
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

20 lutego 2017 

Lekcja  102                           Temat:   Siła wiary 

(Mk 9, 14 - 29:   Biblia Tysiąclecia)  

(14) Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy 

rozprawiali z nimi. (15) Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, 

witali Go. (16) On ich zapytał: O czym rozprawiacie z nimi? (17) Odpowiedział Mu jeden z 

tłumu: Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha 

niemego. (18) Ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i 

drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. (19) On zaś rzekł do 

nich: O, plemię niewierne, dopóki mam być z wami? Dopóki mam was cierpieć? 

Przyprowadźcie go do Mnie! (20) I przywiedli go do Niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł 

szarpać chłopca, tak że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. (21) Jezus zapytał ojca: 

Od jak dawna to mu się zdarza? Ten zaś odrzekł: Od dzieciństwa. (22)I często wrzucał go 

nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami i pomóż 

nam! (23) Jezus mu odrzekł: Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto 

wierzy. (24) Natychmiast ojciec chłopca zawołał: 

Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu! 

 (25) A Jezus widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: Duchu 

niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego. (26) A on krzyknął i 

wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak że wielu 

mówiło: On umarł. (27) Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. (28) Gdy przyszedł 

do domu, uczniowie Go pytali na osobności: Dlaczego my nie mogliśmy go 

wyrzucić? (29) Rzekł im: Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą /i postem/. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

   
 

 

Wiemy z chemii, że cząsteczka wody składa się               

z dwóch pierwiastków   

  – wodoru i tlenu.  

Aby zaistniała woda, niezbędne są one oba. Jeśli 

jednego z nich zabraknie,  wody nie ma. 



 

Także na modlitwę wstawienniczą składają się dwa 

niezbędne elementy: wyznanie wiary i wołanie do Pana.  

 

To właśnie ukazuje nam dzisiejsza Ewangelia.  

 Wyobraź sobie, że jesteś świadkiem dzisiejszej sceny ewangelicznej.  

 

Mężczyzna prosi Jezusa, by uzdrowił jego syna, a Jezus odpowiada mu: „Wszystko możliwe 

jest dla tego, kto wierzy”. (Mk 9,23). Wtedy mężczyzna wypowiada jedną z najkrótszych 

modlitw w całej Biblii: „Wierzę, zaradź mojemu niedowiarstwu!” (Mk 9,24).  
 

W tych kilku słowach perfekcyjnie zawarł oba niezbędne elementy modlitwy.  

 

 Najpierw mówi on: „Wierzę”. Być może słyszał przekonujące historie o uzdrawiającej 

mocy Jezusa i o Jego niosących życie słowach. W odruchu rodzącej się wiary postanawia 

przyprowadzić do Jezusa swojego syna. Ma nadzieję, że jego ufność zostanie 

wynagrodzona cudem.  

 Następnie jednak woła: „Zaradź mojemu niedowiarstwu”. Choć ufa, zdaje sobie 

jednak sprawę ze swojej słabości. Może jego nowa wiara jest jeszcze bardzo chwiejna, 

może ma wątpliwości, czy Jezus rzeczywiście jest w stanie uzdrowić jego syna – 

zwłaszcza że Jego uczniowie nie dali rady tego dokonać!  

 

To jednak nie ma znaczenia. Ważne jest to, że nie wstydzi się pokornie wołać do Jezusa, 

wyznając Mu swoje braki.  

 

Dziś postaraj się, by w twojej modlitwie prośby znalazły się te same elementy, co w modlitwie 

tego mężczyzny. Odmów Credo lub Skład Apostolski, wyznając każdą prawdę wiary z największym 

przekonaniem, na jakie cię stać, albo odczytaj głośno dzisiejszy psalm, wyznając swoją ufność w 

Panu. A następnie proś Jezusa, by zaradził twojemu niedowiarstwu. Zanieś Mu swoje problemy – 

jeśli ktoś ci bliski cierpi, proś Jezusa o wiarę, że On jest przy nim; jeśli trudno ci dawać świadectwo 

wiary, proś Go, by przypomniał ci, jak działał poprzez ciebie w przeszłości. Pamiętaj o tych dwóch 

elementach, a poczujesz jak Boża obecność obmywa cię niczym chłodna i czysta woda. 

