
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

8 lutego 2021 
 

Rdz 1,1-19 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: 

ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad 

wodami. Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. Bóg 

widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności.  I nazwał Bóg światłość 

dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy.  

A potem Bóg rzekł: Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj 

ono oddzieli jedne wody od drugich! Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod 

sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, Bóg nazwał to 

sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi.   

A potem Bóg rzekł: Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce                  

i niech się ukaże powierzchnia sucha! A gdy tak się stało,  Bóg nazwał tę suchą 

powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były 

dobre,  rzekł: Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa 

owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona.                  

I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego 

gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg 

widział, że były dobre.  I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci.  

A potem Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na 

sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni                        

i lata;  aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią.                    

I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem,                

i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy.  I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby 

świeciły nad ziemią;  aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności.                

A widział Bóg, że były dobre.  I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



Zewsząd docierają do nas słowa. Nasze własne słowa, toczone w naszej obecności 

rozmowy, słowa wypowiadane w telewizji, audycje radiowe, reklamy i podcasty.  

Wiele z nich nie ma dla nas żadnego znaczenia.  

Ale słowa Boga są inne. 

Mają w sobie moc, która powołuje byty do istnienia. Pomyśl tylko – Bóg przemówił i 

ziemia, morze, gwiazdy i całe stworzenie zaczęło istnieć. Jego słowa są dość potężne, by 

wydobyć coś z niebytu!  

Życie, które powstało, gdy przemówił, rozwija się i rozrasta po dziś dzień. Bóg 

przemawia w dalszym ciągu, a Jego słowa są równie życiodajne jak niegdyś, pełne 

obietnicy i nadziei.  

 Jak mówi Bóg?  

Spójrzmy na kilka przykładów z Pisma Świętego.  

 Wezwał bezdzietnego Abrahama, obiecując mu niezliczone potomstwo (Rdz 

17) – i tak się stało.  

 Powołał Eliasza na proroka, który sprowadzi króla Achaba z powrotem do 

Niego (1 Krl 18) – i tak się stało.  

 Jezus przemówił nad chlebami i rybami, by nakarmić nimi wielki tłum (Mk 6) 

– i tak się stało. Wypowiadał słowa uzdrowienia i przebaczenia nad 

potrzebującymi – i były one skuteczne.  

Nie zapominaj też, że Bóg wypowiedział twoje imię – i zaistniałeś. 

W każdym sakramencie Bóg wypowiada słowa, które niosą ci łaskę na dalszą drogę. 

Możesz na to liczyć, niezależnie od tego, jak się czujesz, co widzisz, a nawet czego 

pragniesz – słowo Boga wciąż ma moc sprawczą.  

 Kiedy na spowiedzi słyszysz słowa: „I ja odpuszczam tobie grzechy”, twoja 

wina zostaje usunięta, odzyskujesz wolność i otrzymujesz łaskę.  

 Kiedy podczas Mszy świętej kapłan mówi: „To jest bowiem Ciało moje, które 

za was będzie wydane”, chleb rzeczywiście staje się Ciałem Chrystusa.  

 Kiedy przystępując do Komunii słyszysz słowa: „Ciało Chrystusa”, 

przekazują one wspaniałą Bożą prawdę, że Jezus jest tuż przed tobą w Hostii i 

pragnie napełnić twoje serce swoją obecnością.  

Kiedy więc następnym razem usłyszysz słowo Boga, spodziewaj się, że będzie ono 

skuteczne.  

 Słowo Boże jest potężne.  

 Jeśli mu na to pozwolisz, dokona w tobie wielkich rzeczy.  

 



 

„Panie Boże, Twoje słowa niosą życie. Otwórz mi uszy na Twój głos. 

Otwórz moje serce na przyjęcie Twojej łaski.” 

 

Ps 104,1-2.5-6.10.12.24.35     Mk 6,53-56 

 

Gdy się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu.  

Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go poznano.  Ludzie biegali po całej owej okolicy i 

zaczęli znosić na noszach chorych, tam gdzie, jak słyszeli, przebywa.  

I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych 

miejscach i prosili Go, żeby choć frędzli u Jego płaszcza mogli się dotknąć.  

A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

9 lutego 2021 
 

Rdz 1,20--2,4a (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Potem Bóg rzekł: Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj 

lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!  

Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty 

żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg 

widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: Bądźcie płodne i mnóżcie się, 

abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi.  I tak 

upłynął wieczór i poranek - dzień piąty.   

Potem Bóg rzekł: Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, 

zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów! I stało się tak. (Bóg uczynił 

różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi.                      

I widział Bóg, że były dobre.  

A wreszcie rzekł Bóg:  

Uczyńmy człowieka a Nasz obraz, podobnego Nam.  

Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad 

ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!  

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył 

mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i 

rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście 

panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi 

zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg: Oto wam daję wszelką roślinę 

przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie 

nasienie: dla was będą one pokarmem.  A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla 

wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w 

sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak.                   

 A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i 

poranek - dzień szósty. 

  W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy 

[stworzeń].  

 

 



A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął 

dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów 

siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, 

którą wykonał stwarzając.  

Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

W czasach starożytnych królowie zwykle wznosili na terenie całego królestwa 

swoje posągi. Niosły one zarówno mieszkańcom, jak i obcym mocarstwom, 

następujące przesłanie: To terytorium znajduje się pod moją opieką i uczynię 

wszystko, co będzie konieczne, aby chronić zamieszkujących je poddanych.  

Podobnie Bóg, stwarzając nas na swój obraz i podobieństwo, rozmieścił własne 

wizerunki w całym swoim królestwie.  

Jesteśmy żywymi, widzialnymi znakami nie tylko Bożego królestwa na ziemi, ale 

także ochrony, jaką Bóg nam zapewnia przed siłami zła.  

Oczywiście Bogu nie chodziło o to, żebyśmy stanowili znaki ostrzegawcze dla 

innych ludzi, w rodzaju tych, którymi starożytni królowie ostrzegali innych 

monarchów, aby zostawili w spokoju ich terytoria.  

Jesteśmy natomiast ostrzeżeniem dla naszego wspólnego nieprzyjaciela, czyli 

diabła. Im bardziej przemieniamy się na obraz i podobieństwo Boga, tym skuteczniej 

możemy przeciwstawiać się knowaniom diabła. Mówimy mu: Ten świat i wszyscy 

jego mieszkańcy są chronieni. Dla ciebie nie ma tu miejsca. Taka rola przypada na tym 

świecie nam – przyjaciołom, rodzicom czy dziadkom.  

Będąc obrazem Boga przeciwstawiamy się subtelnym oddziaływaniom diabła, który 

chciałby mieć wpływ na naszych przyjaciół, dzieci czy wnuki. I wcale niekoniecznie 

zależy to od naszych bezpośrednich, konkretnych działań.  

Najważniejsze jest to, abyśmy starali się coraz lepiej poznawać Jezusa, 

ponieważ wtedy On może kształtować w nas swoje podobieństwo                              

– tak jak czyni to rzeźbiarz z posągiem. 

Nic bardziej nie przeraża diabła, jak widok mężczyzn i kobiet żyjących w sposób 

godny dzieci Bożych.  

Pomyśl dziś o tym, że Bóg celowo stworzył cię na swoje podobieństwo i umieścił w 

tym, a nie innym zakątku świata, abyś był Jego wizerunkiem i chronił Jego królestwo.  

On wie, jak wiele może znaczyć dla innych to, że jesteś tym, do czego On cię 

powołał – Jego synem lub córką.  

I podobnie jak cieszy się całym swoim stworzeniem, tak cieszy się również tobą i 

tym, że także dzięki tobie Jego lud jest chroniony przed złem.  



