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5 marca 2018 

    Lekcja  111                             Temat:   Zdobywać innych dla Pana 
(2 Krl 5,1-15a  :  Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Naaman, wódz wojska króla Aramu, miał wielkie znaczenie u swego pana i 

doznawał względów, ponieważ przez niego Pan spowodował ocalenie Aramejczyków. 
Lecz ten człowiek - dzielny wojownik - był trędowaty. (2) Kiedyś podczas napadu 

zgraje Aramejczyków zabrały z ziemi Izraela młodą dziewczynę, którą przeznaczono 
do usług żonie Naamana. (3) Ona rzekł do swojej pani: O, gdyby pan mój udał się do 

proroka, który jest w Samarii! Ten by go wtedy uwolnił od trądu. (4) Naaman więc 
poszedł oznajmić to swojemu panu, powtarzając słowa dziewczyny, która pochodziła 

z kraju Izraela. (5) A król Aramu odpowiedział: Wyruszaj! A ja poślę list do króla 
izraelskiego. Wyruszył więc, zabierając ze sobą dziesięć talentów srebra, sześć 

tysięcy syklów złota i dziesięć ubrań zamiennych. (6) I przedłożył królowi 
izraelskiemu list o treści następującej: Z chwilą gdy dojdzie do ciebie ten list, wiedz, 

iż posyłam do ciebie Naamana, sługę mego, abyś go uwolnił od trądu. (7) Kiedy 
przeczytano list królowi izraelskiemu, rozdarł swoje szaty i powiedział: Czy ja jestem 

Bogiem, żebym mógł uśmiercać i ożywiać? Bo ten poleca mi uwolnić człowieka od 
trądu! Tylko dobrze zastanówcie się i rozważcie, czy on nie szuka zaczepki ze 
mną? (8) Lecz kiedy Elizeusz, mąż Boży, dowiedział się, iż król izraelski rozdarł swoje 

szaty, polecił powiedzieć królowi: Czemu rozdarłeś szaty? Niechże on przyjdzie do 
mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu. (9) Więc Naaman przyjechał swymi 

końmi i swoim powozem, i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. (10) Elizeusz zaś 
kazał mu przez posłańca powiedzieć: Idź, obmyj się siedem razy w Jordanie, a ciało 

twoje będzie takie jak poprzednio i staniesz się czysty! (11) Rozgniewał się Naaman i 
odszedł ze słowami: Przecież myślałam sobie: Na pewno wyjdzie, stanie, następnie 

wezwie imienia Pana, Boga swego, poruszywszy ręką nad miejscem chorym i 
odejmie trąd. (12) Czyż Abana i Parpar, rzeki Damaszku, nie są lepsze od wszystkich 

wód Izraela? Czyż nie mogłem się w nich wykąpać i być oczyszczonym? Pełen gniewu 
zawrócił, by odejść. (13) Lecz słudzy jego przybliżyli się i przemówili do niego tymi 

słowami: Gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał? O ileż 
więc bardziej, jeśli ci powiedział: Obmyj się, a będziesz czysty? (14) Odszedł więc 

Naaman i zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało 
jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. (15) Wtedy 

wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: Oto 
przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga 

poza Izraelem!  



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Naaman, poganin, wódz wojsk aramejskich, przybył do Izraela wyłącznie po to, by 

zostać uzdrowionym z trądu, ale wyjechał stamtąd jako wyznawca Boga jedynego.                       

Co takiego się wydarzyło? Odpowiedź jest prosta, a zarazem wstrząsająca – Naaman 

spotkał Boga. 

Historia Naamana ukazuje nam, że proces nawrócenia jest przede wszystkim wynikiem 

działania łaski Bożej, a nie tylko naszych poszukiwań czy przemyśleń. Naaman spodziewał 

się, że zostanie uzdrowiony przez proroka Elizeusza. Sądził, że odbędzie się to w jakiś 

cudowny, spektakularny sposób. Jednak Elizeusz polecił mu po prostu zanurzyć się siedem 

razy w Jordanie. Rozum podpowiadał Naamanowi, że wody Jordanu nie różnią się niczym od 

wód rzek Damaszku. Poza tym Elizeusz nawet nie raczył porozmawiać z nim osobiście, tylko 

przekazał mu wiadomość przez posłańca. I to ma być cudotwórca? 

