
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

6 lutego 2017 

Lekcja  92                           Temat:   Jezus dotyka naszych serc 
(Mk 6, 53 - 56:   Biblia Tysiąclecia)  

(53) Gdy się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do 

brzegu. (54) Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go poznano. (55) Ludzie biegali po 

całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych, tam gdzie, jak słyszeli, 

przebywa. (56) I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli 

chorych na otwartych miejscach i prosili Go, 

żeby choć frędzli u Jego płaszcza mogli się dotknąć. 

 A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Podobno nasz styl ubierania się pozwala dowiedzieć się o nas wielu rzeczy. Czy jesteśmy 

zamożni, czy biedni? Pedantyczni czy niedbali? Wolimy kolory krzykliwe czy wtapiające się w 

tło?  

 
 

Podobną funkcję dla wielu chrześcijan pełni noszony na szyi krzyżyk.  
 

W czasach Jezusa prawidłowość ta była bardziej zauważalna, 

ponieważ Żydzi wyróżniali się szczególnym, ściśle określonym 

strojem. Oto kilka informacji historycznych – w czasach 

Mojżesza Bóg polecił Izraelitom robić sobie frędzle z fioletowej 

purpury na krajach szat. 

 „Gdy na nie spojrzycie, przypomnicie sobie 

wszystkie przykazania Pana, aby je wypełnić”                      

(Lb 15,39) – powiedział. Z czasem frędzle te stały się nie tylko 

przypomnieniem o Bożych przykazaniach, lecz również znakiem 

wyróżniającym lud Boży spośród otaczających go narodów 

pogańskich.  

Stały się znakiem ich żydowskiego dziedzictwa                      

i przynależności do Pana. 

 



Kiedy więc mieszkańcy ziemi Genezaret kładli swoich chorych w miejscach, gdzie przechodził 

Jezus, z nadzieją, że uda im się dotknąć „choć frędzli u Jego płaszcza” (Mk 6,56), nie był to 

żaden przesąd, lecz raczej akt wiary. 
 

 Dotknięcie frędzli było czymś w rodzaju wyznania:  
 

             „Jezu, wierzę, że masz szczególną więź z Bogiem. Proszę, wybaw mnie!”.  

 

Mając w pamięci ten kontekst, łatwiej zrozumiemy przesłanie dzisiejszej Ewangelii.  

 

 Spróbuj wyobrazić sobie opisaną w niej scenę i przeszkody, jakie musieli 

przezwyciężyć jej bohaterowie. 

 

 „Otwarte miejsca” w miastach czy osadach były zwykle zgiełkliwym targowiskiem, gdzie 

zwracano niewielką uwagę na osoby cierpiące. Chorym nie miał więc kto pomóc. Jedyną ich 

szansą na uzdrowienie było dotknięcie przechodzącego Jezusa. Starali się więc za wszelką cenę ją 

wykorzystać i doznawali uzdrowienia. Nie tylko fizycznego. Zyskiwali też pewność Bożej miłości i 

przekonanie, że Jezus rzeczywiście jest Mesjaszem.  

 

Chociaż dziś nie możesz dotknąć Jezusa fizycznie, On mimo to pragnie  

zapewniać cię o swojej miłości. Chce, abyś doświadczył podobnego uzdrowienia, miłości i 

mocy, jakich doświadczali tamci ludzie.  

 

 Zwróć się do Niego w modlitwie.  

 Wyznaj wiarę w Niego i  

 poczuj, jak On dotyka twego serca.  

 

„Jezu, Ty jesteś Mesjaszem! Uzdrów mnie i pozwól mi doświadczyć Twojej miłości”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

7 lutego 2017                           

 Lekcja  93                                    Temat:    Boży plan dla człowieka 
 

(Ps 8, 4 - 9) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

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

 

Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. (3) Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i 

niemowląt oddają Ci chwałę, na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić 

nieprzyjaciela i wroga. (4) Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc 

i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: 

(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. 

 

(10) O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!  