 

„Ojcze, pomóż mi z każdym dniem coraz bardziej upodabniać się do Ciebie, a 

przez to lepiej troszczyć się o inne Twoje dzieci i chronić je przed złem.” 

 

Ps 8,4-9     Mk 7,1-13 

Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z 

Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to 

znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się 

tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I /gdy 

wrócą/ z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych 

/zwyczajów/, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, 

dzbanków, naczyń miedzianych.  

 Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie 

postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: 

Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane:  

Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. 

Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi.  

 Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, /dokonujecie 

obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie/.                              

I mówił do nich: Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję 

zachować. Mojżesz tak powiedział: Czcij ojca swego i matkę swoją oraz: Kto 

złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie. A wy mówicie: Jeśli kto powie ojcu 

lub matce: Korban, to znaczy darem /złożonym w ofierze/ jest to, co by ode mnie 

miało być wsparciem dla ciebie -  to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ni dla 

matki. I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele 

też innych tym podobnych rzeczy czynicie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

10 lutego 2021 

Rdz 2,4b-9.15-17 (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi. 
  

      Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na 

ziemi ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła - bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na 

ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię i rów kopał w ziemi, aby w ten 

sposób nawadniać całą powierzchnię gleby  

- wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie 

życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.   

      A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, 

którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu 

i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania 

dobra i zła  

     Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i 

doglądał. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: Z wszelkiego drzewa tego 

ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie 

wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

To, czy wszechświat został stworzony w ciągu kilku dni czy kilku miliardów lat nie 

jest tak ważne jak to, że za jego powstaniem stoi Bóg.  

On stworzył wszystko z niczego.  

 Czy to nie zdumiewające?  

Nawet najwybitniejsi naukowcy nie byli w stanie wytworzyć życia z niczego – ani z 

substancji nieożywionej, jak glina, którą według opowieści biblijnej Bóg posłużył się, 

by stworzyć Adama (Rdz 2,7).  

Żaden naukowiec nie jest w stanie wyjaśnić, w jaki sposób na naszej planecie 

pojawiła się pierwsza iskierka życia.  



Chociaż nauka odsłania przed nami wciąż nowe prawdy, nie zmienia to faktu, że 

wszechświat powstał według zamysłu Boga i to On czuwa nad jego rozwojem.  

A ponieważ to my z Jego woli mamy być koroną tego przepięknego stworzenia, 

Bóg zatroszczył się o to, by zaspokoić wszystkie nasze potrzeby.  

Dotyczy to nie tylko naszych potrzeb materialnych, jak potrzeba pokarmu, wody 

czy światła, ale także naszej wewnętrznej potrzeby piękna i porządku.  

Widzimy to jasno w opisie ogrodu rajskiego w Księdze Rodzaju – jego drzewa były 

„miłe z wyglądu”, a także „smaczny owoc rodzące” (Rdz 2,9).  

Podziękuj dziś Bogu za to, że umieścił cię na tej pięknej planecie, w tym właśnie 

czasie i na tym miejscu. Ten, który stworzył słońce, gwiazdy, morza i góry, powołał 

do istnienia także ciebie!  

Jesteś niepowtarzalny, uczyniony cudownie na Jego obraz i głęboko 

przez Niego umiłowany. 

Jednak te wielkie łaski pociągają za sobą pewne obowiązki. Bóg umieścił Adama w 

ogrodzie Eden, „aby uprawiał go i doglądał” (Rdz 2,15).  

Jest to zadanie dla nas wszystkich. Bóg chce, abyśmy troszczyli się o świat i 

zamieszkujące go stworzenia, ponieważ wtedy będzie on odbiciem Bożej chwały, a 

my będziemy mogli czuć się w nim bezpiecznie.  