Jednak gdy Naaman wyszedł z wody, opadło z niego coś więcej niż łuski i wrzody. 

Wyszedł jako nowy człowiek. Uświadomił sobie, że istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg,                

z  którego mocą należy się liczyć, i tylko Jemu odtąd chciał służyć. 
 

 Lekcją, jaką możemy wynieść z tego czytania, jest dla nas także postawa 

proroka Elizeusza – jego wiara i mądrość.  
 

W przeciwieństwie do króla izraelskiego, przerażonego wizytą Naamana i jego 

oczekiwaniem wyleczenia z trądu, Elizeusz nie martwi się tym, co ma powiedzieć 

Naamanowi ani jak ten przyjmie jego słowa. O wiele bardziej interesuje go wzbudzenie                        

w Naamanie takiej postawy, która otworzy go na nadprzyrodzone działanie Boga. 
 

 Historia ta niesie nadzieję tym spośród nas, którzy próbują dzielić się swoją 

wiarą z przyjaciółmi i rodziną.  
 

 Aby zdobywać innych dla Pana, nie potrzebujemy szczegółowego planu ani 

doskonałej strategii.  

 Wystarczy, że będziemy kochać innych, mówić im prawdę z miłością i modlić się 

za nich.  

 Do nas należy jedynie przygotować grunt dla Bożego działania. 

 

Jeśli będziemy w tym wierni, Bóg dokona reszty.  

 

„Panie, pomóż mi prowadzić innych do Ciebie, abyś mógł ich dotknąć swoją 

miłością”. 

 

Ps 42,2-3; 43,3-4    Łk 4,24-30 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

6 marca 2018                           

        Lekcja  112                                 Temat:   Ile razy przebaczać? 
(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” 

 

Piotr uważał, że jest już wystarczająco wspaniałomyślny. W końcu przebaczenie komuś 

aż siedem razy to całkiem sporo. W rzeczywistości przebaczanie komuś wciąż 

powtarzających się krzywd czy przykrości jest przeciwne ludzkiej naturze.  

 



Spójrzmy na przypowieść Jezusa o nielitościwym dłużniku.  

 

Darowano mu dług, którego w żaden sposób nie był w stanie spłacić, a on, nawet będąc 

wciąż jeszcze oszołomiony wielkością doznanego miłosierdzia, nie potrafił zdobyć się na 

darowanie niewielkiego długu innemu słudze. 
 

Jezus zna nasze słabości. 

 

Nie jest zaskoczony, że zapominamy o tym, co dla nas uczynił, i odmawiamy 

miłosierdzia innym. Oczekuje jednak, że będziemy je świadczyć. O tym przecież mówi 

najważniejsze przykazanie – miłości Boga i bliźniego. 

 

To prawda, że okazywanie miłosierdzia nie przychodzi nam w sposób naturalny. 

Musimy nad tym pracować. Podobnie jak dziecku trzeba ciągle przypominać, że 

wychodząc z pokoju, należy  zgasić światło, tak i my stopniowo wyrabiamy w sobie 

nawyk przebaczania, podejmując kolejne próby.  

Znamy przykazanie Jezusa i nawet rozumiemy, dlaczego powinniśmy przebaczać. Ale 

to wcale nie ułatwia sprawy. Możemy jedynie wytrwale ponawiać próby. Jest jednak dobra 

nowina – praktykowanie miłosierdzia w końcu nas skruszy, i to w bardzo pozytywnym 

sensie. Wyzwoli nas od rozpamiętywania krzywd, irytowania się drobiazgami, 

pielęgnowania uraz. Jeśli naprawdę nad czymś pracujemy, z czasem osiągamy coraz 

lepsze wyniki.  
 

Tak więc nawet jeśli widzisz, że brakuje ci uczucia wdzięczności do Pana, które czyni 

przebaczenie łatwym, nie rezygnuj z podejmowania wysiłku. Może jeszcze nie osiągnąłeś 

tego poziomu, może przebaczenie z serca wydaje się przekraczać twoje możliwości. Ale 

zawsze możesz powiedzieć przynajmniej: „Panie, chcę, abyś dał mi chęć przebaczenia”. 

Próbuj dalej, a w końcu zobaczysz postępy.  

