
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

20 marca 2017 

Lekcja  122                            Temat:   Św. Józefa - Oblubieńca NMP 

(Mt 1,16.18-21.24a:   Biblia Tysiąclecia)  

(16) Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, 

zwany Chrystusem.  

  

(24)Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił 

anioł Pański. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wielu rzemieślników ma jakieś swoje ulubione narzędzie. Używają go często, ufając, że z jego 

pomocą uda się im dobrze wykonać pracę. Jest ono w ciągłym, niemal codziennym użyciu. Często 

traktują takie narzędzie jako przedłużenie własnej ręki, staje się ono symbolem ich biegłości w 

rzemiośle.  

Wyobraźmy sobie teraz Pana jako rzemieślnika, 

którego pracą jest budowanie królestwa, domu 

Bożego.  

(18) Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.                      

Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw 

nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za 

sprawą Ducha Świętego. (19) Mąż Jej, Józef, który był 

człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na 

zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. (20) Gdy 

powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie             

i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do 

siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha 

Świętego jest to, co się w Niej poczęło. (21) Porodzi 

Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi 

swój lud od jego grzechów .  



Z pewnością zgodzimy się, że jednym z jego ulubionych „narzędzi” musiał być                      

św. Józef. 

 Dlaczego?  

 

 Gdyż był on otwarty, posłuszny i wierny. 

 

 Czy zauważyłeś, że w dzisiejszej Ewangelii Bóg nie uprzedził Józefa o 

niespodziewanej ciąży Maryi? Pozwolił na to, by on sam to odkrył.  

 

 Jednak Józef zamiast wpaść w panikę, pozostał otwarty na Boga, zaufał Mu i dlatego 

zdołał znaleźć spokojne i dyskretne wyjście z sytuacji. Dopiero później Bóg posłał 

anioła, który oświecił Józefa we śnie. Po przebudzeniu Józef natychmiast okazał 

posłuszeństwo Bogu i wprowadził Maryję do swego domu. Bóg zawierzył swego 

umiłowanego Syna wiernym dłoniom Józefa, by Go kształtował jako Jego ziemski 

ojciec.  
 

Budując swe królestwo na ziemi, Bóg posługuje się nami jako swoimi 

ulubionymi narzędziami. 
 

Będąc dyspozycyjni i posłuszni, możemy stać się – podobnie jak św. Józef – przedłużeniem Jego 

rąk na tym świecie. Bóg liczy na to, że wniesiemy Jego miłość i pokój tam, gdzie ich najbardziej 

brakuje, oraz że będziemy posłuszni, gdy wezwie nas do wypełnienia konkretnej misji.                   

Powierza nam także kolejne pokolenie naśladowców Chrystusa, abyśmy wychowali je w wierze. 

Narzędzia leżą zawsze pod ręką rzemieślnika, gotowe do użytku. Dlatego codziennie bądźmy przy 

Panu na modlitwie. Nie możemy jednak przez cały czas się modlić, ponieważ, podobnie jak Józef, 

mamy również inne obowiązki!  

 

Spróbuj dziś wśród swych codziennych zajęć od czasu do czasu wznieść swoje serce do Boga.  

 

Bądź uważny i wsłuchuj się w Jego prowadzenie. Cokolwiek robisz, staraj się być wobec Niego 

dyspozycyjny. Nie zawsze będziesz odczuwać Jego obecność, ale będziesz przy Nim, gotów 

odpowiedzieć wiernym posłuszeństwem, gdy On zechce się tobą posłużyć. 

 

„Panie, posługuj się mną.  

Chcę być przydatnym narzędziem w Twoich dłoniach”. 
 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
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 Lekcja  123                            Temat:   Wierzący - to ten co ... wygrał! 
 

(Mt 18, 21 - 35) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

(21) Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, 

jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? (22) Jezus mu 

odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem 

razy. (23) Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał 

rozliczyć się ze swymi sługami. (24) Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu 

jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. (25) Ponieważ nie miał z 

czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego 

mieniem, aby tak dług odzyskać. (26) Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go:  
 

Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. 
 

(27) Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. (28) Lecz 

gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto 

denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! (29) Jego 

współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam 

tobie. (30) On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie 

odda długu. (31) Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. 

Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. (32) Wtedy pan jego 

wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, 

ponieważ mnie prosiłeś. (33) Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad 

swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? (34) I uniesiony gniewem pan 

jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. 

