
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

27 lutego 2017 

Lekcja  107                           Temat:   Bóg jako nieskończoność 

(Mk 10, 17 - 27:   Biblia Tysiąclecia)  

(17) Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed 

Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć 

życie wieczne? (18) Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie 

jest dobry, tylko sam Bóg. (19) Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, 

nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i 

matkę. (20) On Mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od 

mojej młodości. (21)  

Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego 

 i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj 

ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za 

Mną. (22) Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem 

wiele posiadłości. (23) Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich 

uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego. (24) Uczniowie 

zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno 

wejść do królestwa Bożego <tym, którzy w dostatkach pokładają 

ufność>. (25) Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu 

wejść do królestwa Bożego.(26) A oni tym bardziej się dziwili i mówili między 

sobą: Któż więc może się zbawić? (27) Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to 

niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Bóg jest wszechwiedzący – wie i widzi wszystko.  

 

Nic nie jest przed Nim zasłonięte, nawet nasze najbardziej ukryte grzechy. Ta prawda w pierwszej 

chwili mogłaby nas zaniepokoić, ale w gruncie rzeczy jest dla nas powodem do radości. Bóg jest 

bowiem nie tylko wszechwiedzący, ale i nieskończenie kochający.  

 

 Bardziej niż grzechów dopatruje się w nas nawet najmniejszych oznak dobra.  



 

 Wspaniałą tego ilustracją jest dzisiejsza Ewangelia. 

 

 Kiedy bogaty młodzieniec wymienia wszystkie swoje  pobożne praktyki, Jezus patrzy na niego z 

ogromną miłością. Docenia i pochwala to wszystko, co młodzieniec już osiągnął w swoim życiu 

duchowym. Ale potem Jego przenikliwy wzrok pada na tę jedyną rzecz, która jeszcze go wiąże – 

przywiązanie do tego, co posiada. Jedynie poprzez wyrzeczenie się tego wszystkiego będzie mógł 

odnaleźć prawdziwą wolność. Młodzieniec ze swojej strony uznaje za prawdę „diagnozę” Jezusa, ale 

ma opory przed wprowadzeniem jej w życie. Dlatego odchodzi smutny. Nie wiemy, co nastąpi dalej, ale 

słowa Jezusa z pewnością dotarły do jego serca. Niewykluczone więc, że kiedyś powrócił, by zostać 

Jego uczniem.  

 

Trwając dziś przed Jezusem na modlitwie, pozwól Mu spojrzeć na siebie z miłością.  

 

 Pozwól Mu docenić wszelkie dobro, jakie w tobie widzi. On wie, jak bardzo się starasz.  

 Widzi, jak wiernie służysz rodzinie i bliskim, wypełniasz swoje obowiązki w pracy, 

angażujesz się w parafii.  

 Słyszy i pamięta każdą zaniesioną przez ciebie modlitwę.  

 Zna każde cierpienie twojego ducha i ciała.  

 

 „Jezu, dziękuję Ci za to, że znasz mnie do głębi, a mimo to mnie 

kochasz. W Tobie składam całą moją nadzieję”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

28 lutego 2017                           

 Lekcja  108                            Temat: O potrzebie głębszego nawrócenia serca 
 

(Syr 35 , 1 - 12) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(1) Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa 

ofiary dziękczynne. (2) Kto świadczy dobrodziejstwa, przynosi ofiary z 

najczystszej mąki, a kto daje jałmużnę, składa ofiarę uwielbienia. (3) Oddalenie 

się od zła jest upodobaniem Pana, a oddalenie się od niesprawiedliwości jest jak 

ofiara przebłagalna.  
 

(4) Nie ukazuj się przed Panem z próżnymi rękami, 
 

wszystko to bowiem [dzieje się] według przykazania. (5) Dar ofiarny 

sprawiedliwego namaszcza ołtarz tłustością, a przyjemny jej zapach unosi się 

przed Najwyższego. (6) Ofiara męża sprawiedliwego jest przyjemna, a pamięć o 

niej nie pójdzie w zapomnienie. (7) Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszaj 

ofiary z pierwocin rąk twoich! (8) Przy każdym darze twarz twoją rozpogódź i z 

weselem poświęć dziesięcinę!(9) Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojny 

dar według swej możności! (10) ponieważ Pan jest tym, kto odpłaca, i 

siedmiokroć razy więcej odda tobie. (11) Nie staraj się przekupić Go darem, bo 

nie będzie przyjęty, ani nie pokładaj nadziei w ofierze 

niesprawiedliwej, (12) ponieważ Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

  

Brat zakonny Carlo Carretto miał  kiedyś sen, który zmienił jego życie. 