Troszcząc się o stworzenie dajemy świadectwo, że cenimy sobie ten dar i chcemy 

zachować go dla przyszłych pokoleń. A ponieważ Bóg kocha i otacza opieką swoje 

stworzenie, naśladując Go w tym, stajemy się znakiem Jego miłości wobec świata.  

 

„Dziękuję Ci, Panie, za dar życia – mojego własnego i tego, które mnie otacza. 

Niech piękno Twego stworzenia zawsze przypomina mi o Tobie.” 

 

Ps 104,1-2.27-30   

 

 

 

 

 

 

 



 

Mk 7,14-23 

 

 Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie Mnie, wszyscy, 

i zrozumiejcie!  Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go 

nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym.  

 Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!  Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do 

domu, uczniowie pytali Go o to przysłowie.  

 Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z 

zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym;  bo nie wchodzi do 

jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za 

czyste. I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym.   

Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, 

kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, 

wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota.   

Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

11 lutego 2021 
 

Rdz 2,18-25 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Potem Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; 

uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. 

    Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg 

przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę.                      

Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa.  I tak 

mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu 

zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny.  

    Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, 

wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, 

które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do 

mężczyzny, mężczyzna powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z 

mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta.  

     Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną 

tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie 

odczuwali wobec siebie wstydu. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Od dzieciństwa słyszymy opowieść o tym, jak Bóg wyjął żebro z boku Adama i                       

ukształtował z niego Ewę.  

„Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam” – powiedział. Bóg wiedział, że 

Adam, jako istota ludzka, potrzebuje równej sobie partnerki i towarzyszki. Jednak zanim 

pojawiła się Ewa, stworzył wiele innych istot – zwierzęta wszelkiego rodzaju.  

Oczywiście Bóg wiedział, że nosorożec czy ostryga nie są odpowiednimi partnerami 

dla mężczyzny, a owce, kozy, konie i krowy, choć pożyteczne, nie są towarzyszami na 

miarę jego oczekiwań.  

Adam tęsknił za istotą podobną do siebie, która mogłaby ofiarować mu przyjaźń i 

ludzkie wsparcie.  



Ale, aby uprawiać ogród i go doglądać, Adam potrzebował również pomocy innych 

stworzeń. Bóg nie ograniczył się więc do zaspokojenia jego podstawowej potrzeby, lecz 

dał mu o wiele więcej niż prosił czy mógł sobie wyobrazić.  

 Podobnie Bóg postępuje z nami.  

Czasami prosisz Go o coś, czego potrzebujesz – tak potężnego jak koń lub tak 

odżywczego jak drzewa owocowe – a tymczasem zastajesz na progu nosorożca lub 

słodkie, puszyste jagniątko. Czy Bóg się pomylił? Czy postanowił dać ci coś gorszego 

niż to, o co Go prosiłeś? Oczywiście, że nie. 

 On wie, czego potrzebujesz, jeszcze zanim Go poprosisz (Mt 6,8).  

Bardzo możliwe, że daje ci coś, czego tak naprawdę potrzebujesz, choć sam o tym nie 

wiesz.  

Wyznaj dziś Bogu, że wierzysz w Jego miłość i opiekę nad tobą. On zna wszystkie 

twoje potrzeby i chce obdarzać cię wszelkim dobrem, abyś mógł je zaspokoić. Jeśli 

prosiłeś Go o coś i sądzisz, że cię nie wysłuchał, przeczytaj raz jeszcze dzisiejsze 

pierwsze czytanie.  

Rozważ odpowiedź Boga na pragnienie Adama, który tęsknił za odpowiednią 

towarzyszką, a potem poproś Ducha Świętego, aby uświadomił ci, w jaki sposób 

odpowiada na twoje pragnienia.  

Przestań podsycać w sobie podejrzenia, że Bóg nie słyszy, nie troszczy się i nie 

odpowiada. Wyznaj głośno ufność w to, że On w swojej mądrości odpowie ci we 

właściwym czasie.  

A potem możesz ewentualnie zapytać, co mianowicie masz zrobić z tym nosorożcem!  