 

„Wierzę, Panie! Zaradź mojemu niedowiarstwu!” 
 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

21 lutego 2017                           

 Lekcja  103                            Temat:   Być przygotowanym na wyzwania związane                  

z byciem chrześcijaninem 
 

(Syr 2 , 1 - 11) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(1) Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą 

duszę na doświadczenie! 
(2) Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie 

utrapienia! (3) Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu 

ostatnim. (4) Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapienia 

bądź wytrzymały! (5) Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu - w piecu 

utrapienia. (6) Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu 

zaufaj! (7) Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, nie zbaczajcie z drogi, 

abyście nie upadli. (8) Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu, a nie przepadnie wasza 

zapłata. (9) Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i 

zmiłowania! (10) Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie: któż zaufał Panu, a został 

zawstydzony? Albo któż trwał w bojaźni Pańskiej i był opuszczony? Albo któż wzywał Go, 

a On nim wzgardził? (11) Dlatego że Pan jest litościwy i miłosierny, odpuszcza grzechy i 

zbawia w czasie utrapienia. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

  

Łatwo nie będzie! Takich słów można by się spodziewać po sierżancie przemawiającym do 

świeżo upieczonych rekrutów lub po ojcu mówiącym do dorosłego syna, którego dzieci wchodzą 

właśnie w okres dojrzewania. 
 

 Ale jak to się ma do służby Bożej? O co tu chodzi?  
 

Syrach rozumiał dobrze, że ci, którzy starają się służyć Panu, z całą pewnością będą stawiać 

czoło duchowym próbom, takim jak rozczarowanie czy niepokój – i wszelkiego rodzaju innym 

wyzwaniom, które grożą odciągnięciem ich od obranego celu. Dlatego zachęca swoich czytelników 

do przygotowania się na te próby, podobnie jak żołnierz czy ojciec muszą być przygotowani na 

wyzwania związane z ich powołaniem.  

 

Co w takiej sytuacji doradza Syrach? 



 

 Aby uchronić się przed rozczarowaniem, zaleca nam szczerość serca. 

 

 Innymi słowy, w obliczu przeciwności potrzebna jest nam otwartość wobec Boga. Nie sądźmy, 

że On się o nas nie troszczy. Wręcz przeciwnie, wyznawajmy Mu swoje troski w duchu wiary                     

i nadziei. „Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was” (1 P 5,7).  

 

 Kiedy z kolei dopada nas niepokój, Syrach woła: „Bądź wierny! Wytrwaj 

jeszcze trochę!”.  

 

Może masz pokusę, by zwątpić w miłość Bożą w jakiejś niewielkiej – czy wielkiej – dziedzinie 

twego życia. Jest to dokładnie ten moment, kiedy powinieneś przylgnąć do Boga jeszcze bardziej. 

Powiedz Mu: „Ufam Tobie. Wiem, że mnie nie zawiedziesz”. Powtarzaj te słowa dopóty, dopóki nie 

uspokoi się twoje serce. Jeśli okaże się to trudne, potraktuj to jako akt wiary.  

 

A to właśnie wiara najbardziej porusza serce Boga. 

 

Pokusą jest też chęć użalania się nad sobą. Zaabsorbowani własnymi problemami, czujemy 

się tak, jak byśmy byli jedyną osobą na świecie znajdującą się w ciężkim położeniu. Syrach zachęca 

nas do refleksji nad takimi bohaterami wiary, jak Abraham czy Estera – ludźmi, którzy zaufali Bożej 

wierności i zostali wybawieni.  

 

Możemy też spojrzeć na swoją własną historię. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że także                   

w swoim życiu znajdziesz przykłady Bożego działania, które pobudzą cię do wdzięczności nawet               

w obliczu prób. Pamiętaj, że wszyscy słudzy Boga przechodzą próby duchowe. Szczerość, zaufanie              

i wdzięczność pomogą ci się lepiej na nie przygotować.  

 

„Panie, chcę do Ciebie przylgnąć. Pomóż mi z ufnością podchodzić do 

wszystkich przeciwności życiowych”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

22 lutego 2017                    
  Lekcja 104                            Temat:    Bóg pragnie byśmy cały czas szli naprzód 

 

(Mt 16, 13 - 19:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(13) Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo 

ludzie uważają Syna Człowieczego? (14) A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, 

inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. (15) Jezus 

zapytał ich: 

A wy za kogo Mnie uważacie? 