 

Przebywał wtedy na pustyni Saharze i nie zdecydował się oddać swojego dodatkowego 

koca starszemu Beduinowi. Tej nocy przyśniło mu się, że leżał sparaliżowany pod wielką skałą. 

Widział przed sobą trzęsącego się z zimna starszego człowieka i chciał oddać mu swój koc, ale 

nie mógł się poruszyć. Po przebudzeniu uświadomił sobie, jak wiele jeszcze mu brakuje na 

drodze do naśladowania Jezusa.  

 



Sen brata Carlo jest echem słów mędrca Syracha na temat stawania przed Bogiem „z próżnymi 

rękami” – jeśli składasz ofiarę Bogu, a nie miłujesz swego brata, twoja ofiara jest daremna.  
 

Nawet brat zakonny, który w dosłowny sposób poświęcił wszystko dla Boga, był zmuszony 

stwierdzić, że potrzebuje jeszcze głębszego nawrócenia serca.  
 

 Co to oznacza dla nas?  
 

Nasza miłość do Boga ma być konkretna i uwidaczniać się w tym, jak traktujemy siebie nawzajem. 

Bóg chce, abyśmy gorliwie wykorzystywali każdą daną nam przez Niego okazję do okazywania 

miłości, nawet gdyby miało nas to boleć. Okazje te często wyglądają w ten sposób, że Bóg przychodzi 

do nas w niepokojącym przebraniu tych, których trudno nam kochać. Wszystko, co dla nich czynimy, 

jest naszym wyznaniem: „Kocham Cię, Panie!”.  
 

Łatwo to zrozumieć, ale trudniej wykonać. Jesteśmy bowiem, jak Carlo Carretto, 

przygnieceni jakiegoś rodzaju skałą.  
 

Poproś Boga, by pomógł ci zidentyfikować tę skałę. Spróbuj wyobrazić sobie, że leżysz 

przygnieciony na ziemi. Co cię przygniata?  
 

 Może lęk, może perfekcjonizm, może niezgoda w rodzinie? 

 Może sądzisz, że jest to tylko ćwiczenie wyobraźni, ale jeśli ta „skała”, którą zobaczysz, jest w 

twoim życiu duchowym rzeczywistą przeszkodą – i rodzi się w tobie nadzieja, że możesz 

zostać od niej wyswobodzony – to może się okazać, że przez twoją wyobraźnię działa Duch 

Święty. 

 

 Trwaj więc przed Bogiem i proś, by działał w tobie, by zdjął z ciebie ten ciężar i napełnił cię swoją 

obecnością.  

 

„Panie, wyzwól mnie, abym mógł służyć Twojemu ludowi.                                

Naucz mnie kochać tak, jak Ty kochasz”. 

 

 

 

 

 

 

 



Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele Katolickim czas 

czterdziestu dni pokuty, na pamiątkę przebywania Chrystusa przez 40 dni na 

pustyni (por. Mt 4,1-11). Jest to czas szczególnego nawraca się do Boga, 

powrotu do Ojca, od którego oddalamy się przez nasze grzechy. 

Wezwanie do nawrócenia słyszymy już na samym początku wielkopostnego 

przygotowania do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego:                                        

„Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii”.  

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

1 marca 2017                    

  Lekcja 109                            Temat:    40 dniowe rekolekcje - Zapraszamy 
 

(Jl 2, 12-18:   Biblia Tysiąclecia) 
  

 (12) Przeto i teraz jeszcze - wyrocznia Pana:  

Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, 

przez post i płacz, lament. (13) Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie 

szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, 

miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok 

niedoli. (14) Kto wie? Może znów pożałuje i pozostawi po sobie błogosławieństwo 

[plonów] na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynną dla Pana Boga waszego. (15) Na 

Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste 

zgromadzenie. (16) Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie 

starców, zbierzcie dzieci, i ssących piersi! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej 

komnaty a oblubienica ze swego pokoju!(17) Między przedsionkiem a ołtarzem 

niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: Przepuść, Panie, ludowi 

Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali 

nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg? (18) I Pan 

zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi, i zmiłował się nad swoim ludem. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

„Teraz” to mocne słowo, słowo, które nie dopuszcza opóźnień i obiecuje 

natychmiastowe wypełnienie. 



