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Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

22 lutego 2021 
 

Mt 16,13-19 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie 

uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za 

Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków.  Jezus zapytał ich: A wy 

za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga 

żywego.  Na to Jezus mu rzekł:  

Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci 

tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie 

powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała],  

i na tej Skale zbuduję Kościół mój, 

a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa 

niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a 

co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Słowo „katedra” w nazwie dzisiejszego święta ma podwójne znaczenie.  

Oznacza ono główny kościół biskupa diecezjalnego, a także miejsce, na którym biskup 

zasiadał, aby nauczać.  

W Kościele starożytnym biskupi mieli specjalne krzesło zarezerwowane tylko dla siebie, z 

którego głosili kazania – stąd łaciński zwrot ex cathedra. Tradycja ta sięga korzeniami 

czasów starotestamentalnego Izraela, kiedy to nauczyciele głosili nauki swoim uczniom na 

siedząco – a uczniowie stali wokół nich.  



Także św. Piotr zasiadał na krześle, którego pozostałości przechowywane są po dziś dzień 

w bazylice św. Piotra w Rzymie, w monumentalnej rzeźbie Giovanniego Lorenza Berniniego.  

Święto Katedry św. Piotra przypomina nam szczególną rolę Piotra w nauczaniu i 

prowadzeniu Kościoła. Przypomina nam również posługę jego następców, papieży, w 

kolejnych pokoleniach aż po dziś dzień. Uświadamia nam, że przesłanie Ewangelii głoszone 

przez papieży jest tym samym, które głosił św. Piotr i dwunastu Apostołów.  

 

 

W ten sposób Bernini daje nam do zrozumienia, że Jezus powierzył odpowiedzialność za 

Kościół nie tylko samemu Piotrowi, ale także każdemu z nas – mamy podtrzymywać nasz 

Kościół, być aktywnymi jego członkami. Zauważmy, że ci święci nie wywyższają Piotra – 

człowieka, ale wspierają jego nauczanie, które pochodzi bezpośrednio od Jezusa. Innymi 

słowy, Piotr nie rządzi sam. Jest wspierany przez każdego, kto wciela w życie naukę i 

polecenia dane przez Jezusa Apostołom.  

Obchodźmy więc dzisiejsze święto z wdzięcznością, ale i w poczuciu 

odpowiedzialności za Kościół. 

Przede wszystkim podziękujmy Bogu za następców św. Piotra, którzy w kolejnych 

pokoleniach pełnili rolę nauczycieli i strażników Ewangelii, oraz za Piotra naszych czasów. 

Módlmy się do Boga za niego. I postanówmy sobie wspierać go w tym trudnym zadaniu 

poprzez wcielanie w życie Ewangelii, którą głosi.  

„Panie, pokaż mi, w jaki sposób mogę się przyczynić do szerzenia 

prawdy Ewangelii.” 1 P 5,1-4 Ps 23,1-6 

 

Rzeźba Berniniego kryje w 

sobie bogatą treść.  

Wokół tronu, mieszczącego w 

sobie relikwię Piotrowego 

krzesła, artysta umieścił posągi 

czterech podtrzymujących go 

Doktorów Kościoła –  

św. Augustyna,  

św. Ambrożego,  

św. Jana Chryzostoma i  

św. Atanazego.  

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

23 lutego 2021 
 

Iz 55,10-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie 

nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i 

chleb dla jedzącego,  tak słowo,  

które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, 

zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 Czy byłeś kiedyś w środku szklarni?  

Jej przezroczyste ściany utrzymują wewnątrz ciepło i wilgoć, wytwarzając cieplarnianą 

atmosferę – nawet podczas mroźnej zimy. Chronią też uprawy przed zgłodniałymi 

roślinożercami. Nic dziwnego, że w tak korzystnych warunkach rośliny rozwijają się 

znakomicie!  

Szklarnia może też być doskonałą metaforą praktyki lectio divina, tradycyjnego 

sposobu modlitewnej lektury Pisma Świętego.  

W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy o życiodajnej mocy słowa Bożego.  

Jest ono jak deszcz, który nawadnia ziemię, powodując wzrost i owocowanie roślin. 

Można powiedzieć, że lectio divina stwarza szczególnie korzystne warunki do wzrostu 

słowa.  

Aby doświadczyć mocy spisanego słowa Bożego przez praktykę lectio divina, potrzeba 

na jakiś czas „odgrodzić się ścianą” od wszelkich rozproszeń.  

 

 

Stwarzamy w ten sposób przestrzeń dla czterech kolejnych etapów tej 

praktyki:  

1. czytania (lectio),  



2. medytacji (meditatio),  

3. modlitwy (oratio)  

4. kontemplacji (contemplatio).  

 

 Czytanie.  

Podobnie jak żyzna ziemia daje wzrost roślinom, tak słowo Boże jest żyznym 

podłożem, z którego możemy czerpać Bożą łaskę. Pierwszym etapem lectio divina jest 

więc niespieszne czytanie wybranego fragmentu. Ten etap kończy się zazwyczaj wówczas, 

gdy dłużej zatrzymujesz się na wersecie – czy nawet jednym słowie – przykuwającym 

twoją uwagę.  

