
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

6 marca 2017 

Lekcja  112                           Temat:   Panie, posługuj się mną! 

(Kpł 19, 1-2, 11-18:   Biblia Tysiąclecia)  

(1) Dalej Pan powiedział do Mojżesza: (2) Mów do całej społeczności Izraelitów                   

i powiedz im: 

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! 

(11) Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden 

drugiego. (12) Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to 

zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan! (13) Nie będziesz uciskał 

bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w 

twoim domu przez noc aż do poranka. (14) Nie będziesz złorzeczył głuchemu.                 

Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego.              

Ja jestem Pan! (15) Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz 

stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. 

Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. (16) Nie będziesz szerzył oszczerstw między 

krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan! (17) Nie będziesz 

żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć 

winy z jego powodu. (18) Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do 

synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem 

Pan!  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy widziałeś kiedyś trójwymiarowy obraz? 
 

 



Widuje się je czasami na plakatach lub jako dekorację na ścianach. Obrazy te zmieniają się, 

gdy obok nich przechodzisz i oglądasz je pod różnym kątem.  
 

Czytając dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Kapłańskiej, odkryjemy 

właśnie coś w rodzaju trójwymiarowego obrazu.  
 

Na początku znajdujemy listę nakazów i zakazów danych przez Boga ludowi Izraela. Gdy 

jednak doczytamy tekst do końca, zauważymy, że jego przesłanie zmierza w kierunku:              

„Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”. 

 

Pobożność przedstawiona jest tu z jednej strony jako lista zasad, a z drugiej jako ofiarna 

miłość. Bóg chce, byśmy dobrze rozumieli, czym jest świętość. Prowadzi do niej przede wszystkim 

spotkanie z Jego miłością. To prawda, że czysty, potężny, doskonały i pełen majestatu Bóg jest dla 

nas niedościgłym wzorem świętości. Jednak wszystkie Jego atrybuty mają u podstaw najgłębszą, 

najbardziej bezinteresowną miłość, jaką można sobie wyobrazić. Od momentu stworzenia, poprzez 

wydanie na śmierć za nasze grzechy swego jedynego Syna i wylanie na nas Ducha Świętego, aż po 

dzień dzisiejszy, Bóg nieustannie oddaje nam siebie do końca. Choć na początku świętość kojarzy 

nam się z przestrzeganiem przykazań, w chwili spotkania z Bożą miłością dzieje się coś o wiele 

większego. Doświadczamy przemiany, która dokonuje się od wewnątrz.  

 

 Prawdopodobnie już przeżyłeś to w swoim życiu!  

 Kiedy na przykład doświadczasz Bożego miłosierdzia podczas spowiedzi, twoje serce staje 

się wrażliwsze wobec innych.  

 Po spędzeniu dłuższego czasu na adoracji jest w tobie więcej cierpliwości i łagodności.  

 Nie zniechęcaj się tym, że twoja miłość nie zawsze jest doskonała! Wzrastanie w świętości 

jest długim procesem formowania nas przez miłość Bożą.  

 Pozwól dziś Bogu kształtować w miłości twoje relacje z innymi – ze współmałżonkiem, 

kolegami z pracy, przyjaciółmi, sąsiadami.  

 Proś Go, by pokazał ci, jak już dziś możesz ich bardziej kochać.  

 W ciągu dnia módl się tą prostą modlitwą: „Panie, posługuj się mną”.  

 On z pewnością będzie w różnych sytuacjach przynaglał cię do tego, byś więcej dawał z 

siebie innym. Tak właśnie prowadzi nas do świętości!  

 

               „Panie, posługuj się mną” 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

7 marca 2017                           

 Lekcja  113                            Temat:   O logice modlitwy. 
 

(Mt 6, 7 - 15) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 (7) Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez 

wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. (8) Nie bądźcie podobni do nich! 

Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. 

Wy zatem tak się módlcie: 
 

 (9) Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! (10) Niech 

przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w 

niebie. (11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; (12) i przebacz 

nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw 

nam zawinili; (13) i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od 

złego!  
 