 

Także dziś będziesz miał wiele okazji do praktykowania przebaczenia. Staraj się je 

dobrze wykorzystać. Z każdym kolejnym krokiem przebaczenie będzie uzdrawiać 

zarówno ciebie, jak i osobę, której przebaczasz. Pamiętaj – praktyka czyni mistrza. 

 

„Jezu, wiem, że przede mną jeszcze długa droga. Przemień moje serce.                 

Otwórz mi dziś oczy na każdą okazję do przebaczenia”. 

 

Dn 3,25.34-43    Ps 25,4-6.7-9 

 

 



 

Szkoła 
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Środa         

7 marca 2018                    

     Lekcja  113                                     Temat:   Dziękuję Ci Jezu za ... 
(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” 

Jezus złożył swoim uczniom jasną deklarację, że nie przyszedł znieść Prawa ani 

Proroków. Jego intencją nie było odrzucanie czegokolwiek, ale wypełnienie. 

  

W dzisiejszej modlitwie podziękujmy Jezusowi za 

to, że doprowadza wszystko do pełni: 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że przyszedłeś wypełnić Prawo! Byłeś nieskazitelny w swojej 

miłości do Boga i bliźniego. Posunąłeś się aż do tego, że oddałeś życie na krzyżu, aby 

pojednać nas z Ojcem niebieskim.  

 Dzięki Ci, Panie, także za to, że pokazałeś nam, jak zachować ducha Prawa.  

 Wciąż uczyłeś nas słowem i przykładem, w jaki sposób mamy kochać Boga i 

bliźniego.  

 Uzdrawiałeś chorych, przebaczałeś grzesznikom, wychodziłeś do wzgardzonych, 

odrzuconych na margines.  



Pełniłeś wolę Ojca. Wypełniłeś w doskonały sposób nie tylko Prawo, ale także słowa 

proroków.  

 Ty sam jesteś odpowiedzią na każdą z Bożych obietnic.  

 Jesteś Emmanuelem, Bogiem z nami, poczętym z Dziewicy.  

 Jesteś Synem Dawida, narodzonym w Betlejem, który przychodzi, aby 

zaprowadzić wieczne królestwo pokoju.  

 Jesteś wybranym Sługą Bożym, niosącym wszystkim sprawiedliwość i 

uzdrowienie!  

 

Jezu, Ty przychodzisz także po to, by napełnić moje serce!  
 

 Dziękuję Ci za to, że dałeś mi tak ogromny potencjał.  

 Dałeś mi zdolność poznania Ciebie, udzieliłeś mi wielu darów i talentów, przez 

które mogę Cię wielbić. Codziennie pomagasz mi je w sobie odkrywać                           

i rozwijać. 

 Pomagasz mi pokonywać grzech i dostrzegać Twoje dary także w innych.  

 Uczysz mnie, jak mam się modlić i kochać Boga, a przez to stawać się 

człowiekiem, jakim Ty chcesz mnie mieć.  

 

Jezu, Tobie składam dziękczynienie i chwałę! Ty wypełniasz sobą wszystko.  

 

 Dziękuję Ci za to, że obiecujesz wypełnić także i mnie.  

 Ty mnie stworzyłeś. Ty mnie kochasz.  

 Ty tęsknisz za dniem, w którym w pełni objawi się we mnie Twoje 

podobieństwo”. 

 

„Panie, w Tobie pragnę odnaleźć moje życie i spełnienie.” 

 

Pwt 4,1.5-9   Ps 147,12-13.15-16.19-20 
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8 marca 2018 

Lekcja  114                               Temat:   Bóg mówi do nas nieustannie 
(Jr 7,23-28:   Biblia Tysiąclecia) 

 

(23) lecz dałem im tylko przykazanie: Słuchajcie głosu mojego, a będę wam 

Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam 

rozkażę, aby się wam dobrze powodziło. (24) Ale nie usłuchali ani nie chcieli 

słuchać i poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca; odwrócili się 

plecami, a nie twarzą. (25) Od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi 

egipskiej, do dnia dzisiejszego  

posyłałem do was wszystkich moich sług, proroków, 

każdego dnia, bezustannie, 

 (26) lecz nie usłuchali Mnie ani nie nadstawiali swych uszu. Uczynili twardym 

swój kark, stali się gorszymi niż ich przodkowie. (27) Powiesz im wszystkie te 

słowa, ale cię nie usłuchają; będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci 

odpowiedzi. (28) I odezwiesz się do nich: To jest naród, który nie usłuchał głosu 

Pana, swego Boga, i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 
 

Czy wiesz, że na świecie 

codziennie wysyłanych jest około 

205 miliardów maili?  

