
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

3 kwietnia 2017 

Lekcja  132                            Temat:     Nie osądzaj! 

 (J 8, 1 - 11,  Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, (2) ale o brzasku zjawił się 

znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał 

ich. (3) Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego 

kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, 

powiedzieli do Niego: (4) Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na 

cudzołóstwie. (5) W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty 

co mówisz? (6) Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go 

oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. (7) A kiedy w 

dalszym ciągu Go pytali, podniósł się  i rzekł do nich: Kto z was jest bez 

grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. (8) I powtórnie nachyliwszy 

się pisał na ziemi. (9) Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli 

odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i 

kobieta, stojąca na środku. (10) Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do 

niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? (11) A ona odrzekła: Nikt, 

Panie! Rzekł do niej Jezus:  

I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Według prawa żydowskiego cudzołóstwo było przestępstwem karanym śmiercią (Kpł 

20,10). Jednak zgodnie z prawem rzymskim, obowiązującym na terenie okupowanej Palestyny, 

Żydzi nie mieli prawa wykonywania wyroków śmierci. Gdyby więc Jezus przyznał rację 

faryzeuszom, popadłby w konflikt z prawem rzymskim. Gdyby natomiast nie zgodził się z 

nimi, zostałby napiętnowany jako fałszywy nauczyciel. Przeciwnicy Jezusa czuli się bardzo 

pewni, zastawiając na Niego tę pułapkę! Jednak po raz kolejny nie docenili Jezusa. 

Wystarczyło jedno Jego zdanie, by wyszła na jaw cała obłuda ich oskarżenia: „Kto z was 

jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem” (J 8,7). 

 



 Dlaczego to jedno zdanie miało tak dramatyczne skutki? Ponieważ Jezus  dał im jasno do 

zrozumienia, że tak, jak osądzą tę kobietę, tak sami zostaną osądzeni za swoje grzechy.  

Jeśli ona zostanie potępiona, ich spotka to samo. Mieli więc dwie drogi wyjścia: wyznać 

swoje grzechy lub odejść. Ponieważ nie mieli ochoty się nawracać, odeszli, pozwalając 

kobiecie żyć. Kobieta pozostała i jej życie zmieniło się. Jezus swoją łaską obmył ją z 

wszelkiego grzechu. Była winna, lecz Jezus wydał „dekret” Bożego przebaczenia i skierował ją 

na nową drogę.  

 

Podobne doświadczenie przeżył John Newton, XVIII-wieczny autor znanej pieśni 

Przedziwna łaska (Amazing grace). 

 

Płynął on żaglowcem podczas gwałtownej burzy, która niemal zatopiła statek. Przerażony 

zawołał do Boga o miłosierdzie i natychmiast wicher się uciszył. Newton był handlarzem 

niewolników. Zależało mu jedynie na zysku i zupełnie nie troszczył się o ludzi, których 

zakuwał w łańcuchy. Jednak doświadczywszy Bożego miłosierdzia w tak dramatycznej 

sytuacji, oddał swoje życie Jezusowi i stał się Jego wiernym sługą, świadcząc nieustannie o 

tym, co Bóg dla niego uczynił.  

 

Podobnie jak Johna Newtona, także nas doświadczenie mocy i miłosierdzia Boga 

przynagla do przemiany życia. I podobnie jak kobieta pochwycona na cudzołóstwie, 

pamiętajmy, że zasłużyliśmy na karę, lecz zamiast niej otrzymaliśmy miłosierdzie, pokój i 

życie. 

 

„Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad 

moją duszą”. 
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 Lekcja  133                                  Temat:   Wpatrzeni w krzyż Jezusa 
 

 (Lb 21, 4 - 9) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

(4) Od góry Hor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię 

Edom; podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. (5) I zaczęli mówić 

przeciw Bogu   i Mojżeszowi: Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu 

na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten 

pokarm mizerny. (6) Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które 

kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. (7) Przybyli więc ludzie do 

Mojżesza mówiąc: Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. 

Wstaw się  za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz 

za ludem. (8) Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Sporządź węża i umieść go na 

wysokim palu; wtedy  
 

każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie 

przy życiu. 