 (35) Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie 

przebaczy z serca swemu bratu. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

  
W czasie kryzysu ekonomicznego pewien pogrążony w długach mężczyzna wyjmuje ze skrzynki 

pocztowej dwie koperty. W pierwszej znajduje się oferta konsolidacji jego długów, co obniży jego 

miesięczne raty. W drugiej zawiadomienie, że właśnie wygrał dziesięć milionów na loterii.  



Mężczyzna wzdycha, wyrzuca do kosza zawiadomienie o wygranej i zaczyna szukać 

dokumentów potrzebnych do konsolidacji kredytów. Czy nie jest to absurdalne?  

 

Jednak dokładnie w ten sposób postępuje niemiłosierny sługa w dzisiejszej Ewangelii.  

 

Kiedy pan przypomina mu o ogromnej sumie, jaką jest mu winien, jedyne, o co prosi, to dłuższy 

czas na spłacenie długu. Nawet nie przychodzi mu do głowy, by prosić o coś więcej. Nie jest w stanie 

sobie wyobrazić innego rozwiązania, jak to, że dług musi zostać spłacony. Nic więc dziwnego, że 

stosuje tę samą zasadę wobec drugiego sługi, który jest mu winien niewielką sumę pieniędzy. Zasady 

to zasady i należy ich przestrzegać!  

 

Oto dobra nowina dla nas – wygraliśmy na loterii! 
 

W Chrystusie wszystkie nasze grzechy zostały wymazane do czysta.  

 

Kiedy przychodzimy do Niego ze skruchą, otrzymujemy coś więcej niż tylko dodatkowy czas na 

pokutę. Jezus nie poprzestaje na wręczeniu nam listy sugestii i daniu jeszcze jednej szansy 

wydobycia się z grzechu. Nie, On odrzuca nasze grzechy tak daleko, jak wschód odległy jest od 

zachodu (Ps 103,12). Obmywa nas z winy, kierując na drogę wolności i zwycięstwa. Wyrusza tą 

drogą wraz z nami, pomagając nam na każdym kroku. 
 

Rozważ dziś wielką hojność naszego niebieskiego Ojca.  
 

Pozwól Duchowi Świętemu poszerzyć granice twej wyobraźni, abyś mógł uwierzyć w obietnicę 

pełnego przebaczenia, nabrać nadziei, że wszystkie twoje duchowe długi zostaną zmazane bez 

zadawania pytań. Niech ta obietnica zapadnie ci w serce i przemieni twoje myślenie. Im głębiej 

zrozumiesz radykalizm Bożego daru miłosierdzia, tym łatwiej będzie ci przebaczać innym. Nie 

popełnij tego samego błędu, co nielitościwy sługa! Wpatruj się w swego miłosiernego Ojca, a sam 

staniesz się miłosierny! 

 

„Ojcze, wylej dziś na mnie swoje miłosierdzie! Pomóż mi przyjąć Twoje 

przebaczenie i samemu być miłosiernym dla tych, których mam wokół siebie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„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”. 
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  Lekcja 124                            Temat:    Jezus przynosi nam nowe życie. 
 

(Mt 5, 17 - 19:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. 

Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 

(18) Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani 

jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko 

spełni. (19) Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby 

najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. 

A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 

Czasami wydaje nam się, że Jezus 

przyszedł na świat z wielką gąbką i poprzez 

dar odkupienia po prostu wymazał 

wszystkie przepisy Starego Testamentu. 

Jednak to, że zarzucał On niektórym 

faryzeuszom zbytni legalizm, nie oznacza 

jeszcze, że sam nie szanował Prawa 

Mojżeszowego. Powiedział przecież, że 

przyszedł wypełnić Prawo, a nawet 

zaznaczył, że przestąpienie najmniejszego z 

przykazań uczyni nas najmniejszymi w 

królestwie niebieskim! Jezus nie powiedział 

tego po to, by nas potępić czy zniechęcić, 

ale by nas zbawić.  

 

Przyszedł przynieść nam nowe życie, 

ale by tego nowego życia doświadczyć, 

mamy zachowywać przykazania. Jak 

rodzice, którzy próbują uchronić swoje 

dzieci od zła, Jezus poprzez przykazania 

ostrzega nas przed popełnianiem grzechów. 

Wzywa nas do czujności, gdyż wie, że 

uleganie pokusom ostatecznie nie da nam 

szczęścia. Jak to dobrze, że Jezus jest z nami 

w naszych życiowych zmaganiach! Pomaga 

nam wykorzeniać grzech, gdy tylko się on 

pojawi.  