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

  
 
 

     Może próbowałeś kiedyś policzyć 

gwiazdy, lecz przekonałeś się, że jest to 

nierealne?  

    A może jako dziecko spojrzałeś przez 

mikroskop na kroplę wody ze stawu                 

i byłeś wstrząśnięty, jak wiele w niej się 

dzieje?  

   Naprawdę żyjemy w zadziwiającym, 

złożonym i skomplikowanym świecie! 

 



 Im bardziej poznajemy wszechświat, tym mniej znacząca wydaje nam się pojedyncza osoba 

ludzka. Nie zapominajmy jednak, że każde z tych zdumiewających odkryć zostało dokonane właśnie 

przez człowieka. Ukazuje to, że misterna budowa naszego mózgu jest nie mniej godna podziwu niż 

„choreografia” ciał niebieskich czy procesy zachodzące w kropli wody. Złożoność stworzonego 

świata, jakiej dowodzą odkrycia naukowe, jest rzeczywiście zdumiewająca, ale możliwości 

człowieka w zakresie przyswajania wiedzy, kojarzenia faktów i twórczego myślenia zdumiewają 

jeszcze bardziej.  

 O tym, kim jesteśmy i jak wielkie są nasze możliwości, mówi dzisiejszy psalm 

responsoryjny.  
 

Psalmista raduje się, że Bóg uczynił człowieka „niewiele mniejszym od istot niebieskich” oraz 

uwieńczył go „chwałą i czcią” (Ps 8,6). Podkreśla także to, że Bóg o nas pamięta. Wciąż kieruje ku 

nam swój wzrok nie po to, by czyhać na każdy nasz błąd, ale ponieważ nas kocha. Cieszy się widząc, 

jak wiele jesteśmy w stanie dokonać, i pragnie naszego rozwoju. Brzmi to naprawdę wspaniale – 

może nawet zbyt wspaniale, gdy weźmiemy pod uwagę nasze ograniczenia i grzechy. Możesz 

zapytać: „Jak Bóg może się mną radować? Mam tak wiele problemów. Daleko mi do tego, by żyć w 

sposób godny prawdziwego ucznia Chrystusa”.  
 

Jednak Bóg widzi cię inaczej. Widzi nie tylko to, czym jesteś teraz, ale także to, kim 

możesz się stać. Widzi cię takim, jakim jesteś w Jego planach – dobrym, ofiarnym, czystym, 

pokornym i wiernym. Napełnia cię Duchem Świętym, byś mógł z Jego pomocą pokonywać 

wszystkie przeszkody na swojej drodze.  

Pamiętaj – Boże spojrzenie zawsze wybiega do przodu. Przypominaj sobie tę prawdę, 

gdy masz szansę odpłacić komuś dobrocią za wrogość. Pamiętaj o niej, gdy czujesz się przynaglony, 

by zaprosić kogoś do kościoła lub powiedzieć coś miłego koledze czy koleżance z pracy. Pamiętaj, 

gdy nachodzi cię pokusa zareagowania gniewem, zamiast cierpliwością. Bóg przygotował dla ciebie 

wielkie rzeczy – nie bój się po nie sięgnąć!  
 

„Ojcze, Twoja mądrość prześwieca przez wszystko, co uczyniłeś – nawet przeze mnie!” 
 

Mk 7,1-13 

(1) Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z 

Jerozolimy. (2) I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy 

nie obmytymi rękami. (3)Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji 

starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. (4) I /gdy wrócą/ z rynku, 

nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych /zwyczajów/, które przejęli i 

których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. (5) Zapytali 

Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji 

starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? (6) Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz 

powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem 

swym daleko jest ode Mnie. (7) Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez 

ludzi. (8) Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, /dokonujecie 

obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie/. (9) I mówił do 

nich: Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. (10) Mojżesz 

tak powiedział: Czcij ojca swego i matkę swoją oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech 

śmiercią zginie. (11) A wy mówicie: Jeśli kto powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem 

/złożonym w ofierze/ jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie - (12) to już nie 

pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ni dla matki. (13) I znosicie słowo Boże przez waszą 

tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie.  

