
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

9 stycznia 2017 

Lekcja  82                         Temat:  Jaki jest Bóg? 
(Hbr 1, 1-6:   Biblia Tysiąclecia)  

(1) Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców 

przez proroków, (2) a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas 

przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też 

stworzył wszechświat. (3) Ten /Syn/, który jest odblaskiem 

Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje 

wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z 

grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. (4) On o tyle stał się 

wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię. (5) Do którego 

bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię 

dziś zrodził? I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem. (6) Skoro zaś 

znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: Niech Mu oddają pokłon 

wszyscy aniołowie Boży!  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 „Coś się chyba zmieniło – zauważyła Krystyna na spotkaniu rekolekcyjnym. – Za czasów mojej 

młodości wciąż słyszałam, że Bóg jest Sędzią, że posyła do piekła za nieprzestrzeganie przykazań. 

Wy teraz ciągle powtarzacie, że jest miłosierny, że kocha i przebacza. To w końcu jaki On jest?”.  

 

Rzeczywiście, był taki czas w nauczaniu Kościoła, gdy prawda o miłosierdziu Bożym zeszła na 

dalszy plan. Kiedy bł. Michał Sopoćko usłyszał od św. Faustyny, że miłosierdzie jest głównym 

przymiotem Boga, wcale nie był o tym przekonany i potrzebował długich studiów, aby się upewnić, 

że tak jest.  
 

Dziś nie mamy już takich wątpliwości. Ostatni papieże, począwszy od Jana Pawła II, zgodnie 

twierdzą, że  

przypomnienie prawdy o miłosierdziu Bożym jest przesłaniem na dzisiejsze czasy.  
 

Jednak także miłosierdzie Boże może być rozumiane w sposób niewłaściwy. Bóg przestaje być 

wprawdzie w naszym odbiorze Bogiem groźnym, karzącym i bezwzględnym, ale może stać się 

Bogiem oswojonym, pobłażliwym, kimś w rodzaju dobrotliwego wujaszka, który wszystko rozumie i 

przebacza, nie stawiając żadnych wymagań.  



(?) Wszystko wolno, grzech właściwie nie istnieje. Bóg, Jedyny i Sprawiedliwy, staje się 

czymś w rodzaju „kieszonkowego bożka”, którego wyjmujemy tylko wtedy, gdy potrzebujemy 

pociechy czy jakiejś szczególnej łaski.  
 

Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi nam o Jezusie: 

 Tym, który chodził po ziemi, miał przyjaciół, pochylał się nad ludzkim nieszczęściem i głosił 

wzajemną miłość – ale stawiając akcenty zupełnie gdzie indziej.  

 Jezus z Listu do Hebrajczyków jest odblaskiem chwały Boga, zasiada po prawicy Majestatu 

na wysokościach, a Jego potęga podtrzymuje wszechświat. 

 Jest Bogiem żywym, przed którym można paść na twarz – nie z niewolniczego lęku, ale z 

ogromnego szacunku przed nieogarnioną wielkością i tajemnicą.  
 

Jaki więc jest Bóg? 
 

I taki, i taki. Miłosierny i sprawiedliwy. Bliski i nieskończenie nas przerastający. 

Kochający grzesznika, lecz nienawidzący grzechu. Wyrozumiały i wymagający. Prosty          

i niepojęty.   A przy tym wszystkim zawsze będący po naszej stronie.  
 

„Panie Jezu, siedzący po prawicy Ojca, uwielbiam Cię i wywyższam. 

Tobie chwała na wieki”. 

 

Mk 1,14-20 

(14) Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. 

Mówił: (15) Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w 

Ewangelię. (16) Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata 

Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem 

rybakami. (17) Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się 

staniecie rybakami ludzi. (18) I natychmiast zostawili sieci i poszli za 

Nim. (19) Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też 

byli w łodzi i naprawiali sieci. (20) Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, 

Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim. 

Medytacja z miesięcznika: „Różaniec”  

Kiedy patrzę na tę scenę powoływania Apostołów, podziwiam owocność głoszonego przez 

Jezusa słowa. Widzę również, że Apostołowie reagują na zaproszenie Jezusa natychmiast.  