(14) Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy 

Ojciec wasz niebieski. (15) Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie 

przebaczy wam waszych przewinień. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

  

Pewna kobieta wyznała szczerze spowiednikowi, że chociaż od jej ostatniej spowiedzi minęły 

już trzy miesiące, nie bardzo wie, z czego właściwie ma się spowiadać.  

 „Chodzę do kościoła, odmawiam modlitwy, żyję uczciwie, nikogo nie krzywdzę – 

właściwie to ja chyba nie mam grzechów”. 

 Spowiednik przyjął wyznanie ze spokojem i rozpoczął banalną na pozór rozmowę na temat jej 

sytuacji życiowej, relacji z bliskimi, z sąsiadami. Kobieta zaczęła żalić się na swego brata, który 

kiedyś postąpił niesprawiedliwie wobec jej rodziny i z którym od dawna nie miała kontaktu. „Może 

nadeszła już pora, żebyś ty zrobiła pierwszy krok? Zadzwoniła, napisała kartkę na święta?” – 

zasugerował spowiednik. „Ksiądz chyba nie rozumie, co on mi zrobił” – zaczęła protestować kobieta. 

 

„Nigdy mu tego nie zapomnę, nigdy! I dlaczego ja mam się pierwsza do niego odezwać? 

Przecież to ja mam rację!”.  



Z dalszej rozmowy wynikło jasno, że brat nie był jedyną osobą, z którą była skłócona – i że ta, 

która „nie miała grzechów”, może mieć poważne problemy z uzyskaniem rozgrzeszenia! 

 

 Nie jest wcale łatwo uznać w sobie grzech, jakim jest brak przebaczenia.                 

To przecież nam wyrządzono krzywdę. Nasze wewnętrzne poczucie sprawiedliwości domaga się 

zadośćuczynienia za zło i nie bardzo rozumiemy, dlaczego mielibyśmy z tego rezygnować.                          

I po ludzku mamy rację.  

 

Logika modlitwy Ojcze nasz każe nam jednak postawić sobie dające wiele do myślenia 

pytanie: Czy na pewno chcę, aby Bóg rozliczał mnie z moich grzechów w taki sposób, w jaki ja 

rozliczam innych?  

Bóg nie bagatelizuje naszych grzechów. Nie macha na nie ręką, mówiąc, że nic nie szkodzi. Nie 

chce, abyśmy ranili innych, a w nich także Jego samego. Dotyka Go, gdy żyjemy zasklepieni we 

własnym egoizmie i urazach. Szanując naszą wolność, pozwala nam ponosić bolesne nieraz 

konsekwencje naszych grzechów. Jednak w przeciwieństwie do nas nie szuka satysfakcji z 

wymierzenia sprawiedliwości, ale naszego dobra. Próbuje docierać do naszych serc, zawracać nas z 

błędnych dróg, daje nam kolejne szanse, a kiedy wracamy, nie katuje nas wymówkami, lecz 

przyjmuje z miłością.  

 

Prośmy Go o tę łaskę, abyśmy umieli choć trochę Go w tym naśladować. 

 

„Ojcze, Ty wiesz, jak trudno mi przebaczać tak, jak Ty przebaczasz. 

Daj mi swego Ducha, abym mógł wyrzec się uraz i szukać dobra tych, którzy 

mnie zranili”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„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” 

Środa         

8 marca 2017                    

  Lekcja 114                            Temat:    Pokuta sakramentalna - bardzo ważna! 
 

(Jon 3, 1-10:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(1) Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: (2) Wstań, idź do Niniwy, wielkiego 

miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam. (3) Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział 

Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym - na trzy dni drogi. (4) Począł więc Jonasz iść przez miasto 

jeden dzień drogi i wołał, i głosił: Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. (5) I uwierzyli 

mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do 

najmniejszego. (6) Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł 

się w wór i siadł na popiele. (7) Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie co 

następuje: Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie 

piją. (8) Niech obloką się w wory - <ludzie i zwierzęta> - niech żarliwie wołają do Boga! Niech każdy 

odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą [popełnia] swoimi rękami. (9) Kto 

wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie 

zginiemy? (10) Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. 