 

„Ojcze, wierzę w Twoją doskonałą miłość do mnie!” 

 

Ps 128,1-5     

 

 

 

 

 

 

 



 

 Mk 7, 24-30 

 

Wybrał się stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu                    

i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie mógł pozostać w ukryciu.  

Wnet bowiem usłyszała o Nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha 

nieczystego. Przyszła, upadła Mu do nóg, a była to poganka, Syrofenicjanka rodem,                      

i prosiła Go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki.   

Odrzekł jej: Pozwól wpierw nasycić się dzieciom; bo niedobrze jest zabrać chleb 

dzieciom, a rzucić psom.  Ona Mu odparła: Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem 

jadają z okruszyn dzieci.  

On jej rzekł: Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę.  

Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

12 lutego 2021                     
 

Rdz 3,1-8 (Biblia Tysiąclecia) 
 

A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. 

On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze 

wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: Owoce z drzew tego 

ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg 

powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli.  

Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie!  Ale wie Bóg, że gdy 

spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro 

i zło.  Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest 

ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy.  

Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który 

był z nią: a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli 

więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.  

Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po 

ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew 

ogrodu. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Dlaczego Ewa tak szybko uległa pokusie węża?  

Miała przecież wszystko, czego tylko zapragnęła. Żyła w doskonałych warunkach. 

Cieszyła się bliską relacją z Bogiem. Dlaczego odrzuciła to tak łatwo?  

Filozofowie, teolodzy i poeci zastanawiają się nad tym pytaniem od tysięcy lat i 

udzielają niezliczonych możliwych odpowiedzi. Prawdopodobnie nigdy nie zrozumiemy 

do końca, dlaczego kłamstwa diabła wydały się jej aż tak atrakcyjne.  

Rozważając historię upadku pierwszych rodziców  

możemy jednak prześledzić, jaką taktykę stosuje diabeł,                                        

by doprowadzić nas do grzechu. 

 



Zauważmy, jaki jest sprytny!  

W rozmowie z Ewą nie stawia sprawy otwarcie. Nawet nie proponuje wprost, żeby 

zjadła zakazany owoc! Jedynie wsącza w jej umysł wątpliwość co do dobroci Boga.  

Przekonuje ją, że Bóg ma jakiś interes w tym, żeby nie stała się potężna i mądra. Ewo, 

Bóg nie znosi rywali. Po prostu kłamie, żeby mieć cię pod kontrolą. Ewa ulega i zjada 

owoc. Reszta jest już historią – i to w dodatku dosyć smutną.  

Mamy dziś piątek. Spróbuj rozważyć miniony tydzień w świetle tego fragmentu.  

Przypomnij sobie jedną czy dwie sytuacje, w których zrobiłeś lub powiedziałeś coś, co 

kogoś zraniło, co było złe i grzeszne. Nie próbuj wyliczać wszystkich grzechów i 

upadków. Przyjrzyj się natomiast bliżej kilku z nich, aby nauczyć się czegoś na własnych 

błędach.  

 Czy potrafisz zobaczyć, w jaki sposób kusił cię diabeł?  

 W jaki sposób nakłonił cię do zwątpienia w miłość Boga i w to, że On się o 

ciebie zatroszczy.  

 Jak cię przekonał, żebyś sam zadecydował o tym, co dobre, a co złe?  

Ale nie zatrzymuj się nad tym. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wyznaj Panu te i inne 

grzechy, i poproś Go o przebaczenie.  

Pamiętaj, że Bóg jest „bogaty w miłosierdzie” (Ef 2,4).  

On chce cię odkupić i podnieść, a nie pognębić.  

Posłał swego Syna, aby cię zbawić, a nie wpędzać w poczucie winy. Nasi pierwsi 

rodzice upadli, ponieważ nie zaufali Bożej miłości.  

Nie musisz popełniać tego samego błędu!  