(16) Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. (17) Na 

to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci 

tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. (18) Otóż i Ja tobie powiadam: Ty 

jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne 

go nie przemogą. (19) I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek 

zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie 

rozwiązane w niebie.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Czy pamiętasz, jak denerwowałeś się przed poważnym egzaminem w szkole? „Jeśli nie zdam, 

nie dostanę się na studia… stracę rok… nie zdobędę dobrej pracy itd.”. Patrząc wstecz, 

prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę, że pojedyncze wydarzenie nie zdeterminowało całej twojej 

przyszłości. Budzący postrach egzamin był tylko jednym z całej serii kroków na twojej drodze.  

Chwila w życiu Piotra, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, była ważnym krokiem na jego 

drodze. 

 

 Obchodzimy dzisiejsze święto Katedry św. Piotra między innymi dlatego, że Piotr 

udzielił właściwej odpowiedzi na pytanie Jezusa.  

 

Rozpoznał w Nim Mesjasza, co stało się fundamentem zarówno jego własnej wiary, jak i jego 

posługi przywódcy Kościoła. Zarazem jednak był to tylko jeden krok na drodze jego powołania. Miał 

jeszcze wiele innych okazji, by odpowiedzieć na pytanie Jezusa słowem lub czynem – i nie zawsze 

mu się udawało.  



Bezpośrednio po rozmowie przytoczonej w dzisiejszej Ewangelii, gdy Jezus zapowiedział, że 

idzie do Jerozolimy, aby tam cierpieć, Piotr upomniał Go, za co został przez Niego surowo skarcony 

(Mt 16,23). A po Ostatniej Wieczerzy trzy razy wyparł się znajomości z Jezusem (Mt 26,69-74).  

 Także te błędy były dla Piotra ważnymi krokami na drodze stawania się 

takim przywódcą, jakiego dzisiaj czcimy. I o to właśnie chodzi.  

 

Jezus nie zadał Piotrowi pytania jedynie po to, by otrzymać prawidłową odpowiedź. Zdawał 

sobie sprawę, jak wiele jeszcze Piotrowi brakuje, ale też wiedział, że jego wiara będzie stopniowo 

wzrastać poprzez „dobre” i „złe” odpowiedzi.  
 

Tak samo wzrasta i nasza wiara. 

 

Także przed nami staje pytanie, kim jest dla nas Jezus. 

 

 Dzieje się to w bardzo różnych sytuacjach: kiedy borykamy się z chorobą czy utratą pracy, 

kiedy przychodzi na świat wnuk czy wnuczka i kiedy adorujemy Najświętszy Sakrament. Każda z 

tych sytuacji może nam pomóc umocnić fundament naszej wiary. Im częściej, słowem i czynem, 

będziemy powtarzać Jezusowi, że Mu ufamy, tym pewniejsze staną się nasze kroki. A kiedy 

upadniemy, On sam pomoże nam powstać i powita z uśmiechem nowe wyznanie naszej wiary.  

Bóg pragnie, byśmy cały czas szli naprzód. Postaw więc dziś kolejny krok i 

zobacz, dokąd on cię zaprowadzi.  

 

„Panie, ufam Tobie. Pomóż mi powtarzać Ci «tak» na 

każdym kroku mojej życiowej drogi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

23 lutego 2017 

Lekcja 105                                           Temat:  Łaska Boża 

(Mk 9, 41-43.45.47-50:   Biblia Tysiąclecia) 
 

(41) Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, 

zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. (42) Kto by się stał powodem 

grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać 

kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. (43) Jeśli twoja ręka jest dla ciebie 

powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia 

wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. (45) I jeśli 

twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, 

chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. (47) Jeśli 

twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim 

wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do 

piekła, (48) gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. (49) Bo każdy ogniem 

będzie posolony.  

(50)Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak utraci, czymże ją 

przyprawicie? 

Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą.  

 

Czy wiesz, że codziennie Bóg mówi o tobie:  

„bardzo dobry” (por. Rdz 1,31)? 
 