(9) Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim 

palu.  I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża 

miedzianego, zostawał przy życiu. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

  
Historia szemrania Izraelitów i kary w postaci jadowitych węży to tylko jeden z 

przekazanych nam w Starym Testamencie przykładów niebezpieczeństw związanych z życiem 

na pustyni. Plagi, jakimi posłużył się Bóg, by przekonać faraona do wypuszczenia Izraelitów z 

Egiptu, były niezwykle dramatyczne – niemal tak dramatyczne, jak rozstąpienie się wód Morza 

Czerwonego, które stało się granicą między niewolą a wolnością.  

Będąc świadkami tak wielu spektakularnych dzieł mocy Boga w ich obronie, Izraelici 

musieli być niezwykle zdumieni, że tym razem „plaga” została skierowana przeciwko nim.               

W Egipcie Bóg zatroszczył się o to, aby mogli bez żadnej szkody wyruszyć w drogę do Ziemi 

Obiecanej. Teraz jednak sprawy wyglądały zupełnie inaczej. Z Księgi Wyjścia, Księgi 

Kapłańskiej i Księgi Liczb dowiadujemy się, jak trudna była wędrówka do Ziemi Obiecanej – i 

to nie tylko z powodu surowych warunków panujących na pustyni.  



Trudność polegała na konieczności podporządkowania się Bożemu prowadzeniu. 

Jednocześnie wielkim wyzwaniem dla ludu musiało być uświadomienie sobie, że Bóg nie 

zamierza rozwiązywać w cudowny sposób każdego ich problemu! Pojęli, że zamiast szemrać, 

mają współpracować z Bogiem i okazywać Mu posłuszeństwo we wszystkim. 

 

 My także, jak Izraelici, stajemy wobec wyzwań i trudności – prób, które wymagają od nas 

zaufania i współpracy z Panem. Jak reagujemy w takich sytuacjach? Czy tracimy nadzieję, 

zniechęcamy się, szemrzemy i narzekamy, czy też wpatrujemy się w krzyż, wierząc mocno w 

dobroć Pana i Jego zwycięstwo nad tym, co nas niszczy?  

 

Przypominaj sobie to czytanie, ilekroć życie na tym „łez padole” przynosi ci kolejne 

problemy. Podnoś wysoko krzyż Jezusa z wiarą w Jego moc. Niezależnie od tego, co w tej 

chwili przeżywasz, Jezus chce cię podźwignąć i napełnić radością swego królestwa. On jest 

Bożym Lekarzem, pragnącym dać ci uzdrowienie największe ze wszystkich – pragnie uwolnić 

cię od niewiary, abyś mógł w pełni zaufać Jego dobroci i zamiarom wobec ciebie. 

 

„Jezu, wierzę w zwycięstwo, jakie odniosłeś dla mnie na krzyżu. 

Pomóż mi wciąż kierować wzrok ku Tobie”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 „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 134                             Temat:    Nie bądź niewolnikiem grzechu 
 

 (J 8, 31 - 42:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(31) Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz 

trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami (32) i poznacie 

prawdę, a prawda was wyzwoli. (33) Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy 

potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż 

Ty możesz mówić: Wolni będziecie? (34) Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, 

zaprawdę, powiadam wam: 

Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. 

(35) A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na 

zawsze. (36) Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście 

wolni. (37) Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie 

zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. (38) Głoszę to, co widziałem u mego 

Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. (39) W odpowiedzi rzekli 

do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: Gdybyście byli 

dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. (40) Teraz usiłujecie Mnie 

zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego 

Abraham nie czynił. (41) Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do Niego: 

Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga. (42) Rzekł do 

nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali.                       

Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od 

siebie, lecz On Mnie posłał.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Co mamy zrobić z tak radykalnym stwierdzeniem?  

 Czy oznacza ono, że wszyscy jesteśmy niewolnikami grzechu?  

 Przyjrzyjmy się temu bliżej.  



 

 Po pierwsze, przypomnijmy sobie, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości, a 

kiedy Bóg nas do czegoś wzywa, to zarazem do tego uzdalnia. Nie powinniśmy więc czuć 

się bezbronni i bezsilni wobec grzechu.  