 

„Ojcze, naucz mnie ufać Tobie wbrew wszelkim kłamstwom diabła.” 

 

Ps 32,1-2.5-7      

 

 

 

 

 

 

 



 

Mk 7,31-37 

 

Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 

przemierzając posiadłości Dekapolu.  

Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął 

go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka;                       

a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się!  

 Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo 

mówić.  /Jezus/ przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, 

tym gorliwiej to rozgłaszali.  

I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca          

i niemym mowę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

13 lutego 2021                     
 

Rdz 3,9-24 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś?  

 On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem 
nagi, i ukryłem się. Rzekł Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś                  
z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą 
postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem.  

Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: 
Wąż mnie zwiódł i zjadłam.  Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź 
przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się 
czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia.  

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje                   
a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.   

Do niewiasty powiedział: Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, 
w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on 
zaś będzie panował nad tobą.  

Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co 
do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść - przeklęta niech 
będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla 
siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież 
pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać 
pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś                    
i w proch się obrócisz!  

Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich 
żyjących. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór                           
i przyodział ich.  

Po czym Pan Bóg rzekł: Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj 
teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go              
i żyć na wieki.  

Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został 
wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów                       
i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



 

Już tylko kilka dni dzieli nas od Środy Popielcowej, toteż warto postawić sobie samemu 

pytanie zadane Adamowi przez Boga.  

 Gdzie jestem wchodząc w Wielki Post?  

 Gdzie jestem w mojej relacji z Panem?  

 Gdzie jestem w moich relacjach z rodziną i przyjaciółmi, z sąsiadami i 

przygodnymi znajomymi?  

Czyż nie jest to doskonały rachunek sumienia? 

Oczywiście w dzisiejszym pierwszym czytaniu Bóg nie zadaje tego pytania dlatego, że 

nie wie, gdzie jest Adam. Wie to doskonale – Adam nie jest w stanie się ukryć przed 

wszechpotężnym, wszechwiedzącym Stwórcą wszechświata.  

Bóg zadaje to pytanie, aby Adam wyszedł z ukrycia i stanął przed Nim jak dawniej. 

Adam dał sobie wmówić błędną wizję Boga, a teraz otrzymał kolejną szansę zbliżenia się 

do Niego, postawienia kroku we właściwym kierunku.  

W podobny sposób możesz myśleć o sakramencie pokuty. Grzechy, które masz na 

sumieniu, dla Boga nie są żadną tajemnicą. Nie dowie się od ciebie niczego, czego by już 

wcześniej nie wiedział.  

 Chce natomiast, abyś wszedł z Nim w dialog.  

 Chce, abyś stanął przed Nim w prawdzie, ponieważ wtedy będziesz mógł 

otrzymać przebaczenie.  

Dlatego pyta: „Gdzie jesteś?”.  

Daje ci szansę, byś wyszedł z ukrycia swoich lęków i mechanizmów obronnych i 

przyznał, gdzie naprawdę jesteś. I jest to powód do nadziei. Ponieważ ta historia nie kończy 

się ani na tchórzliwym trwaniu w ukryciu ani nawet na odważnym wyjściu z niego, by 

stanąć przed Bogiem. Wieńczy ją miłosierdzie i przebaczenie.  

Potomstwo niewiasty starło głowę węża dokładnie tak, jak Bóg to obiecał Adamowi i 

Ewie (Rdz 3,15). Ten, który kusi nas do ukrywania się przed naszym miłującym Bogiem, 

został już pokonany. Jezus złamał moc szatana nad nami.  

Możemy więc szczerze wyznać Panu, gdzie jesteśmy, ufni, że otrzymamy przebaczenie 

oraz zostaniemy uwolnieni od ciężaru grzechu i winy. Tak więc w przededniu Wielkiego 

Postu nie bójmy się odpowiedzieć Bogu, gdy usłyszymy, jak pyta każdego z nas: 

„Gdzie jesteś?”. 