Cieszy się tobą pomimo twoich grzechów, słabości i zranień. Stale ma w pamięci swój plan 

wobec twojego życia. Kiedy więc czujesz, że zaczynasz tracić smak, zapał i energię, które Bóg ci 

daje, pamiętaj, że u Niego zawsze możesz zaczerpnąć ich na nowo i że nigdy nie jest za późno.  

 

Jak to się dzieje? Dzięki łasce Bożej. Pismo Święte mówi nam, że Jezus przyszedł zamieszkać 

wśród nas „pełen łaski i prawdy” oraz, że „z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – 

łaskę po łasce” (J 1,14.16).  



Nie tylko oznacza to, że jesteśmy zbawieni dzięki łasce Bożej, ale także to, że jest ona dla nas 

nieustannie dostępna. Możemy przyjmować ją wraz z każdym oddechem. I wszystko, co 

„straciliśmy”, co sprawia, że gaśnie nasz entuzjazm, może zostać odnowione. Tak trudno jest 

czasami w to uwierzyć!  

 

 Czy rzeczywiście ja, grzesznik, mogę mieć darmowy                  

i stały dostęp do niezawodnej łaski Boga?  
 

A przecież jest to prawda. Jezus umarł po to, by wyjednać dla nas tę łaskę, jak więc mógłby jej 

nam teraz odmówić? Łaska ma jeszcze jeden skutek. Jeśli ją przyjmiemy, znajdziemy w sobie 

więcej pokoju w relacjach z innymi.  

 

Zobaczmy, co dzieje się w tekście Ewangelii Marka bezpośrednio przed dzisiejszym 

fragmentem.  

 Ojciec, którego wiara się chwieje, otrzymuje łaskę umocnienia 

w wierze (Mk 9,14-29).  

 Uczniowie spierający się, który z nich jest największy, 

otrzymują łaskę pokory (Mk 9,31-37).  

 Ci, którzy próbowali odrzucać innych, otrzymują łaskę ich 

akceptacji (Mk 9,38-41). 

  

W każdym przypadku zostaje przywrócony pokój !!!!!!!!!!!!!!!!!!!.  

 

Bóg pragnie tego również dla ciebie! Chce, abyś miał w sobie pokój, a 

przez to mógł żyć w pokoju z innymi. Jeśli jest jakiś obszar w twoim życiu, gdzie czujesz, że tracisz 

„słoność”, nie przerażaj się. Po prostu wycisz się przed Panem, uwielbij Go za Jego miłosierdzie, 

podziękuj za Jego łaskę, a potem trwaj przed Nim. Pozwól Duchowi Świętemu napełniać cię łaską. 

Niech Jego miłość, słowo i obietnice zmiękczą twoje serce. Niech On cię odnawia.  

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za łaskę, jaką mnie dzisiaj obdarzysz”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

24 lutego 2017                           

Lekcja 106                               Temat:    Świętość małżeństwa 
 

(Mk 10, 1- 12) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(1) Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu 

ściągały do Niego znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. (2) Przystąpili do Niego 

faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić 

żonę. (3) Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? (4) Oni rzekli: Mojżesz 

pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. (5) Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez 

wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. (6) Lecz na 

początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: (7) dlatego 

opuści człowiek ojca swego i matkę (8) i złączy się ze swoją żoną, i będą 

oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. 

 (9)  

Co więc Bóg złączył, tego człowiek 

niech nie rozdziela! 
(10) W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. (11) Powiedział im: Kto oddala 

żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. (12) I jeśli 

żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Grupa znajomych z czasów studenckich spotkała się po latach. Gdy rozmawiano o losach 

dawnych kolegów i koleżanek, ktoś rzucił, że Ola rozeszła się z Markiem. Wieść wywołała duże 

zdziwienie, gdyż Ola była znana jako osoba głęboko wierząca, poważnie traktująca ślub kościelny. 

„A ja się w ogóle nie dziwię – stwierdził Marcin. – Wiecie, gdzie ona pracowała?  
 

W jej dziale był chyba tylko jeden człowiek żyjący w stabilnym małżeństwie, 

reszta albo w nieformalnych związkach, albo po rozwodach. 
 