Oznacza to niemal 74 biliony 

maili w ciągu roku.  

W cyberprzestrzeni panuje 

nieprawdopodobny ruch! 

 



 Choć powyższe liczby wydają się wręcz niewyobrażalne, to ilość wiadomości 

wysyłanych do nas przez Boga w ciągu naszego życia może okazać się jeszcze większa. 

Dlaczego?  
 

Ponieważ Bóg uwielbia do nas mówić. Czasem mówi w sposób 

spektakularny i niepozostawiający wątpliwości, a czasem na zwykłe, codzienne sposoby. 

Nic nie sprawia Mu większej radości niż kontakt z nami. Nigdy nie męczy się posyłaniem 

nam słów pełnych miłości, zachęty, nadziei i rady. Przemawia do nas tak samo 

„bezustannie”, jak kiedyś posyłał swoich proroków do Izraela.  
 

 W jaki sposób? 
  

Oto kilka przykładów: 

Przypomnij sobie ostatni ciepły uścisk bliskiej osoby, może nawet z dzisiejszego 

poranka. Bóg był przy was i także brał cię w swoje ramiona. Zastanów się, kiedy ostatni raz 

zachwyciło cię piękno natury. Bóg mówi przez nie o tym, jak twórcza jest Jego miłość.  
 

Także do ciebie odnoszą się słowa, które wypowiedział do św. Teresy z Avili: 

„Stworzyłbym wszechświat jeszcze raz tylko po to, żeby 

usłyszeć, jak mówisz, że Mnie kochasz”.  

Wiemy, że Bóg przemawia przez Pismo Święte. Każdy werset jest listem od Niego do 

ciebie. Spróbuj dziś odczytać następujące wersety właśnie w ten sposób, jako osobiste 

przesłanie Boga do ciebie. 
 

 „Ukochałem cię odwieczną miłością” (Jr 31,3).  

 „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cie po imieniu; tyś mój!” (Iz 43,1). 

 „Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21,5). 
 

Także Msza święta niesie ci wiele Bożych przesłań. Spróbuj na przykład przyjąć słowa 

konsekracji jako wypowiedziane bezpośrednio do ciebie: 
 

„To jest bowiem Ciało moje, które za ciebie będzie wydane”. 

„Pokój tobie zostawiam, pokój mój tobie daję”. 

 

 Wsłuchaj się dziś w słowa Boga. 

Powiedz Mu, że chcesz Go słuchać i bądź czujny na Jego głos. A kiedy już Go usłyszysz 

– nawet jeśli będzie to zaledwie kilka słów – zapisz sobie Jego przesłanie i podziękuj Mu za 

to, że otwiera twoje serce. 
 

„Jezu, dziękuję Ci za wszystkie sposoby, na jakie zapewniasz mnie o swojej miłości”. 

 

Ps 95,1-2.6-9  Łk 11,14-23 



 

Szkoła 
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Piątek :  

9 marca 2018                           

Lekcja  115                                       Temat:    Jesteś niedaleko od Królestwa Bożego?! 
(Mk 12,28b-34:  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

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”  

Czy nie byłoby wspaniale usłyszeć od Jezusa takie słowa? Z pewnością ucieszylibyśmy 

się, że mimo wszystkich naszych potknięć Bóg nie przestaje w nas wierzyć. Czy i ty także 

nie chciałbyś usłyszeć, że jesteś na właściwej drodze? 
 

Słowo zachęty jest tak cenne dlatego, że wszyscy ulegamy bardzo ludzkiej tendencji do 

skupiania się na tym, co negatywne. Boleśnie przeżywamy swoje grzechy; zniechęcają nas 

popełniane błędy. Nie mamy pewności, czy Bóg jest z nas zadowolony. Jego królestwo 

wydaje się całkowicie poza naszym zasięgiem. 

 

Jednak Bóg mówi ci zupełnie co innego! Jego miłość do ciebie jest niewzruszona i 

wierna, a żadne twoje niedoskonałości nie są w stanie tego zmienić. Zamiast więc 

zniechęcać się swoimi klęskami i niepowodzeniami, bądź cierpliwy w stosunku do siebie. 