 

Przeprowadzając codzienny rachunek sumienia, możemy mieć pewność, że grzech nie 

rozpanoszy się w naszych sercach. Zastanawiając się co wieczór nad minionym dniem, 

prośmy Ducha Świętego, by pokazał nam, gdzie odeszliśmy od Bożej prawdy. Następnie 

wystawmy te upadki na światło Boga, a doświadczymy Jego miłosierdzia i otrzymamy 

pomoc na dalszą drogę.  
 

 Mówi się, że ten, kto chce przesunąć górę, musi zacząć od 

przenoszenia małych kamieni. 
  

Zdecydowanie odnosi się to do walki z grzechem. Jeśli wydamy konsekwentną walkę 

drobnym pokusom, prosząc Boga o pomoc za każdym razem, gdy jesteśmy poddawani 

próbie, wkrótce zaczniemy czynić znaczne postępy. Jeśli poddamy Mu wszystkie 

dziedziny naszego życia – także te ciemne, ukryte zakamarki – da nam łaskę zwycięstwa 

nad pokusami, a nawet stania się „największymi” w królestwie niebieskim. 

 

„Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że umarłeś na krzyżu, bym mógł 

zakosztować prawdziwej wolności i stać się takim, jakim Ty chcesz mnie 

mieć”. 
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Lekcja  5*5*5                      Temat:   O mocy uzdrowienia 

(Łk  11, 14 -23:   Biblia Tysiąclecia) 
 

 (14) Raz wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch 

wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. (15) Lecz niektórzy z 

nich rzekli: Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe 

duchy. (16) Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego 

znaku z nieba. (17) On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde 

królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. (18) Jeśli 

więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie 

bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. (19) Lecz jeśli Ja przez 

Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? 

Dlatego oni będą waszymi sędziami. (20) A jeśli  

Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie 

przyszło już do was królestwo Boże. (21) Gdy mocarz uzbrojony 

strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. (22) Lecz gdy mocniejszy 

od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i 

łupy jego rozda. (23) Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie 

zbiera ze Mną, rozprasza. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Ludzie byli zdumieni mocą, 

jaką okazał Jezus. 

 

Jak to się działo, że mógł wyrzucać demony? Były one potężnymi, przerażającymi 

nieprzyjaciółmi Boga i Jego ludu. Jak więc Jezus mógł bez większego wysiłku pokonać 

któregoś z nich? Być może – myślano – Jego moc brała się stąd, że sam był wysłannikiem 

diabła? 



 

Zobaczmy, jak absurdalnie wygląda to oskarżenie, gdy choć przez chwilę nad nim się 

zastanowić. Szatanowi nie zależy przecież na uzdrowieniu i odnowieniu człowieka. Jego 

domeną jest niszczenie i wzniecanie podziałów.  
 

 Wyrzucenie szatana musiało więc być dziełem Bożym.  

 Potwierdził to sam Jezus, mówiąc: „Jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, 

to istotnie przyszło już do was królestwo Boże” (Łk 11,20).  

 Królestwo Boże to królestwo Tego, który jest zawsze dobry.  

 To królestwo Tego, który wszystko stworzył i z miłością podtrzymuje w istnieniu.  

 To królestwo Tego, który przebacza, pociesza i zbawia.  

 Taki jest nasz Król, a Jego królestwo już nadeszło! 
 

Bóg jest ponad wszystkim i żaden przeciwnik nie jest w stanie 

stworzyć prawdziwego zagrożenia ani dla Niego,                                             

ani dla Jego królestwa. 
 

Jego moc jest nieskończona, Jego intencje są czyste, a Jego zamiary wobec nas doskonałe. 

Dlaczego więc On – albo ktokolwiek z Jego zwolenników – miałby obawiać się diabła? 

Pamiętajmy, że z powodu Jego wielkiej mocy wszyscy Jego wrogowie, także szatan, drżą przed 

Jego obliczem. 

Dzisiejszy fragment Ewangelii pokazuje, że możemy zostać 

uwolnieni od pokus szatana. Jest wszakże jeden warunek – 

musimy „zbierać z Jezusem” (por. Mt 11,23). 
 