 Zresztą to zgrana paczka, spotykali się czasem po pracy. Jakie więc rady mogła od nich 

usłyszeć, kiedy zaczęła się zwierzać ze swoich problemów małżeńskich? «Daj sobie dziewczyno 

spokój, nie ma co się męczyć, zakończ ten związek». W końcu nie wytrzymała”.  

 



Słowa: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie waży się rozdzielać”, 

odnoszą się nie tylko do samych małżonków, lecz do wszystkich tworzących 

środowisko, w jakim oni żyją. 
 

 Do rodziców, dziadków, rodzeństwa i dalszej rodziny. 

 Do przyjaciółki, powiernika, kolegi, współpracownika i szefa.  

 Do sąsiadów i znajomych. 

 Do ciebie i do mnie.  

 

Możemy wspierać jedność bliskich nam małżeństw, 

                           ale możemy też ją ....   niszczyć.  
 

 Przez nieprzemyślane, podszyte fałszywym współczuciem rady. 

 Przez nadmierne ingerowanie w życie małżonków lub buntowanie ich przeciwko sobie 

nawzajem.  

 Przez plotki i krytykę. 

 Przez moralizowanie, gdy potrzeba konkretnej pomocy – wskazania poradni, rekolekcji, 

terapii, kompetentnego duszpasterza, właściwej lektury. 

 Przez brak czasu na życzliwe wysłuchanie i brak odwagi, by powiedzieć:                            

„Nie poddawaj się, to przecież twój mąż, ślubowałaś mu przed Bogiem                

i Bóg ci pomoże”. 

 

Dzisiejsze czasy w sposób szczególny domagają się od nas 

wspierania małżeństw. 
 

To wielkie zadanie dla duszpasterzy. Ale także każdy z nas, niezależnie od stanu życia, jest 

wezwany do tworzenia klimatu sprzyjającego jedności, wierności, ofiarności, miłości – czyli tym 

wartościom, na których buduje się życie małżeńskie. Otoczmy dziś modlitwą wszystkie znane nam 

małżeństwa, zwłaszcza te przeżywające trudności, a także małżeństwa rozbite. Bóg przygarnia 

wszystkich i dla każdego ma drogę wyjścia, niezależnie od tego, jak trudna i skomplikowana jest 

jego sytuacja. Umiejmy wskazywać sobie i innym drogę zaufania.  

 

„Panie, bądź uwielbiony we wszystkich, którzy mają szczerą wolę 

budować swoje małżeństwo na Tobie.  

Bądź dla nich mocą i nie pozwól, by cokolwiek – lub ktokolwiek – 

stanęło na drodze ich jedności”. 
 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

25 lutego 2017                           
 

(Mk 10, 13- 16) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(13) Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie 

szorstko zabraniali im tego. (14) A Jezus, widząc to, oburzył się i 

rzekł do nich:  

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie 

przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy 

królestwo Boże. 
 (15) Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa 

Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. (16) I biorąc je w 

objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 „Tato, daj mi pić!” „Mamo, poczytaj mi bajkę!” Małe dzieci uwielbiają prosić o to, byśmy coś 

dla nich zrobili, zwłaszcza kiedy powinny już iść spać! Jednak bardzo szybko pojawia się w nich 

potrzeba większej samodzielności i niezależności. „Ja sam!” – przewija się jak refren w mowie 

kilkulatka, nawet gdy jest oczywiste, że „sam” nie potrafi tego zrobić. Jako rodzice lubimy 

zachęcać nasze dzieci do podejmowania nowych wyzwań i chwalić je za nowe umiejętności, ale 

także staramy się stawiać im granice. Bywają też chwile, kiedy patrząc, jak borykają się z 

trudnościami, żałujemy, że nie przyszły do nas po pomoc czy choćby po radę. Takie sytuacje 

dotykają nas najbardziej.  

 

Dla nas, dorosłych, niezależność jest czymś niemal oczywistym. Jednak przy wszystkich 

swoich zaletach ma ona również i słabe punkty. Na przykład, czujemy się tak, jak gdyby dźwigane 

przez nas ciężary spoczywały jedynie na naszych własnych barkach.  