Rozważ następujące słowa św. Franciszka Salezego: 

 

 „Miej cierpliwość we wszystkim – a zwłaszcza do siebie samego.  

 Nigdy nie myl swoich błędów ze swoją wartością jako człowieka. 

 Jesteś cenną, twórczą, wartościową osobą, po prostu dlatego, że jesteś.  

 Żadne sukcesy ani nieszczęścia nie są w stanie tego zmienić”. 

 

Kiedy wspomnienia dawnych błędów lub myśli o obecnych porażkach zaczynają cię 

przytłaczać, pamiętaj, że zawsze możesz przybliżyć się do Chrystusa, bo On przybliżył się 

do ciebie i nigdy cię nie opuszcza. On zapewnia cię, że jesteś niedaleko od Jego królestwa. 

A każdy krok posłuszeństwa, wiary i ufności jeszcze bardziej cię do Niego przybliża. 
 

Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. 
 

Jezus wypowiedział te słowa do uczonego w Piśmie, który jeszcze nie zdecydował się 

pójść za Nim. To jednak nie przeszkodziło Jezusowi pochwalić jego wiary. Uznał, że 

uczony jest na właściwej drodze i potrzebuje zachęty, żeby pójść nią dalej.  

 

 Czy więc mógłby nie umacniać ciebie, który już w Niego wierzysz?  

 Czy mógłby cię nie zapewniać, że jest z ciebie zadowolony? Jezus ma do ciebie 

nieskończoną cierpliwość.  

 Czy więc ty nie możesz zdobyć się na więcej cierpliwości do siebie samego? 

 

„Panie, dziękuję Ci za to, że zawsze okazujesz mi miłosierdzie.                             

Pomóż mi kochać siebie samego tak, jak Ty mnie kochasz”. 

 

Oz 14,2-10   Ps 81,6-11.14.17 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

10 marca 2018                           
 

(Łk 18,9-14:  Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

(9) Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi 

gardzili, tę przypowieść: (10) Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się 

modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. (11) Faryzeusz stanął i tak w duszy 

się modlił:  

Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, 

zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. (12) Zachowuję post dwa 

razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. (13) Natomiast 

celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi 

i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. (14) Powiadam wam:               

Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten.  

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, 

będzie wywyższony. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 
 

 

Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński 

podczas rekolekcji przed swoimi święceniami 

kapłańskimi zanotował sobie kilka postanowień, które 

odtąd zawsze nosił w brewiarzu. Jedno z nich 

brzmiało: „Szanuj każdego, gdyż jesteś odeń gorszy: 

Bóg pysznym się sprzeciwia”. 
 

Przyszły Prymas Tysiąclecia był przekonany, że  

w każdym człowieku da się znaleźć coś, czego 

warto się od niego nauczyć. 

 



 Faryzeusz z dzisiejszej Ewangelii miał wiele cech wartych naśladowania. 

 

 Nie wyzyskiwał innych, nie cudzołożył, nie postępował niesprawiedliwie, był pobożnym 

człowiekiem, który modlił się, zachowywał posty i wiernie płacił dziesięcinę.   

Pod tym względem celnik nie dorastał mu do pięt. Miał on w sobie jednak coś, co 

usprawiedliwiło go w oczach Boga. Wyznawał Bogu swoje własne słabości, a nie słabości 

faryzeusza czy kogokolwiek innego znajdującego się w świątyni. 
 

Celnik, patrząc na faryzeusza, pewnie też z łatwością wynalazłby w nim coś, co można 

by skrytykować. Ten świętoszek. Obłudnik. Pyszałek. Ciekawe, czy we własnym domu, jak 

nikt go nie widzi, też jest taki święty. Jednak takie myśli nawet nie przyszły mu do głowy. 

Był zbyt zajęty spotkaniem z Bogiem, przed którym czuł się niegodny stanąć. Stał z daleka, 

bił się w piersi i prosił o przebaczenie, pozostawiając Bogu osądzanie innych. 
 

 Nie ma ludzi kryształowych. 
 