„Boże, czasami widząc swój grzech mam ochotę ukryć się przed Tobą. Pozwól mi 

usłyszeć Twoje wołanie i przyjść do Ciebie, aby otrzymać przebaczenie i życie.” 

 



Ps 90,2.4-6.12-13    Mk 8,1-10 

 

 W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Nim i nie mieli co jeść, przywołał do 

siebie uczniów i rzekł im:  żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają 

co jeść.  A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze; bo niektórzy z nich 

przyszli z daleka.  

Odpowiedzieli uczniowie: Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich 

chlebem? Zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem. I polecił ludowi usiąść 

na ziemi.  

A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je 

rozdzielali. I rozdali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i 

polecił je rozdać.   

Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów.  Było zaś około 

czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił.  Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył 

w okolice Dalmanuty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

14 lutego 2021                           
 

Mk 1,40-45 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, 

możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: 

Chcę, bądź oczyszczony! 

Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.  Jezus surowo mu przykazał i 

zaraz go odprawił,  mówiąc mu: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się 

kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo 

dla nich.  Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że 

Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych.  

A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Gdybyś, jak ten trędowaty, cierpiał na chorobę, która niszczy twoje tkanki i odbiera 

czucie, nie twierdziłbyś, że nie potrzebujesz uzdrowienia. Byłoby dla ciebie oczywiste, 

że masz poważny problem. Niemal instynktownie wołałbyś do Pana o pomoc.  

Ale co z innego rodzaju ranami, które nie są aż tak widoczne na zewnątrz? Jeśli na 

przykład masz skłonności do zbyt mocnego reagowania lub zamartwiania się, nawet z 

powodu błahostek, warto zwrócić się do Jezusa o uzdrowienie emocjonalne i być 

otwartym na Jego natchnienia – może pokieruje cię do profesjonalnego terapeuty. 

Może żyjesz w trudnym małżeństwie, przeżywając wiele napięć i stresu?  

Jezus może uzdrowić tę relację, pokazując ci, jak lepiej kochać współmałżonka i 

szukać jego dobra. Albo jeśli żywisz do kogoś urazę i nie chcesz mu przebaczyć, 

również potrzebujesz łaski Bożej, która pomoże ci zmienić to nastawienie.  

A może uwikłałeś się w nałóg, któremu nie masz ochoty stawić czoła, i unikasz 

spowiedzi? Lecz tak czyniąc nie przyjmujesz też miłosierdzia Bożego.  

Łatwo jest sobie wmówić, że poradzimy sobie z takimi sytuacjami o własnych 

siłach.  



A może nawet nie przypuszczamy, że Jezus może wejść w nie z łaską uzdrowienia. 

Jednak On mówi dziś do nas to samo, co powiedział do chorego z dzisiejszej 

Ewangelii: „Chcę, bądź oczyszczony!” (Mk 1,41).  

Pan chce uzdrowić nas ze wszystkiego, co nie zgadza się z Jego wolą dla naszego 

życia.  

Poproś dziś Ducha Świętego, aby uświadomił ci co najmniej jedną dziedzinę 

życia, która potrzebuje Bożego uzdrowienia.  

 Jakie ukryte rany hamują cię na drodze wiary, zadając ból tobie samemu                       

i twoim bliskim?  

 W jaki sposób oddalają cię od Boga i prowadzą do grzechu?  

W ciągu życia wszyscy gromadzimy w sobie rozmaite zranienia i nie jest to powód, 

aby się zniechęcać. Po prostu uwierz, jak trędowaty z Ewangelii, że  

Jezus ma wolę – i moc – uzdrowić cię ze wszystkiego, co ci dolega.  

 

„Jezu, potrzebuję dziś Twego uzdrawiającego dotyku!” 

 

Kpł 13,1-2.45-46     Ps 32,1-2.5.11     1 Kor 10,31--11,1 