 

 Po drugie, Bóg pragnie, byśmy uczyli się polegać na Jezusie, źródle 

wszelkiej świętości. Św. Alfons Liguori powiedział kiedyś: „Grzech nałogowy 

i modlitwa nie mogą współistnieć. Albo porzucimy grzech, 

albo modlitwę”.  

 Wyrabiajmy więc w sobie nawyk czerpania siły z Jezusa na wszystkie możliwe sposoby: 

przez modlitwę, lekturę Pisma Świętego, przyjmowanie sakramentów świętych, 

kierownictwo duchowe, kontemplację piękna natury, trwanie we wspólnocie 

chrześcijańskiej. Dążenie do świętości w oderwaniu od Jezusa doprowadzi nas jedynie do 

frustracji.  

 

 Po trzecie, uczmy się przezwyciężać nasze przywiązanie do grzechu.                               

św. Franciszek Salezy porównuje chrześcijanina przywiązanego do grzechu do Izraelitów, 

którzy wprawdzie wyszli z Egiptu, ale tęsknili za wygodami, których brakowało im w czasie 

wędrówki przez pustynię. Izraelici musieli odpowiedzieć sobie na to samo pytanie, co i my: 

„Czy naprawdę chcemy powrócić do dawnej niewoli w zamian za kilka chwil 

przyjemności?”.  

 

 Na koniec, podejmij konkretne postanowienia.  

 

 Jeśli brak ci pokory, staraj się o pokorę.  

 Jeśli niszczy cię pożądliwość, dąż do czystości.  

 Pamiętaj, że do nabycia każdej cnoty dochodzi się nie przez myślenie, lecz przez działanie. 

Każdego ranka proś Ducha Świętego o łaskę dokonywania dobrych wyborów.  

 Następnie co kilka godzin zastanów się nad tym, co robisz, i znów poproś Pana o pomoc. 

Wieczorem poświęć kilka minut na refleksję nad minionym dniem.  

 Podziękuj Jezusowi za każde zwycięstwo i przeproś Go za wszystkie upadki.                     

 Z czasem zobaczysz w sobie konkretne, namacalne postępy na drodze ku świętości! 

 

„Ojcze, pomóż mi znienawidzić grzech. Daj mi łaskę nieulegania pokusom. 

Chcę być święty i wiem, że mogę się nim stać jedynie wtedy, gdy będę opierał się 

na Tobie”. 
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6 kwietnia 2017 

Lekcja  135                           Temat:   Przymierze  we krwi Jezusa 

(Rdz 17, 3 - 9:   Biblia Tysiąclecia) 
 

 (3) Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił: (4) Oto moje 

przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. (5) Nie 

będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo 

uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. (6) Sprawię, że będziesz niezmiernie 

płodny, tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie 

królowie. (7) 

Przymierze moje, które zawieram pomiędzy Mną a tobą 

oraz twoim potomstwem, będzie trwało z pokolenia                      

w pokolenie jako przymierze wieczne, 

 abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. (8) I oddaję tobie i 

twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, 

jako własność na wieki, i będę ich Bogiem. (9) Potem Bóg rzekł do Abrahama: 

Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie 

przymierze ze Mną. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 Panie, Ty w każdym pokoleniu objawiasz się swojemu ludowi. Ukazałeś nam swoją moc, 

chwałę i majestat. Przede wszystkim jednak udowodniłeś, jak wierny jesteś swoim obietnicom. 

Po nieposłuszeństwie naszych pierwszych rodziców obiecałeś pojednać nas ze sobą. Wybrałeś 

Abrahama na naszego ojca w wierze i zawarłeś z nim przymierze wieczne.  

 Pamiętałeś o tym przymierzu w najmroczniejszych dniach, kiedy byliśmy niewolnikami w 

Egipcie, a Ty nas wybawiłeś przez swego sługę Mojżesza. I nie tylko nas wybawiłeś, ale 

związałeś ze sobą przymierzem, o jakim nikt dotąd nie słyszał. A kiedy wielokrotnie 

zapominaliśmy o tym przymierzu i zaczynaliśmy chodzić drogami innych narodów, Ty 

pozostawałeś wierny. 