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

8 lutego 2017                    
  Lekcja  94                  Temat:    Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym 

 

(Mk 7, 14 - 23:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(14) Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie Mnie, 

wszyscy, i zrozumiejcie!  

(15) Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go 

nieczystym; 

lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. (16) Kto ma 

uszy do słuchania, niechaj słucha! (17) Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do 

domu, uczniowie pytali Go o to przysłowie. (18) Odpowiedział im: I wy tak 

niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do 

człowieka, nie może uczynić go nieczystym; (19) bo nie wchodzi do jego serca, 

lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za 

czyste. (20) I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go 

nieczystym. (21) Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, 

nierząd, kradzieże, zabójstwa, (22) cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, 

podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. (23) Całe to zło z wnętrza 

pochodzi i czyni człowieka nieczystym. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

 Początek tego zamieszania jest oczywisty. Wszystko zaczęło się od sławetnego drzewa w 

ogrodzie, o którym Bóg powiedział naszym pierwszym rodzicom: 

  „Gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz” (Rdz 2,17).  

 

A więc – wnioskujemy – Bogu nie jest obojętne to, co spożywamy. Czy oznacza to, że 

aby Mu się podobać, musimy zwracać baczną uwagę na to, co wkładamy do ust? Tylko jaką dietę 

powinniśmy zastosować?  

 „Nie będziesz jadł tłuszczów”? 

 „Nie będziesz jadł węglowodanów”? 

 „Nie będziesz jadł czerwonego mięsa”? 



 Jezus stwierdza jasno, że nowa dieta nie jest rozwiązaniem 

naszych problemów duchowych.  
 

Odpowiednie odżywianie się może pomóc nam w zrzuceniu zbędnych kilogramów czy 

prowadzeniu zdrowego trybu życia. Ale jak powiedział Jezus tłumom, to, co jemy – tłuszcz, 

węglowodany czy czerwone mięso – samo z siebie nie czyni nas nieczystymi. My, ludzie, od zawsze 

mieliśmy skłonność do sprowadzania wszystkiego do prostych, możliwych do pojęcia formułek. Stąd 

właśnie bierze się popularność wszelkich poradników psychologicznych. Jednak Jezus prosi, byśmy 

skoncentrowali się na czymś innym.  
 

Najważniejsze nie jest przestrzeganie listy nakazów i zakazów, ale 

pozwolenie Bogu na to, by to On kształtował nasze postępowanie. 

 

To relacja, a nie formuła, jest tym, co liczy się najbardziej. Poznając Jezusa coraz 

lepiej, upewniamy się, że On nas kocha, a to przemienia nas od wewnątrz. Ta wewnętrzna przemiana 

wpływa na to, co jemy, co mówimy, jak spędzamy czas i jak traktujemy innych ludzi.  
 

 Rozwijaj więc tę relację!  

 

Oto ważna wskazówka – kiedy się modlisz, nie ograniczaj się tylko do próśb. 

 

 Poświęć kilka minut na wpatrywanie się w krzyż.  

 Skup się nie tylko na cierpieniu Jezusa, ale na Jego miłości – miłości do ciebie osobiście – 

która Go na ten krzyż posłała.  

 Kiedy czujesz, że się rozpraszasz, skup uwagę na nowo.  

 Pomyśl, jak bardzo jesteś dla Niego ważny i jak wiele On dla ciebie uczynił.  

 A kiedy te prawdy utrwalą się w twoim sercu, odkryjesz, że to, co wychodzi z twego 

wnętrza, jest coraz milsze Bogu.  