I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 Jeśli chcesz dowodu na to, że czyny przemawiają głośniej niż 

słowa, przeczytaj historię proroka Jonasza. 
 

 Bóg posłał go z upomnieniem do ludu Niniwy. Po wysłuchaniu słów Jonasza król zarządził post              

i pokutę i wszyscy mieszkańcy miasta, łącznie z nim samym, podjęli umartwienia. Widząc taką 

reakcję, Bóg przebaczył Niniwitom i oszczędził ich miasto. Uczynił to, gdyż mieszkańcy Niniwy nie 

tylko powiedzieli „przepraszam”, ale podjęli konkretne działania pokazujące, że naprawdę mają 

zamiar się zmienić. 

Historia ta daje nam również pewne światło na sakrament pojednania, a 

zwłaszcza na wartość odprawienia pokuty sakramentalnej. 

 



 Kościół uczy, że sakrament jest niepełny, dopóki nie pokażemy Panu, że naprawdę chcemy 

się zmienić, poprzez akt zadośćuczynienia. Nie znaczy to, że Bóg wątpi w naszą skruchę, 

ale raczej, że prawdziwa skrucha przejawia się w próbach zadośćuczynienia za popełnione 

zło i unikaniu sytuacji, które prowadzą do grzechu. To, co uczynimy poza konfesjonałem, 

często przemawia mocniej i dobitniej niż nasze słowa wypowiedziane w konfesjonale. 

 

 Czy to znaczy, że samo wyznanie grzechów nie wystarczy, by otrzymać 

przebaczenie?  

 

I tak, i nie. Najlepiej oddaje to stwierdzenie, że gdy Duch Święty wzywa nas do przemiany, 

konieczna jest nasza odpowiedź. Świadomość popełnienia grzechu i pragnienie Bożego przebaczenia 

są już działaniem Ducha. Jednak sama świadomość to dopiero punkt wyjścia.  
 

 Trzeba jeszcze przyznać się do grzechu, wyznać go Panu w sakramencie pokuty i pokazać 

Mu, że naprawdę chcemy się zmienić.  

 Do nas należy więc wyznanie w konfesjonale swoich grzechów oraz odprawienie pokuty, 

tak aby za wypowiadanymi przez nas słowami poszły także czyny.  

 

 Bóg ze swojej strony z największą radością przemieni nasze serca i udzieli 

nam łaski potrzebnej do przemiany życia. 

 

„Duchu Święty, spraw, aby moja skrucha wydała owoce                    

widoczne w konkretnych czynach”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

9 marca 2017 

Lekcja 115                              Temat:  Stań w postawie pokory i zaufania przed Bogiem 

(Pwt 30, 15 -20:   Biblia Tysiąclecia) 
 

(7k) Także królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta 

niebezpieczeństwem śmierci. Zdjęła swe szaty okazałe, przywdziała suknie 

smutku i żałoby i w miejsce wonnego pachnidła pokryła głowę swą popiołem i śmieciami, 

i ciało swoje poniżyła bardzo, a radosne ozdoby zastąpiła rozpuszczonymi 

włosami. (7l)  I błagała Pana, Boga Izraela, i rzekła: Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś 

jedyny, wspomóż mnie samotną, nie mającą oprócz Ciebie żadnego wspomożyciela, bo 

niebezpieczeństwo jest niejako w ręce mojej. (7m) Ja słyszałam od młodości mojej w 

pokoleniu moim w ojczyźnie, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów 

i ojców naszych ze wszystkich ich przodków na wieczystą posiadłość i uczyniłeś im tak 

wiele rzeczy według obietnicy.  

(7r) Wspomnij, Panie, pokaż się w chwili udręczenia naszego i dodaj mi odwagi, Królu 

bogów i Władco nad wszystkimi władcami. (7s) Daj odpowiednią mowę w usta moje 

przed obliczem lwa i obróć serce jego ku nienawiści do wroga naszego, aby zginął on 

sam i ci, którzy z nim jedno myślą. (7t) Wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mnie 

opuszczoną i nie mającą nikogo oprócz Ciebie, Panie. (7u) Ty wiesz wszystko, wiesz, że 

nienawidzę chwały bezbożnych i brzydzę się łożem nieobrzezanych i każdym obcym. 

