
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

13 marca 2017 

Lekcja  117                          Temat:   Daniel jako wzór człowieka ufającego Bogu  

(Dn 9, 4b - 10:   Biblia Tysiąclecia)  

 

O Panie, Boże mój, wielki i straszliwy, który 

dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają  

i przestrzegają Twoich przykazań. (5) Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, 

popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich 

przykazań. (6) Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy 

przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do 

naszych przodków i do całego narodu kraju. (7) U Ciebie, Panie, 

sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach, jak to jest dziś u nas - 

mieszkańców Judy i Jerozolimy, i całego Izraela, u bliskich i dalekich, we 

wszystkich krajach, dokąd ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci 

okazali. (8)Panie! Wstyd na twarzach u nas, u naszych królów, u naszych 

przywódców i u naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. (9) Pan, Bóg 

nasz, zaś jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się 

przeciw Niemu (10) i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by 

postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wielki… Straszliwy… Przymierze… 
 Czy nie jest to dziwny początek, jak na modlitwę skruchy?  

 

Oto Daniel, zanim zacznie wyznawać grzechy swoje i całego ludu, ufnie głosi miłość i 

potęgę Boga. Skąd u Daniela ta pewność, że Bóg okaże przebaczenie? Może stąd, że zna całą 

historię swego życia.  
 

Bóg krok po kroku dowodził swojej miłości do Daniela. 
 

 



 Wprowadził go na bardzo wysokie stanowisko w pogańskim królestwie Babilonu.  

 Ocalił go w jaskini lwów.  

 Wybawił od spisku wrogów, którzy czyhali na jego życie.  

 

Daniel widział, że Bóg się o niego troszczy, i to dało mu odwagę, by wyznać zarówno swoje 

grzechy, jak i grzechy całego ludu. Daniel nie ukrywał przed Bogiem niczego, nawet gdy wiedział, 

że sprawiedliwość wcale niekoniecznie była po jego stronie (Dn 9,7). Czując się bezpiecznie w 

obecności Boga, otworzył przed Nim swoje serce, ufając, że po raz kolejny doświadczy Jego 

miłosierdzia i wierności przymierzu.  

 

 Jak ty patrzysz na Boga?  
 

Jeśli uważasz Go za nazbyt krytycznego i stawiającego przesadne wymagania, to 

prawdopodobnie będziesz Go unikać. Jeśli widzisz w Nim rejestrującego każdy szczegół legalistę, to 

wciąż będziesz czuł się winny i będziesz starał się zaskarbić sobie Jego łaskę – nie pamiętając o tym, 

że już ją masz! 

 

Nie wpadaj w tę pułapkę! Nie taki jest Bóg Daniela! Twój Ojciec jest zbyt dobry i 

miłosierny, aby myśleć o Nim w ten sposób. 

 

 Weź sobie za wzór biblijnego Daniela, który szczerze wyznawał swoje 

grzechy, ale też pokładał ufność w miłosiernej i wiernej miłości Boga. Pamiętaj o tym, gdy będziesz 

robił rachunek sumienia i prosił Boga o przebaczenie grzechów. Bóg jest dobry, kochający i 

miłosierny, gotów uczynić wszystko, by doprowadzić cię do nieba. On widzi nie tylko to, czym jesteś 

obecnie, ale także to, czym możesz się stać, jeśli szczerze za Nim pójdziesz. Wyznając więc swoje 

grzechy, wyznawaj też ufność w miłosierną miłość Boga. Nie musisz już bać się potępienia.  

 

 Zachowaj w pamięci słowa Daniela: 

„Ale Pan, Bóg nasz, jest miłosierny i okazuje łaskawość” (Dn 9,9). 

 

„Dziękuję Ci, Panie, za Twoją nieskończoną miłość.                         