Może sądzimy, że nasze problemy są zbyt małe, by Bóg zechciał się nimi zająć, lub 

przeciwnie, zbyt wielkie, a my sami niegodni tak poważnej Bożej interwencji.  

 

Dzisiejsza Ewangelia każe nam zastanowić się nad tym instynktem 

ciągnącym nas w stronę niezależności. 



 Jezus mówi nam, że zawsze możemy zwrócić się do Niego o pomoc z 

ufnością małego dziecka. 

  On w każdej chwili gotów jest przyjąć nas z otwartymi ramionami, udzielając nam 

mądrości i siły, prowadząc i uzdrawiając.  

 

Zastanów się dziś, czy masz jakieś sprawy, których jeszcze nie zdecydowałeś się 

powierzyć Jezusowi. Może nie jesteś w stanie uporać się z jakimś na pozór drobnym 

grzechem lub spędza ci sen z powiek poważne zmartwienie. Pomyśl, jak bardzo Jezus 

pragnie ci pomóc, jak jest przystępny i jak łatwo możesz na Nim się oprzeć. Nie bądź zbyt 

dumny ani zbyt nieśmiały, by przyznać, że potrzebujesz Jego prowadzenia i pociechy. On 

przecież i tak o tym wie! 

 

„Jezu, pomóż mi powierzać Ci moje małe i wielkie problemy.                               

Naucz mnie przychodzić do Ciebie z ufnością dziecka”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

26 lutego 2017                           
 

(Iz 49, 14 - 15) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

 (14) Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. (15) Czyż może 

niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? 

 

A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę               

o tobie. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Otrzymujemy dziś naprawdę mocne słowo od Boga! 

 
 Jak to się stało, że prorokowi Izajaszowi przyszła do głowy tak 

wzruszająca analogia Bożej miłości? 

 

 Zwłaszcza na starożytnym Bliskim Wschodzie, zdominowanym przez męski punkt widzenia, 

porównanie wszechmocnego Boga do czułej, kochającej matki, musiało być czymś szokującym.  

 

Zatrzymajmy się przez chwilę na tym porównaniu. Kiedy słyszymy o miłości matki do jej nowo 

narodzonego dziecka, natychmiastowym skojarzeniem jest ciepło, bezpieczeństwo, sytość. Myślimy 

o miłości, która by tylko ochronić swoje dziecko, jest skłonna uczynić wszystko, łącznie z 

oddaniem życia.  

Na tym właśnie polega piękno i zaskakujący charakter 

Izajaszowego proroctwa – właśnie tak patrzy na nas Bóg.  
 

Początkowo to słowo prorocze miało nieść pociechę Żydom, którzy przebywali w niewoli 

babilońskiej. Jako jeńcy wojenni, wygnańcy żyjący w obcym kraju, z dala od domu i świątyni, 

sądzili może, że Bóg ich opuścił. Słowa Izajasza przyniosły im pociechę i zapewnienie:                        

„Ja jestem z tobą”.  

To samo proroctwo przeznaczone jest także dla nas wszystkich, gdyż i my, jak Izraelici, 

potrzebujemy nadziei i umocnienia.  



Niezależnie od tego, jak wygląda dziś nasze życie, Pan pragnie powiedzieć każdemu z nas: 

„Nigdy o tobie nie zapomnę”. Wiemy wszyscy, że nasz świat jest mieszanką dobra i zła, 

radości i smutku, miłości i nienawiści.  

To wspaniale, że pośród tych wszystkich życiowych zawirowań mamy jeden pewnik:  

 

Wszechmogący Bóg kocha nas tak mocno,                                                   

jak matka kocha swoje dziecko. 

 

1. Usiądź dziś w ciszy przed Panem.  

2. Pozwól, by słowa dzisiejszego czytania obmyły cię i wypełniły twoje 

serce.  

3. Niech Boża miłość, czuła jak miłość matki, pocieszy cię i doda ci sił. 

4. Nigdy nie jesteś sam!  

5. Bóg nigdy o tobie nie zapomni!  

 

„Dziękuję Ci, Panie, za Twoją obietnicę, że nigdy mnie nie 

porzucisz. Pomóż mi dziś odpocząć w Twojej czułej miłości”. 

 

 