 Cierpliwie i wytrwale przyzywałeś nas do siebie przez swoich proroków.  



 Przez usta Jeremiasza i Ezechiela obiecałeś zgromadzić nas na nowo i wypisać swoje 

Prawo w naszych sercach. Obiecałeś dać nam nowe serce i nowego ducha, abyśmy mogli 

dochować Ci wierności.  

 

A kiedy nadeszła pełnia czasu, zawarłeś z nami nowe 

przymierze we krwi swego jedynego Syna. 

 

Przymierze to zgładziło nasze grzechy. Zostaliśmy na zawsze pojednani z Tobą, a Ty dałeś 

nam obietnicę życia wiecznego. Odtąd, Ojcze, działa w nas nieustannie Twoja łaska, która nas 

oświeca, umacnia i pociąga do Ciebie. 

 

Ojcze, Ty nigdy nas nie zawiodłeś! 
 

 Rozważając Twoją wierność w ciągu wieków, jesteśmy pełni podziwu.  

 Pragniemy Cię wychwalać, adorować i iść za Tobą. 

 Jesteśmy Ci bezgranicznie wdzięczni! Ojcze, dziękujemy Ci za tak wiele łask – za to, że 

nam się objawiłeś, za śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, za Kościół, za 

przykazania i moc do zachowywania ich, za obietnicę życia wiecznego. 

 Dziękujemy Ci, Ojcze! Dziękujemy Ci! 

 

„Ojcze, wierzę, że jesteś Bogiem wiernym i godnym podziwu. Chcę 

odpowiadać Ci miłością, służbą i zaufaniem przez wszystkie dni mojego życia”. 
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Lekcja  136                                         Temat:    Zacznij od ... modlitwy! 
 

 (J 10, 31 - 42) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

 (31) I znowu Żydzi porwali kamienie, aby Go 

ukamienować. (32) Odpowiedział im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych 

czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie 

ukamienować? (33)Odpowiedzieli Mu Żydzi: Nie chcemy Cię kamienować za 

dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie 

za Boga. (34) Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja 

rzekłem: Bogami jesteście? (35) Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do których 

skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić (36) to jakżeż wy o Tym, 

którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że 

powiedziałem: Jestem Synem Bożym? (37) Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego 

Ojca, to Mi nie wierzcie. (38) Jeżeli jednak dokonuję, to  
 

choćbyście Mi nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, 
 

 abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w 

Ojcu. (39) I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. (40)  

I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał 

chrztu, i tam przebywał. (41) Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan 

wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, 

było prawdą. (42)          I wielu tam w Niego uwierzyło.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jezus, gdziekolwiek się udał, wszędzie dokonywał cudów. Uzdrawiał 

chorych, wyrzucał demony, rozmnażał pokarm i wskrzeszał umarłych. Widząc 

kogoś w potrzebie, nie mijał go obojętnie. 

 Ewangelia daje nam liczne przykłady tego, jak Jezus przychodzi z pomocą ludziom 

cierpiącym. Znamy wszyscy te ewangeliczne opisy Jego cudów i dzieł miłosierdzia. 



Czy wiesz jednak, że dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa także przez 

ciebie może objawiać się chwała Boża? 

 

 Nie zapominajmy, że żyje w nas Duch Święty, który uzdalnia nas do życia w 

świętości i czynienia tego, co czynił Jezus. 

 

Czy wierzysz, że Bóg pragnie działać przez ciebie? Że chce posługiwać się tobą dla budowania 

swojego królestwa? Tak wielu nie zna jeszcze miłości i mocy Boga. Tak wielu cierpi z powodu ran, 

fizycznych i duchowych, a Bóg pragnie, byśmy nieśli im Jego uzdrawiający dotyk! 

 

Słowa te w pierwszej chwili mogą nas onieśmielać, ale w rzeczywistości chodzi o rzeczy 

bardzo proste. Dla Jezusa fundamentem każdego czynu była miłość i w tym właśnie mamy Go 

naśladować. 

 

Zacznij od modlitwy. 