Składam u Twoich stóp wszystkie moje grzechy z wiarą w Twoje 

wielkie miłosierdzie”. 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

14 marca 2017                           

 Lekcja  118                            Temat:   Polegajmy na działaniu Ducha Świętego 
 

(Mt 23, 1 - 12) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

(1) Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi 

słowami: (2) Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i 

faryzeusze. (3) Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz 

uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. (4) Wiążą 

ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem 

ruszyć ich nie chcą. (5) Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się 

ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u 

płaszczów. (6) Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w 

synagogach. (7) Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich 

Rabbi. (8) Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz 

Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. (9) Nikogo też na ziemi nie 

nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w 

niebie. (10) Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest 

tylko wasz Mistrz, Chrystus. (11) Największy z was niech będzie waszym 

sługą. (12) Kto się wywyższa, będzie poniżony, a 
 

kto się poniża, będzie wywyższony. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

  
Uczeni w Piśmie i faryzeusze wydają się odgrywać w Ewangelii bardzo specyficzną rolę – 

są „czarnymi charakterami”, bez których nie obejdzie się żadna dobra historia.                          

W rzeczywistości jednak ci  
 

przywódcy religijni byli zwyczajnymi ludźmi podobnymi do nas. 
 

 Jak my, mieli swoje mocne i słabe strony. Wielu było pewnie dobrymi ojcami rodzin, 

wypełniającymi z oddaniem swoje obowiązki. I jak każdy z nas, przeżywali różne pokusy.  

 

 Problem polegał na tym, że ulegali tym pokusom, popadając zwłaszcza w grzech pychy. 

 



Kto z nas nie przeżywa tego rodzaju pokus – pragnienia honorowych miejsc, bycia 

zauważonym i docenionym, pokazania innym, jak bardzo jesteśmy ważni. Jest jednak dobra 

nowina – wcale nie musimy tym pokusom ulegać. Za łaską Ducha Świętego możemy umocnić 

w sobie postanowienie opierania się pokusom. A jeśli mimo to upadniemy, zawsze możemy 

powstać i zacząć od nowa.  

 

Choć niełatwo w to uwierzyć,  

 

Bóg umożliwia nam prowadzenie tak pokornego życia, jakie 

prowadził Jezus 

 

przed dwoma tysiącami lat. W jaki sposób? Częściowo zależy to od naszej czujności. 

Zaobserwujmy miejsca, ludzi i sytuacje, które wbijają nas w pychę. To pomoże nam się 

zorientować, kiedy powinniśmy najbardziej nad sobą czuwać. Już kilka minut spędzonych na 

modlitwie może zmienić nasze nastawienie. 

Oprócz własnych wysiłków polegajmy też na działaniu Ducha 

Świętego. On dzień za dniem, godzina po godzinie daje nam natchnienia typu: 

 

 „Nie zapominaj, że Bóg cię kocha”, 

 „To, co zrobiłeś, było złe – proś Boga przebaczenie”, 

 „Ta osoba potrzebuje twojego współczucia”,  

 „Uważaj – zaczynasz wpadać w pychę”. 

 

Tak więc twoje zadanie na dziś zawiera trzy punkty.  

1. Bądź czujny w sytuacjach zagrożenia. 

2. Módl się.  

3. Otwórz się na natchnienia Ducha Świętego. 

 

„Duchu Święty, naucz mnie być pokornym w każdych okolicznościach”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„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         

15 marca 2017                    

  Lekcja 119                            Temat:    Żyć już nie dla siebie, ale dla Jezusa. 
 

(Mt 20, 17 - 28:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(17) Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze 

rzekł do nich: (18) Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie 

wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć (19) i wydadzą 

Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia 

zmartwychwstanie. (20) Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze 

swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. (21) On ją zapytał: Czego 

pragniesz? Rzekła Mu: Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim 

królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. (22) Odpowiadając Jezus 

rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić? 