 

„Jezu, pragnę, byś był pierwszą i najważniejszą miłością mojego życia                             

i aby ta miłość przenikała dziś każdą moją chwilę”. 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

9 lutego 2017 
Lekcja  95                     Temat:  Ludzie stający "na zewnątrz" mogą także dostąpić 

miłosierdzia. 
(Mk 7, 24 - 30:   Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(24) Wybrał się stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do 

pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie mógł pozostać w 

ukryciu. (25) Wnet bowiem usłyszała o Nim kobieta, której córeczka była 

opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, upadła Mu do nóg, (26) a była to 

poganka, Syrofenicjanka rodem, i prosiła Go, żeby złego ducha wyrzucił z jej 

córki. (27) Odrzekł jej: Pozwól wpierw nasycić się dzieciom; bo 

niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom. 

(28) Ona Mu odparła: Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z 

okruszyn dzieci. (29) On jej rzekł: Przez wzgląd na te słowa idź, zły 

duch opuścił twoją córkę. (30) Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na 

łóżku, a zły duch wyszedł. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Obcy. 

 Człowiek z zewnątrz, nienależący do danej grupy, pozbawiony praw należnych 

jej członkom.  

 

 W dzisiejszej Ewangelii spotykamy taką właśnie osobę, rozpaczliwie 

próbującą uzyskać przywilej dostępny tylko wybranym członkom zamkniętej grupy.  

 Poganka, pragnąca uwolnienia swojej córki od demona, pada na kolana przed Jezusem, 

błagając Go o pomoc.  

 Prosi Go, by potraktował ją tak samo, jak traktuje Izraelitów, Boży lud wybrany.  

 



Reakcja Jezusa może wydawać się nam okrutna, 
 

przyjrzyjmy się jednak dwóm powodom, dla których mógł powiedzieć, że dzieci (Izraelici) mają 

pierwszeństwo przed psami (poganami).  

 

 Po pierwsze, Jezus wiedział, że jest posłany przede wszystkim do Izraelitów.                            

Był Mesjaszem wyczekiwanym z nadzieją przez Żydów i to oni byli Jego wybranym ludem. 

 Po drugie, zauważmy, że Jezus nie odmówił prośbie kobiety. Pokazał natomiast swoim 

Apostołom – i nam – że również  

 ludzie stojący „na zewnątrz” mogą otrzymać miłosierdzie!  

 

W Ewangelii znajdujemy tylko dwa przykłady uzdrowień Jezusa dokonanych na 

dystans i w obu przypadkach chodzi o poganina 

 uzdrowiony zostaje sługa setnika (Mt 8, 5-13) i 

 córka tej Syrofenicjanki. 
 

 Chociaż nie należeli do ludu Izraela, zostali potraktowani przez Jezusa w sposób szczególny. Nie 

tylko objawił w nich swoją moc, ale uczynił to natychmiast, nie każąc im nawet czekać na swoje 

przybycie. Uwolnił ich od cierpienia w jednej chwili, gdyż tak bardzo ich miłował!  
 

 Może w twojej rodzinie masz osoby, które czują się wykluczone lub izolowane.  
 

Spróbuj wyjść im naprzeciw. Przypomnij sobie o schorowanym wujku, który nie jest 

w stanie brać udziału w spotkaniach rodzinnych, czy o ciotce mieszkającej w domu opieki, gdzie od 

dawna nikt jej nie odwiedził. Pomyśl o swoim wnuku czy bratanku, który już nie chodzi do kościoła i 

właśnie wprowadził się do swojej dziewczyny. Odwiedź ich. Poświęć im swój czas, a jeśli mieszkają 

daleko, napisz do nich.        Jezus chce dotykać ich serc.  
 

 Ty także możesz mieć wpływ na ich życie! 
 

„Panie, naucz mnie wychodzić naprzeciw tym, którzy mogą się czuć 

wykluczeni. Pomóż mi okazywać im Twoją miłość i miłosierdzie”. 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

10 lutego 2017                           
Lekcja 96         Temat:  Bóg pragnie, abyśmy wszyscy zauważali                    

„niewidzialnych”, których mamy wokół siebie. 
 

(MK 7, 31 - 37) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(31) Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro 

Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.  

(32) Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na 

niego rękę.  