 

Pomódl się za kogoś, o kim wiesz, że choruje lub cierpi w jakikolwiek inny sposób – jest 

zniechęcony, rozgoryczony czy udręczony. Jeśli ta osoba nie ma nic przeciwko temu, zaproponuj, 

że pomodlisz się razem z nią. Wspólnie powierzcie całą sytuację Bogu z wiarą w to, że On 

przyjdzie z pomocą. Uwierz, że Bóg pragnie uczynić cię narzędziem swego pokoju i uzdrowienia. 

Możesz uczynić dla Niego wielkie rzeczy, po prostu powierzając Mu tych, których masz wokół 

siebie. Nie myśl więc, że jesteś niegodny, zbyt mało znaczący czy niezdolny, by przyczynić się do 

budowania Jego królestwa.  

Święci stali się świętymi dlatego, że trwali w wierze i opierali się wszelkim negatywnym 

podszeptom usiłującym sprowadzić ich z obranej drogi. I ty możesz uczynić to samo. A więc do 

pracy!  

Stań się narzędziem uzdrawiającego, uwalniającego dotyku Jezusa. 

Wystarczy twoja gotowość i modlitwa, a Bóg wspomoże cię swoją 

łaską. 

 

„Panie, posługuj się mną dla budowania Twojego królestwa”. 

 
 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

8 kwietnia 2017                           
 

(Ez 37, 21 - 28) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(21) Wtedy powiedz do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto wybieram Izraelitów 

spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, 

i prowadzę ich do ich kraju. 

(22) I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król 

będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie 

będą podzieleni na dwa królestwa. (23) I już nie będą się kalać swymi bożkami i 

wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich ich 

wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja zaś będę 

ich Bogiem. (24) Sługa mój, Dawid, będzie królem nad nimi i wszyscy oni będą 

mieć jedynego Pasterza, i żyć będą według moich praw, i moje przykazania 

zachowywać będą i wypełniać. (25) Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze 

mojemu, Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Mieszkać w nim będą, 

oni i synowie, i wnuki ich na zawsze, a mój sługa, Dawid, będzie na zawsze ich 

władcą. (26) I zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to 

wiekuiste przymierze z nimi. Założę ich i rozmnożę, a mój przybytek 

pośród nich umieszczę na stałe. (27) Mieszkanie moje będzie pośród nich, a Ja 

będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem. (28) Ludy zaś pogańskie poznają, 

że Ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich 

na zawsze.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Często wyobrażamy sobie proroka jako kogoś, kto przede wszystkim potrafi przepowiadać 

przyszłość. Jednak w Piśmie Świętym prorok to ktoś, kto słyszy głos Boga i przekazuje innym 

Jego słowo.  

 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu prorok Ezechiel otrzymał 

jedno jasne i pocieszające przesłanie dla Izraelitów przebywających 

wówczas na wygnaniu: Ja, Pan, sprowadzę was z powrotem do 

ojczyzny. 



 Nie uczynią tego władcy ziem, do których zostaliście wygnani, ani bogowie tych władców, 

ale Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jedynie On ma moc ocalić swój lud. Przesłanie Ezechiela 

przyszło w samą porę, gdyż Izraelici pogrążeni byli w rozpaczy. Ich długotrwałe 

nieposłuszeństwo Bożym przykazaniom w końcu przyniosło skutki w postaci wygnania do 

Babilonu. Po przejściu piekła wojny zostali pozbawieni drogich ich sercom widoków, dźwięków i 

zapachów ziemi danej im przez Boga. Chociaż Izraelici opuścili Boga, to On ich nie opuścił. Za 

pośrednictwem proroka Ezechiela obiecał im, że powrócą do domu. Nie będą już pozostawieni 

sami sobie. Bóg ich wyzwoli, poprowadzi i będzie żył wśród nich na wieki. 

 

 Niewielu z nas żyje na wygnaniu w sensie dosłownym, ale wszyscy wiemy, co                 

to znaczy żyć z dala od Pana.  

 Nasze „obce ziemie” są zaludnione przez różnych bogów i rządzą się prawami 

dalekimi od prawa Pańskiego.  

 Żyjąc tam, często czujemy się zniechęceni, oddzieleni od siebie nawzajem                       

i zniesmaczeni samymi sobą. 