Odpowiedzieli Mu: Możemy. (23) On rzekł do nich: Kielich mój pić będziecie. Nie do 

Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się 

ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował. (24) Gdy dziesięciu [pozostałych] 

to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. (25) A Jezus przywołał ich do siebie i 

rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą 

władzę. (26) Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, 

niech będzie waszym sługą. (27) A kto by chciał być pierwszym między wami, niech 

będzie niewolnikiem waszym,  

(28) na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu 

służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Jakub i Jan byli wiernymi naśladowcami Jezusa. Prawdopodobnie zrobiliby wszystko, 

czego by od nich zażądał. Jednak w rzeczywistości nie rozumieli, o co Mu naprawdę chodzi. 

Prośba o zaszczytne miejsca w niebie dowodzi, że ciągle byli pod wpływem tego świata, w 

którym liczy się przede wszystkim prestiż.  



Mieli wprawdzie dobre intencje, ale musieli się jeszcze nauczyć, co to znaczy naprawdę 

służyć Bogu. Problem dotyczył nie tylko Jakuba i Jana. Pozostali Apostołowie oburzali się na 

nich także dlatego, że sami mieli ochotę zająć miejsca obok Jezusa. Jednak Jezus nie potępił 

żadnego z nich. Wykorzystał natomiast tę okazję, aby wyjaśnić im naturę swojego królestwa – 

ten, kto chce iść za Nim, niech nawet nie myśli o tym, by być ważnym w oczach świata. 

Ten, kto chce być wielki, niech nauczy się być ostatnim. 

 

 Co roku w Wielkim Poście mamy okazję to sobie przypomnieć.  

 

Mamy szansę zwrócić na nowo swój 

wzrok ku Chrystusowi i umocnić naszą 

decyzję, by żyć już nie dla siebie, ale dla 

Niego. Może weszliśmy w ten czas trochę 

jak Jakub i Jan, z dobrymi chęciami, by 

przybliżyć się do Boga, ale nie do końca 

rozumiejąc drogę krzyża. W pragnieniu 

zajęcia miejsca przy Jezusie nie ma nic 

złego, ale jeśli rzeczywiście chcemy  wraz 

z Nim panować, najpierw musimy 

nauczyć się z Nim „umierać”, przyjmując 

postawę ufnego posłuszeństwa wobec 

Ojca. 

 

Istotą Wielkiego Postu nie jest 

umartwianie się, dłuższa modlitwa czy 

pełnienie wielu dobrych uczynków. Są to 

tylko środki prowadzące do celu, którym             

jest głębsza relacja  z Jezusem.  

Jezus, który przyszedł, aby służyć                      

i oddać swoje życie, do tego samego zaprasza 

także nas, gdyż wie, że jeśli tak uczynimy, 

spłyną na nas niewypowiedziane 

błogosławieństwa: radość, pokój nawet                  

w trudnych sytuacjach, wolność od grzechu, 

a przede wszystkim bliska więź z Bogiem. 

Kto by pomyślał, że aż tyle dobra kryje się w 

prostym powołaniu do służby! 

 

 

„Panie, dziękuję Ci za Twój krzyż!                                                                        

Daj mi serce sługi, zawsze gotowe pełnić Twoją wolę”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

16 marca 2017 

Lekcja  1*2*3*4*5              Temat:   POMAGAĆ POTRZEBUJĄCYM 

(Łk  16, 19 -31:   Biblia Tysiąclecia) 
 

(19) żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień                 

w dzień świetnie się bawił. (20) U bramy jego pałacu leżał żebrak 

okryty wrzodami, imieniem Łazarz. (21) Pragnął on nasycić się 

odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego 

wrzody. (22) Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł 

także bogacz i został pogrzebany. (23) Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, 

podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. (24) I zawołał: 

Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca 

umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym 

płomieniu. (25) Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś 

swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty 

męki cierpisz. (26) A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, 

tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się 

przedostać. (27) Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego 

ojca. (28) Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli 

na to miejsce męki. (29) Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, 

niechże ich słuchają. (30) Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - lecz gdyby kto 

z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. (31) Odpowiedział mu: Jeśli 

Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie 

uwierzą. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Przypowieść Jezusa o bogaczu i Łazarzu pokazuje nam, jak bardzo Bogu zależy na 

ubogich tego świata. Jest to wzruszająca historia, ale co ma ona wspólnego z naszym 

życiem? Nauka społeczna Kościoła głosi, że przymierze Boga z Izraelem dotyczyło 

również odpowiedniego traktowania ubogich i bezbronnych – wdów, sierot i obcych. 

