek prowadzony na zabicie. Nie bronił się. Nie oddawał ciosów. Powiedział 

jedynie: „Ojcze, przebacz im” (Łk 23,34). 

Każdy z nas w jakimś momencie życia spotyka się z fałszywym oskarżeniem czy 

zdradą. Prawdopodobnie większość z nas już to przeżyła. Słuchając dziś opisu męki 

Jezusa, postanówmy sobie okazać miłosierdzie tym, którzy nas zranili, wyśmiali, 

skrzywdzili, zdradzili czy zniszczyli nam reputację. Postanówmy też sobie nigdy 

więcej świadomie nikogo nie niszczyć ani nie ranić. 

Rozważanie męki Jezusa w naturalny sposób budzi w nas poczucie smutku.                

To boli, gdy widzimy Jezusa tak bardzo cierpiącego z rąk ludzi – także z powodu 

naszych grzechów. Patrząc na krzyż, prośmy Boga, by pomógł nam przebaczać – 

tak jak uczynił to Jezus. 

 

„Panie, spraw, bym stawał się do Ciebie podobny”. 

 

Łk 19,28-40    Iz 50,4-7    Ps 22,8-9.17-20.23-24    Flp 2,6-11   (lub) Łk 23,1-49 