Czujemy to, słysząc, jak prorok Joel wzywa lud Boży do nawrócenia. Widzimy to w żarliwym 

wołaniu św. Pawła: „Oto teraz czas upragniony” (2 Kor 6,2). Joel i Paweł mówią nam dziś 

dokładnie to samo: 
 

 Bóg w każdej chwili pragnie wylewać na nas swoją łaskę. 
 

 Zawsze gotów jest nam błogosławić. Jest to pierwsze przesłanie, jakie słyszymy na początku 

czterdziestodniowego Wielkiego Postu.  
 

Skoro więc Bóg zawsze chce udzielać nam łaski, to 
 

 po co w ogóle potrzebny jest nam okres Wielkiego Postu? 
 

 Ponieważ dla Boga zawsze istnieje „teraz”, ale dla nas – nie.  

 W rytmie roku liturgicznego potrzebujemy czasu, który zmobilizuje nas do 

nawrócenia. 

 Potrzebujemy zachęty, by uprościć nasz plan zajęć i z większą determinacją 

zwrócić się ku Bogu.  

 Potrzebujemy wezwania do modlitwy i postu, które wyrwie nas                           

z codziennej rutyny i sprawi, że zapragniemy bliskości Boga.  
 

Potraktujmy więc te czterdzieści dni jako rekolekcje.  

 

Jeśli dotąd nie radziłeś sobie z modlitwą, nie martw się, gdyż dzisiaj – teraz – możesz zacząć od 

nowa. Oddaj Bogu codziennie dziesięć minut. A jeśli i to dla ciebie za dużo, to 

może zacznij od ośmiu? Czas nie jest tak ważny, jak decyzja, że chcesz wyrwać się spod presji 

obowiązków i otworzyć na Boga.  

Otwórz przed Nim swoje serce, czytając teksty biblijne i medytację na dany 

dzień. Spróbuj odczytać, co Bóg mówi dziś do ciebie. 
 

 Odkryjesz, że z każdą chwilą oddaną Bogu będzie wzrastać twoje zaufanie do Niego. Z każdą 

chwilą spędzoną na modlitwie i rozważaniu Jego słowa, twoje serce stanie się odrobinę bardziej otwarte. 

Zaczniesz częściej się uśmiechać, niezależnie od tego, co będzie się działo w twoim życiu. Uwierz w to, 

że Bóg wylewa na ciebie w tym Wielkim Poście swoją łaskę. Przyjmuj ją każdego dnia.  

Teraz nadszedł twój czas! 
 

„Panie, dziękuję Ci za to, że dajesz mi okres Wielkiego Postu. Odnów 

moją gorliwość i ufność przez codzienną modlitwę. Pomóż mi przybliżyć się do 

Ciebie”. 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

2 marca 2017 

Lekcja 110                                             Temat:  Co to znaczy "żyć naprawdę" 

(Pwt 30, 15 -20:   Biblia Tysiąclecia) 
 

(15) Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć                                          

i nieszczęście. (16) Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego 

drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a  

Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz 

posiąść 

. (17) Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon 

obcym bogom, służąc im - (18) oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, 

niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. (19) Biorę dziś 

przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, 

błogosławieństwo i przekleństwo. 

 Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, (20) miłując Pana, 

Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie 

twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, 

Izaakowi i Jakubowi.  

Co to znaczy żyć naprawdę? 
 

 Poeta walijski Waldo Williams odpowiedział na to odwieczne pytanie następująco: żyć 

naprawdę to mieszkać w „przestronnym holu między ciasnymi ścianami”.  

 

Czasami ściany naszego życia są ciaśniejsze, niż chcielibyśmy. Może nie dana nam była 

szansa, by zrealizować swoje życiowe marzenia – podróżować, próbować nowych rzeczy, 

zdobyć upragniony zawód. Może czujemy się ograniczeni przez brak funduszy, czasu czy 

jakieś okoliczności życia, które nie pozwalają nam cieszyć się nim tak, jakbyśmy tego 

pragnęli. Czy nie ma jednak jakiegoś sposobu na to, by w granicach tych „ciasnych ścian”, 

jakie zostały nam dane, mimo wszystko żyć w „przestronnym holu”?  

 

 
 



Poeta Waldo Williams i prorok Mojżesz są tu całkowicie zgodni – 
 

 szczęście nie płynie z przezwyciężania ograniczeń po to, by osiągnąć dobrobyt 

materialny, sukces czy poczucie spełnienia,  

 lecz jest owocem takich postaw, jak wdzięczność, pokora, wierność                        

i czerpanie radości z małych rzeczy.  