Co robisz, gdy ogarnia cię niepokój? Czasami wystarczy wypić herbatkę z melisy lub pójść na 

spacer. Ale gdy mamy naprawdę poważny powód do niepokoju – gdy zagrożone jest zdrowie lub 

szczęście ukochanej osoby albo gdy sytuacja w kraju robi się niebezpieczna? Nie wystarczą wtedy 

proste środki. Co więc robić w takich chwilach?  
 

 
 

To jest zrozumiałe i wszyscy wiemy, że należy tak postępować. 

Zobaczmy, czego może nas nauczyć królowa Estera.  

Spotykamy Esterę w chwili, gdy znajduje się ona w dramatycznej 

sytuacji. Nie dość, że została oderwana od swojej rodziny i zmuszona 

do życia w królewskim haremie, to właśnie dowiedziała się,                           

że jej lud ma zostać zgładzony.                                                                                           

W obliczu tych nieszczęść Estera zwraca się z wiarą do Boga. 



 

Gdy jednak przyjrzymy się uważnie modlitwie Estery, odkryjemy coś, co może być dla 

nas inspiracją.  

 Zamiast zacząć od rozpaczliwego opowiadania Bogu o swojej tragicznej sytuacji, Estera 

najpierw wychwala Jego wielkość: „Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny”.  

 Nie obwinia, nie robi wyrzutów, nie oskarża Boga o to, że ją opuścił.  

 Po prostu wyraża wiarę w dobroć i moc Boga, a następnie błaga: „Wspomóż mnie”                 

(Est 4,17l).  

 

 Estera zaczyna więc modlitwę od wyznania wiary.  

 Następnie prosi Boga, by ją prowadził.  

 Dopiero potem podejmuje działanie mające na celu uratowanie jej ludu.  

 

Poprzez tę kolejność Estera staje w postawie pokory i zaufania. Zamiast polegać na 

własnym rozumie i sile, otwiera się na mądrość i odwagę, które pochodzą od Boga. A Bóg 

odpowiada na jej modlitwę. 

 

I ty możesz dziś w podobny sposób zwrócić się do Boga. 
 

Kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji, nie rzucaj się natychmiast do działania. Najpierw oddaj 

chwałę Bogu w swoim sercu. Możesz posłużyć się dzisiejszym psalmem responsoryjnym. Potem 

poproś o Jego pomoc i zrób to, co wydaje ci się słuszne. Tak czyniąc, wyznajesz, że ufasz Bogu i że 

potrzebujesz Jego pomocy. Przyjmując taką postawę, z pewnością usłyszysz Jego głos i ujrzysz 

działanie Jego mocy. 

 

„Jezu, naucz mnie zwracać się do Ciebie ze wszystkim.                                

Pomóż mi zaufać Twojej mocy i uciekać się do Twojej mądrości”. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

10 marca 2017                           

Lekcja 116                                   Temat:    Być podobnym do Jezusa - o przemianie serca 
 

(Mt 5, 20 - 26) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(20) Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż 

uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa 

niebieskiego. (21) Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by 

się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. (22) A Ja wam powiadam: Każdy, 

kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu 

bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: Bezbożniku, 

podlega karze piekła ognistego. (23) Jeśli więc przyniesiesz dar swój 

przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, (24) zostaw 

tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. 

Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! (25) Pogódź się ze swoim przeciwnikiem 

szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a 

sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. (26)Zaprawdę, powiadam 

ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Mocne słowa 

Ale ich surowość podkreśla jedynie to, że Bóg pragnie, by wszystkie Jego dzieci 

odnosiły się do siebie z miłością i szacunkiem.  

 

Dla Jezusa jedność była niezmiernie ważna, była jedną z najważniejszych zasad, jakimi 

powinniśmy się kierować.  

Być uczniem Jezusa to stawać się do Niego podobnym, a On nigdy nie skupiał się 

na słabościach innych.  