Oznacza to, że mamy być zjednoczeni z Nim na modlitwie oraz zjednoczeni ze sobą 

nawzajem w przyjaźni, miłości i szacunku. Jezus obiecał, że gdzie dwóch lub trzech jest 

zebranych w Jego imię, On sam jest obecny (Mt 18,19). Jeśli więc chcesz doświadczyć łaski i 

wolności życia w królestwie Bożym, zabiegaj o jedność z innymi osobami z twojej rodziny, 

parafii czy wspólnoty. Staraj się je poznać i nawiązać z nimi relacje. Módlcie się i wspierajcie 

nawzajem. A wtedy diabeł ucieknie od was. 

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za to, że wezwałeś mnie do swego królestwa. 

Panie, jestem Twój i ufam, że będziesz mnie dziś strzegł i 

prowadził”. 
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Lekcja  126                                 Temat:    Miłość do Boga jako przywilej, a nie nakaz 
 

(Mk 12, 28b - 34) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(28) Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, 

gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go:  

Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?  

 

(29) Jezus odpowiedział: 

 Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest 

jeden. (30) Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, 

całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.  
 

(31) Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie 

samego. Nie ma innego przykazania większego od tych.  
 

(32) Rzekł Mu uczony w Piśmie: Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś 

powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. (33) Miłować Go całym 

sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego 

daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. (34) Jezus widząc, że 

rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego.            

I nikt już nie odważył się więcej Go pytać. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Literatura żydowska mówi, że kiedy poproszono sławnego rabina Hillela, aby streścił 613 

przepisów prawnych Starego Testamentu, stojąc na jednej nodze (innymi słowy: krótko!), ten 

odparł: „Czego sam nienawidzisz, nie czyń tego bliźniemu. Oto całe Prawo – reszta jest tylko 

dodatkiem”.  

 

 



Dystansując się od wielu przywódców religijnych, którzy postanowili zgładzić Jezusa, pewien 

uczony w Piśmie w szczerości serca zadał Mu podobne pytanie: 

 

„Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” (Mk 12,28). 

 

Podczas gdy inni uczeni w Piśmie widzieli w Jezusie zagrożenie, on dostrzegł w rozmowie z 

Nim szansę nauczenia się czegoś nowego. 

 Pytanie uczonego w Piśmie wynikało z jego pragnienia, by uchwycić jedną prostą zasadę leżącą 

u podstaw skomplikowanego Prawa.  

 

 Czy jest jedno przykazanie, które nadaje sens wszystkim pomniejszym zasadom                     

i przepisom życia religijnego?  

 Czy istnieje klucz, który otworzy zagadkę naszego życia i pozwoli pojąć całą jego 

złożoność?  

 

Wszyscy w głębi serca pragniemy odpowiedzi na to pytanie. Przykazanie miłości Boga i 

bliźniego nie jest jedynie nakazem czy obowiązkiem. Nikt przecież nie potrafi kochać na rozkaz!  
 

W rzeczywistości miłość do Boga jest przywilejem, relacją, którą Bóg zapoczątkowuje z nami na 

chrzcie i która wzrasta w miarę, jak przyjmujemy Jego słowo i otwieramy serca na Jego miłość. 

Wzrasta również, gdy skłaniamy naszą wolę ku największemu z przykazań, dzień   po dniu ukazując 

tę miłość w swoich słowach  i uczynkach.  
 

Bóg nieustannie wychodzi nam naprzeciw  i ilekroć się do Niego zwracamy, możemy głębiej 

przyjąć Jego miłość. To doświadczenie miłości  skłania nas do jej odwzajemnienia, a następnie do 

dzielenia się nią z innymi. Szukanie Boga i odpowiadanie na Jego miłość jest naszą osobistą decyzją, 

która wypływa z relacji miłości, jaką Bóg chce z nami nawiązać, i która umacnia się, gdy 

przekazujemy tę miłość innym. 

 

„Ojcze niebieski, spraw, by Twoja miłość skłoniła mnie dziś do większej miłości 

względem innych.  

Pomóż mi patrzeć na życie chrześcijańskie jako na relację miłości, a nie 

wypełnianie nakazów i zakazów”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zwiastowanie Pańskie 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

25 marca 2017                           
 

(Łk 1, 26 - 38) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(26) W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, 

zwanego Nazaret, (27) do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu 

Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. (28) Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź 

pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między 

niewiastami>. (29) Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby 

znaczyć to pozdrowienie. (30)Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, 

znalazłaś bowiem łaskę u Boga. (31) Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu 

nadasz imię Jezus. (32) Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, 

a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. (33) Będzie panował nad domem 

Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. (34) Na to Maryja rzekła 

do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? (35) Anioł Jej 

odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. 

Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. (36) A oto 

również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w 

szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. (37) Dla Boga bowiem nie ma 

nic niemożliwego. (38) Na to rzekła Maryja:  

Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!  

Wtedy odszedł od Niej anioł.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy byłeś kiedyś zaangażowany w kampanię polityczną? Ogłaszając swoją decyzję ubiegania 

się o dany urząd, politycy wygłaszają przemówienia, informując opinię publiczną, kim są, jakie 

mają poglądy i co zamierzają osiągnąć. 

  

Chociaż dzisiejszy fragment Ewangelii nie dotyczy polityki, zapowiada on nowy ustrój, jaki 

zapanuje na ziemi – królestwo Boże. Słyszymy o tym, jak anioł Gabriel ogłasza Maryi przesłanie o 

przychodzącym Mesjaszu.  

 



W swojej zapowiedzi obiecuje samej Maryi i wszystkim, którzy przyjdą po Niej:  

„Pan z Tobą” (Łk 1,28). 

 

 W Starym Testamencie obecność Pana nie była objawiona wszystkim w ten sam sposób. 

Bóg komunikował się głównie z przywódcami i prorokami Izraela. 

 Odkąd jednak Gabriel oznajmił Maryi: „Pan z Tobą”, rozpoczęła się nowa era, nowa 

relacja pomiędzy Bogiem a Jego ludem.  

 Niestworzony, wszechmocny Bóg stał się Emmanuelem, Bogiem z nami. Dla Maryi 

oznaczało to bliskość Pana poczętego w Jej łonie.  

 Dla uczniów Jezusa spotkanie z Bogiem, który przyjął ludzkie ciało.  

 A dla nas oznacza obecność Boga, który mieszka w naszych sercach przez Ducha Świętego. 

 

 Pan z Tobą. Zwiastowanie anioła rozbrzmiewa w ludzkich dziejach, docierając do 

każdego z nas. Podczas Mszy świętej słyszymy: „Pan z wami”. Przez te słowa kapłan 

przypomina nam, że Bóg jest z nami we wszystkich chwilach naszego życia – radosnych, smutnych 

czy trudnych. Jest z nami, gdy przeżywamy nasze najgłębsze doświadczenia duchowe, ale także 

wtedy, gdy w ogóle nie czujemy Jego obecności.  

 

Podczas dzisiejszej lub jutrzejszej Mszy świętej pomyśl, jak 

wielką moc ma ta krótka fraza, którą usłyszysz. 

 

 Niech przypomni ci ona o stałej miłującej obecności Boga.  

 Niech będzie pociechą w samotności, pokrzepieniem w zniechęceniu i 

błogosławieństwem w chwilach radości.  

 Od momentu poczęcia w łonie Maryi Jezus był, jest i zawsze będzie z tobą. 

 

„Panie, dziękuję Ci za to, że zawsze jesteś ze mną”. 
 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

26 marca 2017                           
 

(J 9, 1 - 41) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(1) /Jezus/ przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, 

niewidomego od urodzenia. (2) Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto 

zgrzeszył, że się urodził niewidomym - on czy jego rodzice? (3)Jezus 

odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale /stało się tak/, 

aby się na nim objawiły sprawy Boże. (4) Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, 

który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł 

działać. (5) Jak długo jestem na świecie, jestem światłością 

świata. (6) To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył 

je na oczy niewidomego, (7) i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam 

- co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. (8) A 

sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest 

ten, który siedzi i żebrze? (9) Jedni twierdzili: Tak, to jest ten, a inni przeczyli: 

Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem. (10) Mówili 

więc do niego: Jakżeż oczy ci się otwarły? (11) On odpowiedział: Człowiek 

zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: Idź do 

sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i 

przejrzałem. (12) Rzekli do niego: Gdzież On jest? On odrzekł: Nie 

wiem. (13) Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, 

do faryzeuszów. (14) A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu 

oczy, był szabat. (15) I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. 

Powiedział do nich: Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i 

widzę. (16) Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: Człowiek ten nie jest od 

Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: Ale w jaki sposób człowiek 

grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich 

rozdwojenie. (17) Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: A ty, co o Nim 

myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: To 

prorok. (18) Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, tak że 

aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, (19) i wypytywali się ich w 

słowach: Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym 

urodził? W jaki to sposób teraz widzi? (20) Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: 

Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym.  