Praktyki religijne nie mogły być odseparowane od relacji z najsłabszymi członkami ich 

społeczności. Dotyczy to również nas.  

 



Konferencja Episkopatu USA wystosowała do wiernych list pasterski Sprawiedliwość 

ekonomiczna dla wszystkich, w którym biskupi podkreślają, że „jako naśladowcy Jezusa mamy 

obowiązek dokonać «fundamentalnej opcji na rzecz ubogich» – 

mówić w imieniu tych, których pozbawiono  głosu, bronić bezbronnych, dokonywać oceny 

stylów życia, strategii działania i instytucji społecznych pod względem ich wpływu na 

ubogich”. Nie da się od tego uciec.  

 

Bóg chce, abyśmy współpracowali ze sobą w celu poprawy sytuacji 

najsłabszych członków naszej wspólnoty. 

 

 Miarą siły moralnej każdego społeczeństwa jest to, jak traktuje najbardziej bezradnych 

obywateli, a nie to, jak wiedzie się tym, którzy dobrze sobie radzą. 

 Preferencyjna opcja na rzecz ubogich  

 wymaga od nas postawienia na pierwszym miejscu potrzeb tych, którzy z trudem 

walczą o przetrwanie.  

 Ostrzega nas przed zabieganiem o własną wygodę, gdy miliony ludzi żyją w 

przerażającej biedzie.  

 Wzywa do uczynienia wszystkiego, co tylko możliwe, by ulżyć cierpieniu tych, którzy 

pozbawieni są rzeczy tak podstawowych, jak żywność, dach nad głową, edukacja czy 

opieka zdrowotna.  

 

Nie jest to jednak tylko lista wymagań – kryje się za nią ufność, że każdy z nas przyczyni 

się do tego, by nasz świat był bardziej sprawiedliwy. Możemy o wiele więcej, niż nam się 

wydaje! 
 

Co to wszystko oznacza dla ciebie? 
 

Może powinieneś zastanowić się nad tym, jak wydajesz pieniądze i jak spędzasz swój wolny 

czas. Może twoja rodzina mogłaby wspólnie podjąć się jakiejś służby na rzecz ubogich i 

bezdomnych? Albo może mógłbyś wesprzeć jakąś organizację dobroczynną? 

Gdyby każdy, kto przeczyta tę medytację, uczynił jakiś drobny gest wobec ludzi 

znajdujących się w potrzebie, nasz świat stałby się o wiele lepszy! 

 

„Panie Jezu, otocz ubogich i potrzebujących Twoim silnym ramieniem.                                       

Pomóż mi traktować ich tak, jak chciałbym potraktować Ciebie”. 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

17 marca 2017                           

Lekcja  121                                Temat:    O "kamieniach węgielnych" i świadkach wiary 
 

(Mt 21, 33-43; 45-46) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(33) Posłuchajcie innej przypowieści!                                          

Był pewien gospodarz, który założył winnicę. 

 Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał 

ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. (34) Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał 

swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. (35) Ale rolnicy 

chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś 

ukamienowali. (36) Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, 

lecz i z nimi tak samo postąpili. (37) W końcu posłał do nich swego syna, tak 

sobie myśląc: Uszanują mojego syna. (38) Lecz rolnicy zobaczywszy syna 

mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego 

dziedzictwo. (39) Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. (40) Kiedy więc 

właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? (41) Rzekli Mu: 

Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, 

którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. (42) Jezus im rzekł: Czy 

nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili 

budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w 

naszych oczach. (43) Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam 

zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.  (45) Arcykapłani i 

faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. (46) Toteż 

starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Historia zbawienia zna wiele przypadków, kiedy to odrzucone „kamienie” 

stały się z czasem podziwianymi i miłowanymi „głowicami węgła”. 