Skąd u nich taka gotowość? Myślę, że byli to ludzie o wielkich pragnieniach, także tych 

duchowych. Pragnęli czegoś więcej - i Jezus z tym do nich przyszedł. Brakuje mi dziś czasem ludzi o 

wielkich pragnieniach, a bardzo ich potrzebuję. Kocham tych, którzy pragną czegoś więcej: choć 

często nie rozumiani przez świat, nie wahają się być jak Apostołowie i gonić za tym, co porusza ich 

serce. dziś bardzo potrzebujemy takich ludzi, spoza utartych schematów.  
 

Nie bójcie się być ludźmi wielkich pragnień,  nie bójcie się być apostołami. 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

10 stycznia 2017                           

 Lekcja  83                                  Temat:       Mieć władzę  ... nad samym sobą!     
 

(Ps 8, 2. 5-9) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(2) O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej 

ziemi! Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.  

 (5)czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym - syn 

człowieczy, że się nim zajmujesz? (6) Uczyniłeś go niewiele 

mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.  

(7) Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś 

wszystko pod jego stopy: (8) owce i bydło wszelakie, a nadto                 

i polne stada, (9) ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, 

co szlaki mórz przemierza. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Władza. Panowanie. Dominacja.  Określenia te wywołują dziś w nas pewien niepokój. Już 

sama myśl o tym, że ktoś ma nad nami władzę, budzi negatywne emocje. Widzieliśmy już zbyt wielu 

przywódców, którzy nadużywali swojej władzy, dlatego tym bardziej cenimy sobie wolność. Zdarza 

się, że tę nieufność rozciągamy także na Boga, najwyższego i absolutnego Władcę.  

 

Tylko że Bóg nie dominuje ani nie manipuluje. Nie sprawuje władzy w ten sposób. 

Owszem, jest wszechpotężny i rozstrzyga ostatecznie o tym, co dobre, a co złe, o życiu i o śmierci. 

Jego pragnieniem jest jedynie to, byśmy z Nim żyli na wieki. Jego prawa nie służą więc temu, by nas 

ubezwłasnowolnić czy potępić, lecz by skierować nas na drogę ku Niemu. Jego sposób sprawowania 

władzy przypomina wychowywanie dziecka przez kochających rodziców lub pielęgnowanie ogrodu 

przez troskliwego ogrodnika. 
 

 Dzisiejszy psalm mówi o tym, że Bóg także nas obdarzył władzą.  
 

Jak więc mamy ją sprawować? Najpierw spójrz na siebie.  

 

   Twoim pierwszym obszarem władzy jest władza nad sobą.  
 



 Panuj nad swoimi oczami, oceniając to, co widzisz – filmy, reklamy, ludzi wokół siebie, 

a nawet świat stworzony – według Bożych kryteriów. 

 Panuj nad swoimi uszami, znajdując czas na wysłuchanie z szacunkiem drugiego 

człowieka. 

 Panuj nad swoimi myślami, wykorzeniając z nich subtelne tendencje do osądzania i 

manipulacji.  

 

Następnie rozejrzyj się wokół siebie. Twoje życiowe powołanie daje ci władzę 

wobec pewnych osób. Jeśli żyjesz w małżeństwie, jesteście sobie nawzajem podporządkowani jako 

małżonkowie. Jeśli masz dzieci, odpowiadasz za ich wychowanie i rozwój. Jeśli pracujesz na 

kierowniczym stanowisku albo odpowiadasz za jakąś posługę w swojej parafii lub wspólnocie, ciąży 

na tobie odpowiedzialność za powierzone ci funkcje. We wszystkich tych relacjach Bóg wzywa cię 

do służby i pomocy w rozwoju, a nie do dominacji. Małżonkowie prowadzą siebie nawzajem do 

świętości. Rodzice starają się cierpliwie i z miłością formować do świętości swoje dzieci. 

Pracownicy, współpracując, możliwie najlepiej wypełniają swe zadania.  
 

We władzy nie chodzi więc o to, aby być „nad” kimś innym. Chodzi o to, by służyć i oddawać 

swoje życie – tak jak uczynił to dla nas Jezus!  
 

„Ojcze, otwórz mi oczy na Twój sposób sprawowania władzy i pomóż mi 

naśladować Cię we wszystkich moich relacjach”. 
 