 Wcześniej czy później, popadamy w taki stan ducha jak Izraelici na wygnaniu. 

 

 Dlatego nie miejmy wątpliwości, że  

 

słowa Ezechiela są skierowane również do nas. 
 

 Bóg jest z nami. Jego pełne miłości spojrzenie spoczywa na nas, a Jego ręka jest wyciągnięta 

ku nam, by nas wybawiać. Cierpliwie i wytrwale wzywa nas, byśmy opuścili obce ziemie i wrócili 

do Jego domu. Nie jest jeszcze za późno, by wyspowiadać się przed Wielkanocą. Idź do Pana i 

pozwól Mu przyprowadzić cię do domu ze wszystkich obcych krain grzechu. 

 

„Ojcze, chcę do Ciebie powrócić. Pragnę przebywać wraz z tobą w Twoim domu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela Palmowa  
9 kwietnia 2017                           

 (Mt 26, 14 - 27, 66) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(14)Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do 

arcykapłanów (15) i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. A oni 

wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. (16) Odtąd szukał sposobności, żeby Go 

wydać. (17) W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie                    

i zapytali Go: Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do 

spożycia? (18) On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka,                    

i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić 

Paschę z moimi uczniami. (19) Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus,                   

i przygotowali Paschę. (20) Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem              

z dwunastu <uczniami>. (21) A gdy jedli, rzekł:  

Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi. (22) Bardzo tym 

zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, Panie? (23) On zaś 

odpowiedział:  

Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie 

zdradzi. (24) Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest 

napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy 

będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie 

narodził. (25) Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: Czy nie ja, Rabbi? 

Odpowiedział mu: Tak jest, ty. (26) A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb                          

i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc:  

Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje.(27) Następnie wziął kielich                         

i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: 

 Pijcie z niego wszyscy, (28) bo to jest moja Krew Przymierza, która 

za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.(29) Lecz powiadam 

wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego 

dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego. (30) Po 

odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. (31) Wówczas Jezus rzekł do nich:                       

Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę 

pasterza, a rozproszą się owce stada. (32) Lecz gdy powstanę, 

uprzedzę was do Galilei. 



 (33) Odpowiedział Mu Piotr: Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie 

zwątpię. (34) Jezus mu rzekł: 

 Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy 

razy się Mnie wyprzesz. 

 (35) Na to Piotr: Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. 

Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie. (36) Wtedy przyszedł Jezus z nimi do 

ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów:  

Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. 

 (37) Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić                

i odczuwać trwogę. (38) Wtedy rzekł do nich:  

Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze 

Mną! 

 (39) I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: 

 Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże 

nie jak Ja chcę, ale jak Ty.  

(40) Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: 

 Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? (41) Czuwajcie                

i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale 

ciało słabe. 

 (42) Powtórnie odszedł i tak się modlił:  

Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, 

niech się stanie wola Twoja!  

(43) Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były 

senne. (44) Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, 

powtarzając te same słowa. (45) Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: 

 Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn 

Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. (46) Wstańcie, 

chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca. 

 (47) Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim 

wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych 

ludu. (48) Zdrajca zaś dał im taki znak: Ten, którego pocałuję, to On; Jego 

pochwyćcie! (49) Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: Witaj Rabbi!                       

i pocałował Go. (50) A Jezus rzekł do niego:  

Przyjacielu, po coś przyszedł?  

Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go. (51) A oto jeden z tych, 

którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę 

najwyższego kapłana odciął mu ucho. (52) Wtedy Jezus rzekł do niego: 

 Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz 

chwytają, od miecza giną. (53) Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić 

Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście zastępów 

aniołów? (54)Jakże więc spełnią się Pisma, że tak się stać musi? 



 (55) W owej chwili Jezus rzekł do tłumów:  

Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, żeby Mnie pojmać. 

Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście 

Mnie. (56) Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły Pisma 

proroków.  

Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli. (57) Ci zaś, którzy pochwycili 

Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego kapłana, Kajfasza, gdzie zebrali się 

uczeni w Piśmie i starsi. (58) A Piotr szedł za Nim z daleka, aż do pałacu 

najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby 

widzieć, jaki będzie wynik. (59) Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada 

szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić. (60) Lecz nie 

znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęli 

dwaj (61) i zeznali: On powiedział: Mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu 

trzech dni go odbudować. (62) Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do 

Niego: Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko Tobie? (63) Lecz 

Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: Poprzysięgam Cię na Boga 

żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? (64) Jezus mu 

odpowiedział: 

 Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna 

Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego, i nadchodzącego 

na obłokach niebieskich.  