 

Przychodzą tu na myśl takie postacie biblijne, jak Mojżesz, Estera czy Józef egipski, a także 

heroiczni święci, jak na przykład św. Patryk, którego wspomnienie dziś obchodzimy.  

 



I oczywiście myślimy też o Jezusie, głównym kamieniu węgielnym Kościoła.  
 

A ty? Czy kiedykolwiek myślałeś o sobie                             

jako o kamieniu węgielnym? 

 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy o tym, jak bracia Józefa odrzucają go i sprzedają 

w niewolę (Rdz 37,23-28). Jednak pokora Józefa, który w każdej sytuacji polegał na Bogu, 

pozwoliła mu wznieść się ponad te tragiczne okoliczności i stać się kamieniem węgielnym, który 

uratował jego rodzinę i cały Egipt w czasie klęski głodu.  

 

  
 

Zarówno w przypadku Józefa, jak i Patryka, pokora i wierność okazały się silniejsze niż odrzucenie 

– a to pozwoliło Bogu uczynić ich kamieniami węgielnymi i świadkami wiary. 

 

Czy jesteś gotów zostać takim kamieniem węgielnym? Może sądzisz, że Bóg nie może się tobą 

posłużyć, gdyż jesteś za słaby, za mało inteligentny lub nie posiadasz odpowiednich środków. 

Jednak aby służyć Bogu, nie musisz być ani potężny, ani wyjątkowo odważny. Nie musisz nawet 

być sławny, jak św. Patryk czy św. Teresa z Kalkuty.  
 

Wystarczy, że będziesz gorliwy i pozwolisz prowadzić się Bogu. Bóg potrafi posłużyć się 

każdym z nas – i chce to czynić! Bądź wierny w małych rzeczach, a Bóg da ci wiele sposobności do 

tego, by coraz bardziej przemieniać świat. 

 Jakie kroki możesz podjąć już dzisiaj? 
Okazać życzliwość swojej rodzinie, przebaczyć przyjacielowi, który cię zranił, wspomóc kogoś 

znajdującego się w potrzebie? Postanów służyć  dziś Panu, a On wskaże ci, jakie małe – i wielkie – 

rzeczy możesz uczynić dla szerzenia Jego królestwa. 
 

„Posługuj się mną, Panie. Pomóż mi naśladować dziś Twoją 

wierność i wytrwałość”. 
 

 

 

 

Św. Patryk, głoszący Ewangelię na pogańskiej 

ziemi, spotkał się z odrzuceniem i wrogością 

przywódców plemiennych w Irlandii. Ponieważ 

jednak polegał na Bogu, był gotów poświęcić 

całe swoje życie szerzeniu Dobrej Nowiny. 

Pokora i miłość do Boga pomogły mu stać się 

kamieniem węgielnym Kościoła w Irlandii. 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

18 marca 2017                           
 

(Łk 15, 1-3. 11 - 32) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(1) Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. (2) Na to szemrali 

faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. (3) Opowiedział im 

wtedy następującą przypowieść:  

(11) Pewien człowiek miał dwóch synów. (12) Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi 

część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. (13) Niedługo 

potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój 

majątek, żyjąc rozrzutnie. (14) A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on 

sam zaczął cierpieć niedostatek. (15) Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, 

a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. (16) Pragnął on napełnić swój żołądek 

strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. (17) Wtedy zastanowił się i 

rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu 

ginę. (18) Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 

Bogu i względem ciebie; (19) już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię 

choćby jednym z najemników. (20) Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był 

jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 
 

wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. 
 