 



Patrząc w serca ludzi, dostrzegał ich pragnienia, potrzeby, zranienia i nadzieje, dlatego też był 

w stanie nawiązać z nimi głęboki kontakt i wielu doprowadzić do Boga. Natomiast Jego 

przeciwnicy patrzyli przede wszystkim na ludzkie wady, błędy, a to wznosiło barierę pomiędzy 

nimi a Bogiem.  

 

Bóg pragnie wnosić jedność w nasze relacje. Kiedy prosimy Go o otwarcie serc na Jego miłość, 

wtedy jest nam łatwiej przebaczać i darować urazy. Oczywiście nie musimy udawać, że nie 

zostaliśmy zranieni. Nie musimy też roztrząsać sytuacji w nieskończoność, żeby ustalić, kto miał 

rację, a kto nie. Wystarczy, że powierzymy nasze zranienie Panu i spróbujemy przebaczyć na tyle, 

na ile potrafimy. On uzdrowi sytuacje, których my nie jesteśmy w stanie przemienić.  

 

Św. Jan od Krzyża powiedział kiedyś, że                                                   

pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości. 
 

To wręcz niewiarygodne! Nie będziemy sądzeni z tego, ile pieniędzy przeznaczyliśmy na cele 

dobroczynne, na ilu Mszach byliśmy i z jaką gorliwością grabiliśmy liście wokół kościoła 

parafialnego, ale z tego, ile kochaliśmy. A jest to coś, co z Bożą pomocą, wszyscy jesteśmy w 

stanie czynić. 

 

„Ojcze, przemień moje serce.                                                                                                                     

Pomóż mi kochać innych tak, jak Ty mnie kochasz”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

11 marca 2017                           
 

(Mt 5, 43 - 48) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

 (43) Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a 

nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.(44) A Ja wam powiadam: Miłujcie 

waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was 

prześladują; (45) tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; 

ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła 

deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. (46) Jeśli bowiem miłujecie tych, 

którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie 

czynią? (47) I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż 

i poganie tego nie czynią? (48) Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec 

wasz niebieski. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy oglądając filmy sensacyjne, nie zastanawiasz się czasem, jak to możliwe, że ich bohaterzy 

wychodzą cało ze wszystkich opresji? Przeżywają strzelaniny i wybuchy, spadają z wysokich 

budynków i wychodzą z tego bez większego szwanku.  

Dzisiejsza Ewangelia może doprowadzić nas do podobnych wniosków, co scenariusze tych 

filmów – możemy uznać ją za czystą fikcję lub w najlepszym przypadku nadmierną przesadę.  

 

Jednak fakt pozostaje faktem – Jezus wzywa do miłości nieprzyjaciół, a jeśli On do 

czegoś nas wzywa, to znaczy, że jesteśmy do tego zdolni. 

 

 Czego więc potrzebujemy?  

 

Zdrowej dozy realizmu i dużo łaski Bożej. 
 

Nie jesteśmy supermenami i nasze rany nie goją się tak łatwo. Czasem nawet chcemy komuś 

przebaczyć, ale jego postępowanie zraniło nas głęboko i pozostawiło blizny w naszych sercach. Te 

blizny nie znikną same z siebie. Każdy z nas nosi w sercu mniejsze czy większe rany z przeszłości.  

 



 Może przeżyliśmy bolesny rozwód, utratę pracy, przedwczesną śmierć bliskiej osoby.  

 Może zostaliśmy wykorzystani, odrzuceni lub zdradzeni przez kogoś, komu ufaliśmy.  

 Może pogodziliśmy się z tym, że będziemy nosić te rany w sobie już na zawsze, a nawet 

uznaliśmy, że są one częścią naszego życia.  

 

Z drugiej strony czujemy jednak, że blokują one w nas zdolność takiego miłowania, do jakiego 

wzywa nas Jezus.  

 Dlatego właśnie potrzebujemy łaski Bożej. 

 

 Jeśli coś powstrzymuje cię na drodze wiary, Jezus chce cię od tego uwolnić, nawet jeśli 

wydarzyło się to dwadzieścia lat temu.  