Mk 1,21-28 
 

(21) Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i 

nauczał. (22) Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który 

ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. (23) Był właśnie w synagodze człowiek 

opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: (24) Czego chcesz od nas, 

Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty 

Boży. (25) Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. (26) Wtedy 

duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. (27) A 

wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś 

nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. (28) I 

wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. 
Medytacja z miesięcznika: „Różaniec”  

Uczyć jak ten, który ma władzę. Co to w ogóle dla nas znaczy? Dla mnie to mówić całkowicie od 

siebie. Słowo, które głoszę, nie tylko znam, nawet nie tylko nim żyję, ale wypływa ono ze mnie. Jest 

moje, oryginalne, staję się twórcą słowa. Jezus nie staje w synagodze jako znawca pisma. Żydzi widzą 

w nim proroka, tego, który mówi od Pana, później dopiero niektórzy zobaczą w Nim samego Pana.  

 

Jezus jest w tej Ewangelii artystą słowa - nie byle jakiego, bo Słowa, 

które daje życie wieczne. 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

11 stycznia 2017                    
  Lekcja  84                                           Temat:    Boża wymiana 

 

(Mk 1, 29-39:   Biblia Tysiąclecia) 
  

 (29) Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu 

Szymona i Andrzeja. (30) Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. 

Zaraz powiedzieli Mu o niej. (31) On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za 

rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała. (32) Z nastaniem 

wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i 

opętanych; (33) i całe miasto było zebrane u drzwi. (34) Uzdrowił wielu 

dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie 

pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. (35) Nad ranem, 

gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się 

modlił. (36) Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, (37) a gdy Go znaleźli, 

powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają. (38) Lecz On rzekł do nich: Pójdźmy 

gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł 

nauczać, bo na to wyszedłem. (39) I chodził po całej Galilei, nauczając w 

ich synagogach i wyrzucając złe duchy.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

A zatem Piotr był żonaty. Potwierdza to jednoznacznie dzisiejsza Ewangelia. Możemy więc 

zapytać, jak często widywał się ze swoją żoną i rodziną po tym, jak pozostawił wszystko, by pójść za 

Jezusem. A pozostali Apostołowie? Czy żony podróżowały wraz z nimi, jak sugeruje to werset z 

Pierwszego Listu do Koryntian (9,5)? Rozważanie takich kwestii i szukanie odpowiedzi może być 

fascynujące. Jednak niezależnie od tego, jak wyglądało to w praktyce, nie ma wątpliwości, że pójście 

za Jezusem kosztowało Apostołów wiele osobistych poświęceń. Piotr sam wyznał kiedyś, że 

musieli się wyrzec wszystkiego (Mt 19,27)! 

 

 W osobie Jezusa musiało być coś wyjątkowego, skłaniającego uczniów do poświęcenia dla Niego 

wszystkiego. Jego nauka i dokonywane przez Niego cuda skłoniły ich do porzucenia swojej pracy, 

opuszczenia domu i rodzinnych stron, aby pójść za Nim. Z pewnością także ich własne 

doświadczenie spotkania z Jezusem pomogło im tak wiele dla Niego poświęcić.  



I nie było to doświadczenie jednorazowe. W miarę jak poznawali Go coraz lepiej, ich decyzja 

trwania przy Nim stawała się bardziej ugruntowana. 

 

A jak wygląda twoja osobista relacja z Jezusem? 

 

I ty, jak Piotr, możesz przeżyć tak głębokie spotkanie z Nim, że skłoni cię ono do pełniejszego 

pójścia za Nim, nawet gdyby oznaczało to przynajmniej częściowe pozostawienie twego 

dotychczasowego życia. Pomyśl o czasie, gdy czułeś się szczególnie blisko Pana. Czy nie chciałeś 

wówczas pozostawić innych spraw po to, by przebywać w Jego bliskości? 

 

 Im bardziej przybliżamy się do Pana, tym bardziej pragniemy poddać Mu całe swoje życie. A im 

bardziej Mu je poddajemy, tym szybciej wzrastamy w wierze.  

Jest to jakby Boża wymiana  

            – Bóg daje nam łaskę wzrostu, my oddajemy Mu nasz czas,  
 

czyniąc przebywanie z nim naszym priorytetem, przez co wzrastamy w wierze jeszcze bardziej, a On 

udziela nam kolejnych łask!  

 

 Proś więc Jezusa, aby ci pomógł przybliżyć się do Niego.  

 Proś Go o łaskę pogłębienia życia modlitewnego.  