(21) A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie 

jestem godzien nazywać się twoim synem. (22) Lecz ojciec rzekł do swoich sług: 

Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały 

na nogi. (23) Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić 

się,(24) ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się 

bawić. (25) Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, 

usłyszał muzykę i tańce. (26) Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma 

znaczyć. (27) Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, 

ponieważ odzyskał go zdrowego. (28) Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec 

jego wyszedł i tłumaczył mu. (29) Lecz on odpowiedzał ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie 

przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z 

przyjaciółmi. (30) Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z 

nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. (31) Lecz on mu odpowiedział: Moje 

dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. (32) A trzeba się 

weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się.  
 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 „Tato!” Na ten okrzyk Chris Turnbow obejrzał się i zaskoczony ujrzał swego syna, 

Dawida, który wołał do niego z okna samochodu. Nie wierzył własnym oczom. Przed pięciu 

laty bez słowa ostrzeżenia opuścił rodzinę i doprowadził się do tego, że mieszkał na ulicy 

jako bezdomny. Po odnalezieniu przez syna i spotkaniu z matką Chris wyznał, że przed 

powrotem do domu powstrzymywała go pycha: „Nie chciałem wracać do domu z niczym”. 

Na co jego matka odpowiedziała: „To właśnie wtedy wraca się do domu!”.  

 

Współczesne wersje przypowieści o 

synu marnotrawnym, takie jest historia 

Chrisa i Dawida, zwykle bardzo nas 

poruszają. Bóg stworzył nas do życia w 

jedności, toteż każda historia o 

przywróceniu jedności znajduje żywy 

odzew w naszych sercach. Z tego samego 

powodu, ile razy słyszymy o tym, jak 

ojciec z dzisiejszej Ewangelii wybiega na 

spotkanie syna, rzuca mu się na szyję                  

i całuje go, odczuwamy głębokie 

wzruszenie. 

Chociaż tylu synów marnotrawnych 

zostało już przywróconych rodzinom, 

wciąż zbyt wielu błąka się samotnie w 

poczuciu izolacji. Jest też wielu „starszych 

braci i sióstr”, którzy mają poważny 

problem z przedkładaniem miłosierdzia 

nad rozgoryczenie i mściwość, gdy ktoś 

bliski zdobywa się na odwagę powrotu. 

 

Niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, dzisiejsza 

Ewangelia wzywa nas do powrotu do domu. 

 

Czy jest to powrót do Kościoła, czy do bliskiej osoby, która z różnych względów stała się nam 

obca, Jezus zaprasza nas do postawienia kroku w stronę pojednania. Zarazem też zaprasza nas, 

byśmy naśladując ojca z przypowieści, przyjmowali z otwartymi ramionami tych, którzy niegdyś 

się od nas oddalili. 

Postaw dziś kolejny krok w stronę przebaczenia i serdecznego uścisku. Nie martw się, jeśli 

pojednanie nie nastąpi natychmiast. Otwórz się na łaskę Wielkiego Postu, 

która będzie cię prowadzić do coraz większej jedności z innymi. 

 

„Ojcze, pokaż mi kolejny krok w stronę jedności                  

i «domu», w którym mnie oczekujesz”. 
 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

19 marca 2017                           
 

(J 4, 5 - 42) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(5) Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu 

pola, które /niegdyś/ dał Jakub synowi swemu, Józefowi. (6) Było tam źródło 

Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej 

godziny. (7) Nadeszła /tam/ kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus 

rzekł do niej: Daj Mi pić! (8) Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do 

miasta dla zakupienia żywności. (9) Na to rzekła do Niego Samarytanka: 

Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? 

Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. (10) Jezus odpowiedział 

jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i /wiedziała/, kim jest Ten, kto ci mówi: 

Daj Mi się napić - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody 

żywej. (11) Powiedziała do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia 

jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? (12) Czy Ty jesteś większy 

od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego 

synowie i jego bydło? (13) W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto 

pije tę wodę, znów będzie pragnął. (14) Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu 

dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w 

nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. (15) Rzekła do Niego 

kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu 

czerpać. (16) A On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć 

tutaj. (17) A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: 

Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. (18) Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, 

którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z 

prawdą. (19) Rzekła do Niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś 

prorokiem. (20) Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, 

że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. (21) Odpowiedział jej 

Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w 

Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. (22) Wy czcicie to, czego nie znacie, my 

czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od 

Żydów. (23) Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi 

czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli 

chce mieć Ojciec.  