 

 Przypomnijmy sobie wybór, przed jakim Mojżesz postawił Izraelitów.  

 

Ziemia Obiecana, do której właśnie wchodzili, miała ściśle określone rozmiary – nie mogli 

rozszerzyć jej granic, by uczynić z niej bogatszy i bardziej wpływowy kraj. Jeśli wybiorą miłość Boga 

i przestrzeganie Jego przykazań, nowa ojczyzna stanie się dla nich miejscem błogosławionym. Jeśli 

jednak przekroczą Jordan, pragnąc tego, co mogą zaoferować im bogowie tego miejsca, 

niewdzięczność wobec Boga szybko zgasi w nich radość z tego, co On im dał.  

 

Przez następne sześć tygodni będziesz „zamieszkiwać” krainę 

Wielkiego Postu. 

 

Wyrzekając się przyjemności, rezygnując choćby z oglądania telewizji, by poświęcić więcej czasu 

na modlitwę, możesz odnieść wrażenie, że ściany twego „mieszkania” stają się ciasne. Jeśli jednak 

wytrwasz w swych postanowieniach, przekonasz się, że hol między tymi ciasnymi ścianami staje się 

bardziej przestronny, gdyż wypełnia go Boże błogosławieństwo. Ważne jest, abyś w kolejnych 

tygodniach, gdy twój początkowy entuzjazm zamieni się w znużenie i zniechęcenie, umiał 

rozpoznawać w swoim życiu dłoń Boga, która cię chroni i dyskretnie prowadzi.  

 

 Możesz spróbować zrobić sobie listę spraw, za które jesteś Bogu 

wdzięczny.  

 Albo spotykać się regularnie z kimś bliskim i mówić mu o tym, co 

dobrego Pan uczynił ostatnio w twoim życiu. 

 

 Dostrzeganie dobroci Boga wzbudzi w tobie wdzięczność i miłość do Niego.  

 

„Panie, pomóż mi nie koncentrować się na ciasnocie ścian, ale na tym, jak Ty 

rozszerzasz moją przestrzeń i napełniasz ją swoim błogosławieństwem”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

3 marca 2017                           

Lekcja 111                  Temat:    Post zaproszeniem, by uwolnić się od tego, co nas rozprasza,  

i  zrobić w swoim życiu więcej miejsca dla Boga 
 

(Iz 58, 1- 9a) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(1) Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba! Wytknij mojemu 

ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy! (2) Szukają Mnie dzień za dniem, 

pragną poznać moje drogi, jak naród, który kocha sprawiedliwośći nie opuszcza Prawa swego 

Boga. Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga: (3) Czemu pościliśmy, a Ty 

nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał? Otóż w dzień waszego postu wy 

znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. (4) Otóż pościcie wśród 

waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się 

rozlegał zgiełk wasz na wysokości. (5) Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się 

człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - 

czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? (6)  
 

Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: 
 

 rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie 

jarzmo połamać; (7) dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, 

nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. (8) Wtedy twoje 

światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja 

poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. (9) Wtedy zawołasz, a Pan 

odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]:     Oto jestem! 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dieta spalająca tłuszcz, dieta surówkowa, dieta o niskiej zawartości 

węglowodanów… Na cokolwiek się uskarżasz, zawsze znajdzie się na to odpowiednia 

dieta. Czasami proponowane diety wykluczają się nawzajem i trudno jest zdecydować, która 

będzie dla nas najlepsza. Jednak pomimo wszystkich różnic diety mają jeden wspólny cel – 

uczynić cię szczuplejszą i zdrowszą wersją samego siebie.  

 

Także Izraelici stosowali własną „dietę” w określonym celu – chcieli, by Bóg 

słyszał ich modlitwy oraz na nie odpowiadał. 

Jednak post nie jest zwyczajną dietą, polegającą na ograniczeniu ilości 

spożywanych pokarmów po to, by osiągnąć zamierzone rezultaty.  



 

 Jest zaproszeniem, by uwolnić się od tego, co nas rozprasza,  i                    

zrobić w swoim życiu więcej miejsca dla Boga. 

 

Może nie brzmi to dla nas atrakcyjnie, ale post jest jedną z największych 

łask, jakich Bóg nam udziela w okresie Wielkiego Postu.  