 Bóg chce okazać ci swoją hojność i przekonać cię, że On jest godzien oddania Mu 

wszystkiego.  

 

Jezus nieustannie objawiał się swoim uczniom, a oni codziennie odkrywali na nowo, jak wielkim 

jest dla nich skarbem. I my, przybliżając się do Niego, przekonamy się, jak wielkim skarbem jest On 

dla nas.  

 

„Jezu, pomóż mi lepiej Cię poznać. 

Chcę iść za Tobą przez wszystkie dni mojego życia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
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12 stycznia 2017 

Lekcja  85                                      Temat:  Msza święta - czas łaski 
(Mk 1, 40 - 45:   Biblia Tysiąclecia)  

(40) Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił 

Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. (41) Zdjęty litością, wyciągnął 

rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! (42) Natychmiast 

trąd go opuścił i został oczyszczony. (43) Jezus surowo mu przykazał i zaraz go 

odprawił, (44) mówiąc mu: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się 

kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na 

świadectwo dla nich. (45) Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i 

rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz 

przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

  
 

Jednak poza tymi faktami kryje się świat myśli, uczuć i relacji. Ponieważ trąd był chorobą 

zakaźną, człowiek ten musiał żyć odseparowany od rodziny i społeczeństwa. Stracił pracę, środki 

utrzymania, a nawet swoich bliskich. Z pewnością ogarniała go rozpacz i poczucie beznadziei. Na ten 

widok serce Jezusa napełniło się litością i współczuciem. Odpowiedział z czułością: „Chcę, bądź 

oczyszczony!” (Mk 1,41). Uzdrowione zostaje ciało trędowatego, dzięki czemu może on wreszcie 

powrócić do domu!  

 

Spróbujmy się przyjrzeć 

różnym wymiarom tej historii. 

Wymiar fizyczny jest najbardziej 

oczywisty. Widzimy trędowatego na 

klęczkach. Widzimy też Jezusa, 

który wyciąga rękę, aby go dotknąć.                               

Ze zdumieniem patrzymy na 

regenerującą się skórę i zdrowe 

ciało pokrywające kości. 



Jeśli chodzi o wymiar duchowy, chrześcijanie od zawsze upatrywali w tej historii 

alegorię grzechu, który jak trąd niszczy naszego ducha, oraz odkupienia, jakiego 

dokonuje Jezus. Uzdrowiony mężczyzna może powrócić do synagogi i wraz ze wszystkimi 

sprawować kult. Został przywrócony do jedności z Bogiem i ludźmi!  

 

 Ty także jesteś niewiarygodnie złożonym stworzeniem Boga, dla którego ważny jest każdy 

wymiar twojej egzystencji. On troszczy się o nie wszystkie i wszystkie je pragnie 

uzdrawiać.  

 

Najbardziej widać to podczas Mszy świętej. To tu, bardziej niż kiedykolwiek 

indziej, twoje ciało, dusza i duch jednoczą się z Jezusem. 

 

 Pomyśl o tym, czego podczas Mszy doświadcza twoje ciało.  

 

 Odpowiadając na wezwanie: „Bierzcie i jedzcie”, przyjmujesz obecność Jezusa w 

Eucharystii.  

 Klękasz, czynisz znak krzyża, odmawiasz Credo, śpiewasz pieśni.  

 Twoja dusza karmi się czytaniami z Pisma Świętego, podczas których zagłębiasz się 

umysłem w proklamowane słowo Boże.  

 W ten sposób Eucharystia ma moc ożywiania twego ducha, przybliżając cię do 

Jezusa. 

 

 Za każdym razem, gdy jesteś na Mszy świętej – a także gdy przystępujesz do 

sakramentu pokuty lub przyjmujesz jakikolwiek inny sakrament – próbuj postawić się                     

w sytuacji człowieka  z dzisiejszej Ewangelii. Zobacz, jak Jezus dotyka wszystkich 

wymiarów twojej osoby i przywraca je do życia!  