(65) Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Zbluźnił. Na cóż 

nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. (66) Co 

wam się zdaje? Oni odpowiedzieli: Winien jest śmierci. (67) Wówczas zaczęli 

pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go (68) i szydzili: 

Prorokuj nam, Mesjaszu, kto Cię uderzył? (69) Piotr zaś siedział zewnątrz na 

dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: I ty byłeś z Galilejczykiem 

Jezusem. (70) Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: Nie wiem, co 

mówisz. (71)A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co 

tam byli: Ten był z Jezusem Nazarejczykiem. (72) I znowu zaprzeczył pod 

przysięgą: Nie znam tego człowieka. (73) Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli 

się i rzekli do Piotra: Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię 

zdradza. (74) Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego Człowieka. 

I w tej chwili kogut zapiał. (75) Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu 

powiedział: Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz. Wyszedł na 

zewnątrz i gorzko zapłakał.  

(1) A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę 

przeciw Jezusowi, żeby Go zgładzić. (2) Związawszy Go zaprowadzili i wydali w 

ręce namiestnika <Poncjusza> Piłata. (3)Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, 

że Go skazano, opamiętał się, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom                  

i starszym (4) i rzekł: Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. 



 Lecz oni odparli: Co nas to obchodzi? To twoje sprawa. (5) Rzuciwszy 

srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił 

się. (6) Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli: Nie wolno kłaść ich do skarbca 

świątyni, bo są zapłatą za krew. (7) Po odbyciu narady kupili za nie Pole 

Garncarza, na grzebanie cudzoziemców. (8) Dlatego pole to aż po dziś dzień 

nosi nazwę Pole Krwi. (9) Wtedy spełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz: 

Wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za Tego, którego oszacowali synowie 

Izraela. (10) I dali je za Pole Garncarza, jak mi Pan rozkazał. (11) Jezusa zaś 

stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: Czy Ty jesteś 

królem żydowskim? Jezus odpowiedział: 

 Tak, Ja nim jestem.  

(12) A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. (13)Wtedy 

zapytał Go Piłat: Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie? (14) On jednak 

nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się 

dziwił. (15) A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego 

więźnia, którego chcieli. (16) Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem 

Barabasz. (17) Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: Którego chcecie, żebym 

wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? (18) Wiedział 

bowiem, że przez zawiść Go wydali. (19) A gdy on odbywał przewód sądowy, 

żona jego przysłała mu ostrzeżenie: Nie miej nic do czynienia z tym 

Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego 

powodu. (20) Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły                  

o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. (21) Pytał ich namiestnik: Którego 

z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli: 

Barabasza. (22) Rzekł do nich Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego 

nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: Na krzyż z Nim! (23) Namiestnik 

odpowiedział: Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: 

Na krzyż z Nim! (24) Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej 

wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: Nie jestem winny krwi 

tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz. (25) A cały lud zawołał: Krew Jego na nas 

i na dzieci nasze. (26) Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować 

i wydał na ukrzyżowanie. (27) Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa                   

z  sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. (28) Rozebrali Go               

z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. (29) Uplótłszy wieniec z ciernia 

włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed 

Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj, królu żydowski! (30) Przy tym pluli na 

Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. (31) A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego 

płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na 

ukrzyżowanie. (32) Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem 

Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego. (33) Gdy przyszli na miejsce 

zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Czaszki, 



 (34) dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał 

pić. (35) Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie 

losy. (36) I siedząc, tam Go pilnowali. (37) A nad głową Jego umieścili napis               

z podaniem Jego winy: To jest Jezus, Król żydowski. (38) Wtedy też 

ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej 

stronie. (39) Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali 

głowami, (40) mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go 

odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź                          

z krzyża. (41) Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, 

powtarzali: (42) Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: 

niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. (43) Zaufał Bogu: niechże 

Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem 

Bożym. (44) Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim 

ukrzyżowani. (45) Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 

dziewiątej. (46) Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: 

 Eli, Eli, lema sabachthani? to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś 

Mnie opuścił? 