(33) On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną 

dotknął mu języka; (34) a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: 

Effatha, to znaczy: Otwórz się! (35) Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy 

języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. (36) /Jezus/ przykazał im, 

żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to 

rozgłaszali. (37) I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko. Nawet 

głuchym słuch przywraca i niemym mowę.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Pewnego wieczoru Fabian Bellamy, student uniwersytetu w Waszyngtonie, wymienił 

pozdrowienie z pracownikiem, który sprzątał salę wykładową. Tak rozpoczęła się ich przyjaźń, 

dzięki której Fabian zaczął zauważać zwykłych ludzi, przyczyniających się swoją pracą do dobrego 

funkcjonowania uniwersytetu. Byli to kierowcy autobusów, portierzy, obsługa barów i stołówek. Jak 

odkrył Fabian, każda z tych osób miała swoją historię, która zasługiwała na to, by ją zauważyć                      

i docenić. Postanowił więc przedstawić tych anonimowych pracowników pozostałym studentom, 

przeprowadzając z nimi wywiady i zamieszczając je na stronie internetowej.  

 

Na stronie zatytułowanej „Niedoceniani bohaterowie” pojawił się mężczyzna imieniem 

Tracey, którego ojciec zginął na przejściu dla pieszych, potrącony przez samochód. Teraz kieruje on 

ruchem na terenie uniwersytetu, dbając o bezpieczeństwo studentów przez pamięć swego ojca. 

Znalazł się tam także Oneil, ów pracownik obsługi, z którym jako pierwszym zaprzyjaźnił się Fabian, 

który opowiadał o swojej wierze i dzielił się marzeniem o założeniu firmy cateringowej. Studenci po 

wysłuchaniu jego historii zebrali fundusze, dzięki którym mógł rozpocząć wymarzoną działalność.  

 



Poznaliśmy pracującego w uczelnianej gastronomii Suru, który pochodzi z Sudanu Południowego. 

Słysząc o tym, że nie widział on swojej rodziny od czterdziestu pięciu lat, studenci, ku jego 

wielkiemu zaskoczeniu, pokryli mu koszty podróży w obie strony.  

 

Strona internetowa o niedocenianych bohaterach dała początek organizacji, której 

celem jest „ukazywanie niewidzialnych” i oddanie im głosu.  
 

 W dzisiejszej Ewangelii także spotykamy ludzi użyczających głosu komuś, kto inaczej 

nie mógłby się wypowiedzieć. Byli to najprawdopodobniej krewni lub przyjaciele 

głuchoniemego mężczyzny. Jak wielką przysługę oddali temu człowiekowi, przyprowadzając 

go do Jezusa i prosząc dla niego o uzdrowienie! Bez ich wstawiennictwa człowiek ten 

pozostałby niezauważony, a jego potrzeby nie zostałyby ani wypowiedziane, ani zaspokojone.  
 

Wyobraź sobie, jak doznane uzdrowienie zmieniło jego życie. Po odzyskaniu głosu mógł dzielić 

się tym, co czuł, ze swoimi bliskimi oraz mówić w imieniu innych „niewidzialnych”.  
 

 Bóg pragnie, abyśmy wszyscy zauważali „niewidzialnych”, których mamy wokół siebie.  

 

 Nienarodzone dzieci,  

 chorzy zamknięci w czterech ścianach,  

 bezrobotni i nisko opłacani,  

 ofiary nędzy i wojen…  
 

Czy jest wśród nich ktoś, kogo potrzeby w sposób szczególny poruszają twoje serce? Ktoś, za kim 

chciałbyś wstawić się do Pana na modlitwie lub znaleźć jakiś sposób okazania mu konkretnej 

pomocy?      Nie wahaj się – spraw, by ci ludzie stali się widzialni dla innych! 

 

„Jezu, pomóż mi zauważać niezauważanych, przemawiać w imieniu 

pozbawionych głosu i dzielić się ze wszystkimi Twoją miłością”. 