 

Na co dzień rozprasza nas niezliczona ilość rzeczy. Eliminując choćby jedną lub kilka z nich – 

objadanie się słodyczami, oglądanie telewizji czy plotkowanie – dajemy czas i przestrzeń Bożemu 

działaniu.  
 

 Post jest dla nas okazją do rezygnacji z rzeczy zbędnych po to, by przyjąć dar, jaki Bóg 

chce nam ofiarować. Może nim być krzepiące słowo z Pisma Świętego, światło dotyczące 

bliskiej nam osoby czy więcej cierpliwości dla uciążliwego sąsiada.  

 Post uzdalnia nas do rozpoznania tych Bożych darów w swoim życiu.  

 Post niesie z sobą jeszcze inne błogosławieństwo, o którym nieczęsto myślimy.                    

Czas i przestrzeń, jakie oddajemy Bogu, są również świętym darem dawanym samym 

sobie.  

 

Wydzielając ze swego życia ten czas i przestrzeń, prosimy Pana, by był przy nas obecny, by dał 

nam głębiej zakosztować swojej miłości, doświadczyć pociechy i uzdrowienia. Zastanów się 

więc na modlitwie, jaki rodzaj postu będzie dla ciebie najbardziej odpowiedni. Pamiętaj, że jest 

to czas łaski, a Bóg z radością udzieli ci swego błogosławieństwa, jeśli tylko ty zechcesz Go 

szukać.  

 

„Ojcze, pomóż mi w tym Wielkim Poście przybliżyć się do Ciebie przez post, 

abym mógł ujrzeć Twoją chwałę”. 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

4 marca 2017                           
 

(Flp 3, 8 - 14) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(8) I owszem, nawet  

wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość 

poznania Chrystusa Jezusa 
, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym 

pozyskał Chrystusa (9) i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, 

pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, 

sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze - (10) przez poznanie Jego: zarówno 

mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że 

upodabniając się do Jego śmierci, (11) dojdę jakoś do pełnego powstania z 

martwych. (12) Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz 

pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa 

Jezusa. (13) Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: 

zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, (14) pędzę ku 

wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie 

Jezusie. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy zdarzyło ci się dla Chrystusa zrezygnować                        

z czegoś, co w danym momencie było dla ciebie naprawdę 

ważne? 

Św. Kazimierza, 

królewicza, 

patrona Polski 

 

 
 



 

 Odrzucić propozycję intratnej pracy, gdyż jej podjęcie wymagałoby pójścia na 

kompromis z wyznawanymi przez ciebie wartościami?  

 Poświęcić rodzącą się miłość do osoby, z którą nie mogłeś zawrzeć związku 

sakramentalnego?  

 Narazić się na niezadowolenie, a nawet szykany szefa, biorąc w obronę 

niesprawiedliwie potraktowanych pracowników?  

 Z miłością powiedzieć komuś trudną prawdę bez względu na konsekwencje?  
 

 Jeśli tak, to być może już doświadczyłeś tego, że takie decyzje, choć często podejmowane 

we łzach i rozterce, po pewnym czasie dają ogromne poczucie pokoju.  
 

Jezus już tu, na ziemi, wynagradza trud podjęty ze względu na Niego                      

i pozwala zakosztować owoców dobrego wyboru.  
 

Skąd jednak brać motywację do tak heroicznych czynów?  
 

 Jak mamy naśladować patrona dzisiejszego dnia, św. królewicza 

Kazimierza, który mając wszelkie możliwości ku temu, by prowadzić wygodne życie               

i korzystać z przyjemności tego świata, rzetelnie przygotowywał się do pełnienia obowiązków 

państwowych, prowadził głębokie życie duchowe, a następnie bez buntu przyjął ciężką chorobę i 

w wieku zaledwie dwudziestu pięciu lat zmarł w opinii świętości? 

 Jak mamy wzorować się na tym młodym chłopcu, który po nieudanej 

wyprawie na Węgry, mającej zapewnić mu koronę, zamiast żałować straconej okazji, potrafił 

stwierdzić z przekonaniem: „Nie chcę korony okupionej przelewem krwi chrześcijańskiej”? 
 

 Być może sekret świętego królewicza leży w słowach, jakimi odpowiedział 

swemu wychowawcy, Janowi Długoszowi. Na pytanie, co sprawia mu największą 

przyjemność, odparł: „Modlitwa w kościele u stóp ołtarza; tam chciałbym pozostawać 

jak najdłużej”. 
 

 Nie da się żyć prawdziwie po chrześcijańsku bez miłości do Chrystusa.              