 

„Panie, dziękuję Ci za to, że wyciągasz rękę, aby mnie dotknąć”. 
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Lekcja  86                                           Temat:  Czas na odpoczynek 
 

(Hbr 4, 1-5. 11) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(1) Lękajmy się przeto, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Jego 

odpoczynku, aby ktoś z was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony. (2) Albowiem 

i myśmy otrzymali dobrą nowinę, jak i tamci, lecz tamtym słowo usłyszane nie 

było pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je 

usłyszeli. (3) Wchodzimy istotnie do odpoczynku my, którzy uwierzyliśmy, jak 

to powiedział: Toteż przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do mego 

odpoczynku, aczkolwiek dzieła były dokonane od stworzenia 

świata. (4) Powiedział bowiem /Bóg/ na pewnym miejscu o siódmym dniu w 

ten sposób: I odpoczął Bóg w siódmym dniu po wszystkich dziełach 

swoich. (5) I znowu na tym /miejscu/: Nie wejdą do mego 

odpoczynku.  (11) Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby 

nikt nie szedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Odpoczynek. Słowo to często pojawia się w parze ze słowem relaks. Kojarzy nam się z 

leżeniem na plaży lub po prostu chwilą wytchnienia od codziennych obowiązków. Jednak w 

dzisiejszym fragmencie rzeczownik „odpoczynek” łączy się z czasownikiem „śpieszmy się”. Wydaje 

się to nieco dziwne. Czy można odpoczywać z pośpiechem?  
 

Zastanówmy się najpierw, o jaki odpoczynek tu chodzi. Pismo Święte mówi, że w siódmym 

dniu Bóg odpoczął po wszystkich swoich dziełach (Rdz 2,2). Nie znaczy to jednak, że 

Bóg wziął sobie wolne i pojechał na urlop. Jego odpoczynkiem było cieszenie się ukończonym 

dziełem i objawianie się swemu stworzeniu jako Ojciec.  

 

Możemy sobie wyobrazić, że w tym siódmym dniu Bóg odpoczywał, zapoznając Adama i Ewę z 

planem, jaki miał w stosunku do nich. Wyobraźmy sobie, jak przechadza się wraz z nimi, odsłaniając 

pragnienia swego serca i odpowiadając na liczne pytania. Jak bardzo zrelaksowani i uspokojeni 

musieli czuć się Adam i Ewa, spacerując z Bogiem po ogrodzie Eden i słuchając Jego słów.  
 

Takiego rodzaju odpoczynek proponuje ci dziś Bóg. 



 Jak więc możemy wejść do tego odpoczynku? 
 

 Paradoksalnie, poprzez wysiłek. Poprzez trud strzeżenia czasu przeznaczonego na codzienną 

modlitwę. Czy modlisz się codziennie o określonej porze?  

Jeśli nie, postaraj się o to. Im bardziej będzie ci na tym zależeć, tym łatwiej ci to przyjdzie. 

Pomocny jest także wybór konkretnego miejsca na modlitwę. Może to być wygodne krzesło w 

pokoju czy kuchni. Ważne, żeby było to miejsce spokojne, gdzie nikt i nic nie będzie ci 

przeszkadzać. Możesz postawić tam krzyż czy zapaloną świecę. Uczyń wszystko, aby stworzyć sobie 

warunki, które pomogą ci zwrócić się do Pana.  
 

Kiedy się do Niego zwrócisz, On napełni cię swoim życiem.  
 

 Uzdolni cię do wielbienia Go, nawet jeśli nie miałeś na to ochoty. 

 Zachęci cię do modlitwy za bliską ci osobę lub do przebaczenia doznanej przykrości.  

 Pomoże ci w podjęciu decyzji w ważnej dla ciebie sprawie. 

 Przypomni ci, że jesteś Jego umiłowanym dzieckiem.  
 

Jezus chce, byśmy znaleźli przy Nim odpoczynek – śpieszmy się, by do niego wejść! 
 

„Jezu, przychodzę do Ciebie. Pokaż mi, co to znaczy odpocząć w Twojej 

obecności”. 

 
Mk 2,1-12 

 

(1) Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. (2) Zebrało się 

tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. (3) Wtem przyszli 

do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. (4) Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go 

do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na 

którym leżał paralityk. (5) Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci 

się twoje grzechy. (6) A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach 

swoich: (7) Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego 

Boga? (8) Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: Czemu nurtują te 

myśli w waszych sercach? (9) Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się 

twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? (10) Otóż, żebyście 

wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do 

paralityka: (11) Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! (12) On wstał, wziął 

zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: 

Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Różaniec”  

 

Jezus daje paralitykowi nie tylko zdrowie, ale przede wszystkim 

nowe życie.          Jezus jest Życiem. 