 

Jak możesz doświadczyć mocy Jezusa w tych bolesnych dla nas sprawach?  

 

 Stając przed Nim na modlitwie, spróbuj opowiedzieć Mu szczerze o swoich 

zranieniach.  

 Bądź uczciwy i otwarty, nawet jeśli to oznacza łzy czy nawet wykrzykiwanie przed 

Bogiem swojej złości.  

 A potem wycisz swoje serce i posłuchaj tego, co On ma ci do powiedzenia.  

 On wie dobrze, co czujesz, głęboko ci współczuje i pragnie cię pocieszyć.  

 Wsłuchaj się w Jego słowa, przyjmij Jego natchnienia.  

 

Bóg działa, skłaniając nasze serca i umysły do przebaczenia i wzajemnej miłości. 

 

„Panie, odkrywam przed Tobą moje rany.                                                            

Wierzę, że Ty możesz mnie uwolnić od tego, co nie pozwala mi przebaczyć. 

Dziękuję Ci, Jezu, za Twoją uzdrawiającą miłość”. 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

12 marca 2017                           
 

(Mt 17, 1 - 9) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(1) Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i 

zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. (2) Tam przemienił się wobec nich: 

twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. (3) A 

oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. (4) Wtedy Piotr 

rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy 

namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. (5) Gdy on 

jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: 
 

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam 

upodobanie, Jego słuchajcie! 
 

 (6) Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. (7) A Jezus 

zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! (8) Gdy 

podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. (9) A gdy schodzili z 

góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż 

Syn Człowieczy zmartwychwstanie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 
 

 

 

Przemienienie Jezusa               

było jednym z najwspanialszych 

objawień chwały Bożej, jakie 

kiedykolwiek widziano na tym 

świecie. Miało ono na celu pokazanie 

Apostołom – i nam wszystkim – kim 

naprawdę jest Jezus. Przyjrzyjmy się 

więc tej scenie i zobaczmy, czego 

możemy się z niej nauczyć. Dla 

Piotra, Jakuba i Jana było to 

niezwykle mocne doświadczenie. 



 Jan napisał: „Oglądaliśmy Jego chwałę” (J 1,14).  

 Piotr wyznał, że Apostołowie głoszą Jezusa jako „naoczni świadkowie Jego 

wielkości (…) gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: 

To jest mój Syn umiłowany” (2 P 1,16.17). 

 

 Doświadczenie to uzmysłowiło im, że królestwo Boże głoszone przez Jezusa będzie 

naznaczone chwałą. Dodało im też otuchy i umocniło przed czekającą ich próbą krzyża. Jak mieli 

nauczyć się na Kalwarii, chwała Boża objawia się także przez ofiarną miłość – miłość, która jest 

w stanie przyjąć nawet śmierć.  

 

 Duch Święty otwiera nam oczy na oba te przejawy chwały.  

 

Pokazuje, że Jezus jest uwielbiony za każdy razem,  

 

 gdy oddajemy Mu chwałę podczas Mszy świętej  

 lub na modlitwie, 

 ale także wtedy, gdy odsuwamy swoje sprawy, aby pomóc potrzebującemu.  

 Jest uwielbiony, gdy adorujemy Go w Najświętszym Sakramencie,  

 gdy wyznajemy nasze grzechy  

 i gdy przebaczamy tym, którzy nas skrzywdzili.  

 

Pozwól, by ta lekcja o chwale i ofiarnej miłości zapadła ci głęboko w serce.  

 

Rozważając chwałę Jezusa na Górze Przemienienia, pamiętaj, że jest to chwała, która 

przychodzi przez krzyż. Powiedz Mu, że chcesz być przemieniony na Jego chwalebny obraz i proś 

Go, by był obecny we wszystkich twoich uczynkach miłości. Życie „ku chwale Jego majestatu” 

jest naprawdę możliwe dla każdego z nas! 

 

„Jezu, otwórz moje oczy na chwałę, którą objawiłeś przed Piotrem, 

Jakubem i Janem. Panie, spraw, niech ta chwała zakróluje w moim sercu”. 
 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 