 W każdym człowieku, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy też nie, jest mieszanina dobra i 

zła. Każdy potrzebuje zbawienia w Jezusie Chrystusie. Każdy też ma w 

swoim życiu chwile słabości, które najchętniej wymazałby z pamięci. Jednak ludzka natura 

ma to do siebie, że o wiele łatwiej nam dostrzegać zło w innych niż w sobie samym.  

 

Dzisiejsza Ewangelia jest więc dla nas ostrzeżeniem – jeśli będziemy ulegać tej 

tendencji, możemy usłyszeć od Boga słowa trudne: „To tamten jest przede Mną 

usprawiedliwiony, a nie ty”. 

 

 „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie 

miłowali” (J 13,35) – powiedział do nas Jezus. Znakiem rozpoznawczym uczniów Chrystusa 

nie są te wszystkie „zasługi”, jakie wyliczał faryzeusz, ale stosunek do drugiego człowieka. 

 

 Prośmy Ducha Świętego, aby tchnął w nas miłość, która nie osądza, ale uważa innych za 

lepszych od siebie.  

 

„Ojcze, Ty jesteś jedynym Sędzią, który zna serce każdego człowieka.                

Pomóż mi naśladować skruchę celnika, który wziął odpowiedzialność za 

popełnione zło i z żalem wyznał je Tobie”. 

 

Oz 6,1-6    Ps 51,3-4.18-21 

 

 

 



IV Niedziela Wielkiego Postu 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

11 marca 2018                           
(Ef 2,4-10:  Biblia Tysiąclecia) 

 

 

(4) A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas 

umiłował, (5) i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem 

przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. (6) Razem też 

wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie 

Jezusie, (7) aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski 

wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. (8) Łaską 

bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. 

A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga 
: (9) nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. (10) Jesteśmy bowiem Jego 

dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg 

z góry przygotował, abyśmy je pełnili. 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Paweł podkreśla tu, że jesteśmy zbawieni przez łaskę, a nie dzięki naszym własnym 

wysiłkom. Gdybyśmy mogli zbawić się sami, Jezus nie musiałby umierać za nasze grzechy. 

 

 Jak więc mamy rozumieć zależność pomiędzy łaską Bożą a naszymi wysiłkami? 

 

1. Po pierwsze, nieodzowna jest wiara, gdyż, jak pisze Paweł: „Łaską bowiem 

jesteście zbawieni przez wiarę” (Ef 2,8). 

 

2. Po drugie, zobaczmy, że ten sam Paweł zaledwie dwa wersety dalej pisze, że 

jesteśmy „stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry 

przygotował, abyśmy je pełnili” (Ef 2,10). 



Paweł nie mówi tu o pojedynczych dobrych uczynkach czy aktach służby, na które 

zdobywamy się od czasu do czasu. Mówi o stylu życia. Uważa, że w tych, którzy zostali 

zbawieni przez łaskę, rodzi się potrzeba odpowiedzi na ten wspaniały dar. A czy istnieje 

lepsza odpowiedź na ten dar łaskawości Boga niż naśladowanie Jego dobroci poprzez 

okazywanie miłosierdzia potrzebującym? 
 

Paweł twierdzi też, że nasze uczynki miłości są dziełem z góry przygotowanym przez 

Boga (Ef 2,10). Innymi słowy, nawet jeśli myślimy, że pragnienie pomocy potrzebującemu 

pojawiło się w nas samorzutnie, w rzeczywistości pochodziło ono od Ducha Świętego. 
 

Bóg wpisał w serce każdego człowieka pragnienie czynienia dobra.  

 

Jednak często ludzie sądzą, że są zbyt zajęci, aby pomagać innym, lub uważają, że ich 

pomoc właściwie nic nie zmieni. W rezultacie wciąż bardzo wielu nie otrzymuje wsparcia, 

które jest im potrzebne.  

 

Nie pozwól na to! 
 

Postanów sobie dzisiaj odpowiedzieć na łaskę Pana uczynkami miłosierdzia.  

 

Wielki Post jest doskonałą okazją, by odwiedzać chorych i samotnych, wspomagać 

ubogich i wspierać nieszczęśliwych – a także uczyć tego swoje dzieci i wnuki. 

 

„Panie, Ty mnie zbawiłeś. Dlatego pragnę Tobie służyć”. 

 

2 Krn 36,14-16.19-23    Ps 137,1-6    J 3,14-21 