 (47) Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza woła.  

(48) Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, 

włożył na trzcinę i dawał Mu pić. (49) Lecz inni mówili: Poczekaj! Zobaczymy, 

czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić. (50)  

A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem                      

i wyzionął ducha. 

(51) A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia 

zadrżała i skały zaczęły pękać. (52) Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, 

którzy umarli, powstało. (53) I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, 

weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu. (54) Setnik zaś i jego ludzie, 

którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, 

zlękli się bardzo i mówili: Prawdziwie, Ten był Synem Bożym. (55) Było tam 

również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem            

z Galilei i usługiwały Mu. (56) Między nimi były: Maria Magdalena, Maria, matka 

Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza. (57) Pod wieczór przyszedł 

zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem 

Jezusa. (58) On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał 

je wydać. (59) Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno (60) i złożył w swoim 

nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył 

duży kamień i odszedł. (61) Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, 

siedząc naprzeciw grobu. (62) Nazajutrz, to znaczy po dniu Przygotowania, 

zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata (63) i oznajmili: Panie, 

przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia: Po trzech 

dniach powstanę.  



(64) Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie 

przyszli jego uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi: Powstał                     

z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. (65) Rzekł im Piłat: 

Macie straż: idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie. (66) Oni poszli                             

i zabezpieczyli grób opieczętowując kamień i stawiając straż.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Święci, jak na przykład Ignacy Loyola czy Teresa z Avili, uczyli, że posługiwanie się 

wyobraźnią na modlitwie może pomóc nam wzrastać w wierze. Pójdźmy więc 

dziś za ich radą, rozważając mękę naszego Pana.  

 

 Na początek wyobraź sobie Jezusa, który po swoim aresztowaniu staje przed 

arcykapłanami. Posłuchaj, jak wysuwają przeciwko Niemu fałszywe oskarżenia.  

 Zobacz, jak bardzo boleje On nad tym, że są aż do tego stopnia zaślepieni wściekłością                 

i nienawiścią.  

 Następnie zobacz Jezusa upokarzanego przez żołnierzy. Patrz, jak plują na Niego, szydzą 

i zadają Mu ciosy. W takiej sytuacji trudno nie stracić spokoju, jednak Jezus zachowuje 

go, skupiony na swoim posłannictwie.  

 Teraz wyobraź Go sobie na Kalwarii. Jest wyczerpany. Jego ciało jest udręczone bólem              

i zmęczeniem. Gwoździe przeszywają Mu dłonie i stopy. Kiedy żołnierze podnoszą 

krzyż, całe ciało rozdziera straszliwy ból. Do Jego uszu dochodzą szyderstwa                           

i złorzeczenia tłumu. Cierpienie jest potworne. Mimo to Jezus patrzy na nas ze 

współczuciem, wyrozumiałością i miłosierdziem. Nie oskarża! Nie potępia! Pragnie 

jedynie naszego zbawienia.  

 Patrząc na ostatnie chwile Jezusa, słyszysz, że mówi coś do jednego z ukrzyżowanych 

przy Nim łotrów. Widzisz, że nawet teraz nie przestaje prowadzić innych do swego Ojca.  

 Wreszcie słyszysz, jak woła donośnym głosem, oddając ducha – dla ciebie. Bracia                     

i siostry, oto miłość, jaką umiłował nas Jezus! A to przecież zaledwie kilka momentów 

Jego męki.  

 Spróbuj przeczytać tę medytację jeszcze raz i rozważyć te sceny lub wybierz jakieś inne 

fragmenty dzisiejszej Ewangelii: Ostatnią Wieczerzę, modlitwę Jezusa w Ogrójcu czy 

zaparcie się Piotra.  

 Kontempluj mękę Jezusa. Niech ona porusza twoje serce i skłania je do wybrania Jezusa 

nad wszelkie inne dobro. 

 

„Jezu, jak wielką miłość okazałeś mi w swojej męce                         

i śmierci! Dziękuję Ci, Jezu”. 
 

 