(21) Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi, nie wiemy także, kto mu 

otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, niech mówi za 

siebie. (22) Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już 

postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z 

synagogi. (23) Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: Ma swoje lata, jego 

samego zapytajcie! (24) Znowu więc przywołali tego człowieka, który był 

niewidomy, i rzekli do niego: Daj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest 

grzesznikiem. (25) Na to odpowiedział: Czy On jest grzesznikiem, tego nie 

wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę. (26)Rzekli więc do niego: 

Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? (27) Odpowiedział im: Już wam 

powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i 

wy chcecie zostać Jego uczniami? (28) Wówczas go zelżyli i rzekli: Bądź ty sobie 

Jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza. (29) My wiemy, że Bóg 

przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi. (30) Na to 

odpowiedział im ów człowiek: W tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, 

skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. (31) Wiemy, że Bóg grzeszników nie 

wysłuchuje, natomiast Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni 

Jego wolę. (32) Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu 

od urodzenia. (33) Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic 

czynić. (34) Na to dali mu taką odpowiedź: Cały urodziłeś się w grzechach, a 

śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. (35) Jezus usłyszał, że wyrzucili go 

precz, i spotkawszy go rzekł do niego: 

Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? 

(36) On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego 

uwierzył? (37) Rzekł do niego Jezus: Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi 

do ciebie. (38) On zaś odpowiedział: Wierzę, Panie! i oddał Mu 

pokłon. (39) Jezus rzekł: Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić 

sąd, aby ci , którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą stali się 

niewidomymi. (40) Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli 

do Niego: Czyż i my jesteśmy niewidomi? (41) Jezus powiedział do nich: 

Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: 

"Widzimy", grzech wasz trwa nadal.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Podobnie jak czytana w zeszłą niedzielę Ewangelia o spotkaniu Jezusa z kobietą przy studni, 

historia uzdrowienia niewidomego od urodzenia zawiera cztery odrębne elementy – ktoś zostaje 

dotknięty przez Jezusa, przyjmuje Jezusa, świadczy o Nim wobec innych, a oni 

reagują na jego świadectwo. 

 



 Historie niewidomego od urodzenia i Samarytanki są do siebie podobne, 

zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę pierwsze trzy punkty. Zarówno kobieta, jak i 

niewidomy spotykają Jezusa i zostają przez Niego uzdrowieni – ona z dawnych grzechów, a 

on ze ślepoty. Oboje dochodzą do przekonania, że Jezus jest Mesjaszem. Oboje też o Nim 

świadczą. 

 

 Różnica polega natomiast na tym, że ich świadectwa wywołują zupełnie 

inne reakcje. Samarytanie, poruszeni słowami kobiety, przychodzą z wiarą do Jezusa. 

Jednak wielu z tych, którzy otaczali niewidomego, zamyka swoje serca. 

 

 Obie historie mówią nam, że Jezus chce ożywiać naszą wiarę. 

Chociaż nie możemy Go dotknąć w sposób fizyczny, jesteśmy w stanie doświadczyć Jego 

obecności. Jezus wciąż wychodzi nam na spotkanie, tak jak wyszedł naprzeciw kobiecie 

przy studni i niewidomemu mężczyźnie. Zawsze jest z nami, zachęcając nas, byśmy 

zwracali się do Niego o pomoc i prowadzenie.  

 

 Co więcej, Jego Święty Duch wciąż przebywa w naszych sercach, 

przypominając nam, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga (Rz 8,16). 

 

 Gdyby kobieta przy studni i niewidomy od urodzenia nie doświadczyli uzdrowienia, nie 

przeżyliby wewnętrznej przemiany. Ona pozostałaby uwikłana w bezowocną pogoń za 

miłością i bliskością drugiej osoby, on żyłby, doświadczając ludzkiej obojętności. Jednak 

Jezus wyprowadził tych dwoje z ich „więzienia” i wskazał im nową drogę. 

 

 W pewnym sensie wszyscy, w taki czy inny sposób, doświadczamy jakichś niemocy. 

Czasami z powodu naszych własnych błędnych wyborów, a czasami dlatego, że tak ułożyło 

się nam życie.  

 

 Jednak niezależnie od przyczyny twoich problemów Jezus wyciąga do ciebie 

ręce. Pozwól Mu dziś objąć cię ramionami i przyjść ci z pomocą. 
 

„Jezu, wierzę, że Ty jesteś ze mną. Ufam Tobie, Panie”. 