Nie da się pokochać Chrystusa, jeśli się Go nie zna. Nie da się Go poznać bez 

modlitwy.  

To na modlitwie uczymy się sięgać poza zewnętrzną otoczkę rzeczy i rozeznawać, co 

naprawdę jest dla nas zyskiem, a co stratą. To na modlitwie otrzymujemy siłę do robienia tego, co 

słuszne. Jeśli jeszcze nie nabrałeś nawyku systematycznej modlitwy, proś Pana, by pomógł               ci 

postawić pierwsze kroki. Jeśli już się modlisz, proś o łaskę wytrwania. Oby Jezus pozwolił                  

ci poznać swoją miłość, dla której warto poświęcić wszystko.  
 
 

„Panie, Ty wiesz, jak trudno mi czasem w małych i wielkich sprawach konsekwentnie 

wybierać Ciebie i Twoje przykazania. Naucz mnie ze wszystkim przychodzić                       

do Ciebie na modlitwie i uczyć się miłości”. 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

5 marca 2017                           
 

(Mt 4, 1 - 11) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(1) Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był 

kuszony przez diabła. 
 

(2) A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu 

głód. (3) Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, 

powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem . (4) Lecz on mu odparł: Napisane jest: 
 

 Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które 

pochodzi z ust Bożych. 
 

 (5) Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni (6) i 

rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom 

swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej 

nogi o kamień. (7) Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także:  
 

Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. 
 

 (8) Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie 

królestwa świata oraz ich przepych (9) i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli 

upadniesz i oddasz mi pokłon. (10) Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest 

bowiem napisane:  
 

Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 

będziesz.  
 

(11) Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dzisiejsze czytania ukazują nam dwie przeciwstawne odpowiedzi na 

odwieczną pokusę, by „być jako bogowie” (por. Rdz 3,5).  

 

Nasi pierwsi rodzice dali się zwieść złudnym obietnicom roztaczanym przez węża, 

natomiast Jezus – nie. Doświadczając wszystkich pokus, jakie nas dotykają, Jezus przylgnął 

do Ojca i pozostał wolny od grzechu. Dokonał tego, czego my nie byliśmy w stanie 

dokonać.  



Grzech ma, niestety, swoje uroki. Jest też niewiarygodnie podstępny, ukazując się 

nam jako nieszkodliwy, a nawet dla nas dobry!  

 

Przypomnijmy sobie, jakim wydał się Ewie zakazany owoc: „Spostrzegła, że 

drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce 

tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy” (Rdz 3,6).  

 

Nie znaczy to jednak, że walka z pokusami jest sprawą beznadziejną.  

 

Okres Wielkiego Postu to czas szczególnej łaski, sprzyjający temu, by 

zmienić swoje życie. 

 

 Jakie pokusy prześladują cię najbardziej? 

 

 Skłonność do irytacji i obrażania się? 

 Egoizm?  

 Zazdrość?  

 Skąpstwo? 

 Plotkowanie?  
 

Wybierz sobie którąś i postanów stawić jej czoło w tym Wielkim Poście.  
 

Oto jedna z najlepszych strategii  

  rozważaj postawę Jezusa na pustyni, zmagającego się z głodem i natrętnym 

głosem szatana.  

 

W obliczu każdej z pokus Jezus zwracał się do Ojca na modlitwie, nawet gdy wymagało 

to wielkiego wysiłku i gdy prawdy, których się trzymał, wydawały się bardzo odległe.                  

I Ojciec Go nie opuścił! Bóg nie odwraca się także od nas. To my odwracamy się od Niego.  

 

Wielki Post jest tak istotnym okresem roku liturgicznego, ponieważ jest dla nas szansą, 

by przylgnąć do Pana i Jego słowa. Jest szansą, by przeciwstawić się pokusom szatana                     

i zwrócić się ku naszemu niebieskiemu Ojcu. Jeśli to uczynisz, odczujesz wyraźną różnicę 

w twojej relacji z Bogiem, a także przyczynisz się do przemiany świata.  

 

 

 

 

 



Pomyśl o efekcie domina, jaki może wywołać zmiana w życiu milionów ludzi, 

którzy odwrócą się od grzechu i zaproszą Boga do swojego życia. 

 

 
 

Oby ten Wielki Post umocnił naszą wiarę! 
 

 
„Jezu, pomóż mi zobaczyć, do czego jestem najbardziej kuszony,               

i szukać ratunku u Ojca”. 
 