(24) Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w 

Duchu i prawdzie.  

(25) Rzekła do Niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany 

Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. (26) Powiedział do 

niej Jezus: Jestem Nim Ja, który z tobą mówię. (27) Na to przyszli Jego 

uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: 

Czego od niej chcesz? - lub: - Czemu z nią rozmawiasz? (28) Kobieta zaś 

zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: (29) 
 

Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi 

powiedział wszystko, co uczyniłam 
 

: Czyż On nie jest Mesjaszem? (30) Wyszli z miasta i szli do 

Niego. (31) Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz! (32) On im 

rzekł: Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. (33) Mówili więc 

uczniowie jeden do drugiego: Czyż Mu kto przyniósł coś do 

zjedzenia? (34) Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, 

który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. (35) Czyż nie mówicie: Jeszcze cztery 

miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie 

na pola, jak bieleją na żniwo. (36) żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon 

na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. (37) Tu 

bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi 

zbiera. (38) Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni 

się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. (39) Wielu Samarytan z owego 

miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: Powiedział 

mi wszystko, co uczyniłam. (40) Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, 

prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. (41) I o wiele 

więcej ich uwierzyło na Jego słowo, (42) a do tej kobiety mówili: Wierzymy już 

nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy 

przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Nikt nie lubi przyznawać się do swoich grzechów. Jeśli kiedykolwiek zbiłeś szybę lub 

dostałeś mandat za przekroczenie prędkości, pamiętasz dobrze zażenowanie, jakie czułeś, 

gdy ktoś wytykał ci twoje błędy. Pomyśl więc, jak poczuła się Samarytanka, gdy Jezus 

zaczął mówić o jej grzechach. A jednak nie zareagowała lękiem, nie wydawała się nawet 

specjalnie zawstydzona. Gdy Jezus oznajmił jej, że miała pięciu mężów, a obecnie żyje w 

cudzołóstwie z szóstym mężczyzną, ogarnął ją podziw dla Niego. W wyniku tej rozmowy 

pobiegła i opowiedziała wszystkim o spotkanym proroku.  



Dlaczego zareagowała w ten sposób? Gdyż została dotknięta i przemieniona miłosierdziem 

Jezusa. Spójrzmy na jej spotkanie z Jezusem i zobaczmy, w jaki sposób 

nastąpiła ta przemiana i jak może ona dokonać się w nas. 

 

1. Po pierwsze, Jezus okazał jej miłość, która dotknęła jej serca. 

Wiedział o niej wszystko, także to, co było złe, a mimo to jej nie odrzucił. To samo czyni 

wobec nas. Jeszcze zanim wyznamy Mu nasze grzechy, On o nich wie, a mimo to nie 

przestaje nas kochać. Czeka na nas tak, jak czekał na nią przy studni. 

 

2. Po drugie, Jezus zaoferował jej wodę żywą. Bardzo możliwe, że kobieta ta 

żyła we wstydzie i poczuciu winy. Prawdopodobnie przyszła do studni w południe, aby 

uniknąć spotkania z innymi kobietami, które przychodziły czerpać wodę w chłodniejszej 

porze dnia. Jednak Jezus zobaczył w niej dziecko Boże, które potrzebowało zbawienia. 

Dlatego ofiarował jej swoją obecność i swoją miłość, wodę życia, która mogła ją napełnić i 

przemienić. Tak właśnie się stało – jej dzban pozostał przy studni, gdyż spotkanie z Jezusem 

stało się dla niej nowym źródłem życia. 

 

 Jezus pragnie cię dziś napełniać żywą wodą swego Ducha.  

 Wychodzi ci naprzeciw z troską i współczuciem.  

 Proś Go, by napełnił twoje serce i przemienił życie. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że przyjmujesz mnie takiego, 

jakim jestem. Przemieniaj mnie mocą swego Ducha”. 