 Medytacja.  

Przezroczyste ściany szklarni zapewniają roślinom dopływ światła. Podobnie działa 

Duch Święty, gdy Go prosimy, aby wydobywał na światło prawdy ukryte w rozważanych 

przez nas wersetach czy słowach.  

 Modlitwa.  

Następnie jest czas na przedstawienie swoich refleksji Panu w formie modlitewnego 

dialogu. Może na przykład zechcesz podziękować Mu za konkretną prawdę, którą przed 

tobą odsłonił, albo zadać Mu pytanie, które zrodziło się w twoim sercu pod wpływem 

lektury. A potem pozostaw Mu miejsce na odpowiedź. Być może już w tym momencie 

Pan zacznie nawadniać twoją duszę pokojem i radością.  

 Kontemplacja.  

Teraz otwórz swoje serce i trwaj w ciszy. Wchłaniaj w siebie to wszystko, co Bóg mówi 

i czyni. Niech Jego słowo zapuszcza w tobie korzenie – nawet jeśli na poziomie uczuć nie 

dzieje się w tobie nic szczególnego. 

 I to już wszystko. Ale nie daj się zwieść pozorną prostotą tej metody. Lectio divina 

kryje w sobie wiele niespodzianek, podobnie jak każda dobrze prowadzona szklarnia. 

Nigdy nie wiadomo, na którym etapie spotkasz Pana przechadzającego się wśród swoich 

roślin.  

 

„Panie, spraw, by Twoje słowo ożywało w moim sercu!” 

 

 

Ps 34,4-7.16-19    Mt 6,7-15 

 



 Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na 

swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec 

wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:   

 Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!  

 Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, 

tak jak i w niebie.  

 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;  

 i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam 

zawinili;  

 i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!  

 Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz 

niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych 

przewinień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

24 lutego 2021 

Ps 51,3-4.12-13.18-19 (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, 
 w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! Obmyj mnie zupełnie                     

z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego!  

      Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha 

niezwyciężonego!  Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha 

swego!  

     Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. (Moją 

ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym                  i 

skruszonym. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Psalmista przypomina dwie fundamentalne prawdy –  

 naszą całkowitą zależność od Bożego miłosierdzia,   

 że dobroć, wielkość i miłosierdzie Boga są nieskończenie większe od naszego 

grzechu.  

Dlatego właśnie  

Psalm 51 może być doskonałą pomocą w przygotowaniu się do sakramentu 

pokuty. 

Pomódlmy się więc nim wspólnie, traktując go jako punkt wyjścia do rozmowy z 

Panem:  

 W ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! (Ps 51,3).  

Panie, Ty znasz mój grzech. Raniące słowo. Obojętność wobec kogoś w potrzebie. 

Niedotrzymane obietnice. Widzę te wszystkie przewinienia i żałuję za nie. Wiem, że 

postąpiłem źle. Przepraszam Cię.  

 

 Obmyj mnie zupełnie z mojej winy (Ps 51,4).  



Czasami trudno mi uwierzyć, że Ty naprawdę jesteś gotów mi przebaczyć. Poczucie 

winy sprawia, że wciąż koncentruję się na swoich grzechach. Panie, pomóż mi uwierzyć, 

że Twoje miłosierdzie jest większe niż moje grzechy, nawet te najgorsze. Pomóż mi 

zrozumieć, że jestem Twoim umiłowanym, stworzonym na Twój obraz. Ty nie patrzysz na 

mnie przez pryzmat moich grzechów.  

 Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste! (Ps 51,12).  

Panie, umocnij we mnie pragnienie prawdziwej przemiany. Chcę nie tylko czynić 

dobro, ale kochać Ciebie i czynić wszystko z miłości ku Tobie. Pomóż mi zrozumieć, jak 

bardzo umiłowałeś mnie samego i wszystkich, których postawiłeś na mojej drodze.  

 Odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! (Ps 51,12).  

Teraz, na modlitwie, mam tyle dobrych intencji i postanowień, ale pomóż mi wcielać je 

w życie w mojej codzienności. Pomóż mi wytrwale czynić dobro i unikać zła w pracy, w 

domu, wśród ludzi bliskich i obcych.  

 Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego! 

(Ps 51,13).  

Panie, nie jestem w stanie wykonać tego wszystkiego, pomimo wszelkich wysiłków. 

Wierzę jednak, że otrzymałem Ducha Świętego w sakramentach chrztu                   i 

bierzmowania.  

Duchu Boży, ufam, że dasz mi moc do odwrócenia się od grzechu                        

i miłowania tak, jak Ty miłujesz.  

 

„Nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym (Ps 51,19).” 

 

Jon 3,1-10     Łk 11,29-32 

 A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym. żąda 

znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza.  

Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego 

plemienia.  Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia                    i 

potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona,  

a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu 

plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili,  

a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.  

 
 
 
 
 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

25 lutego 2021 
 

Mt 7,7-12 (Biblia Tysiąclecia) 
 

    

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 

 Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a 

kołaczącemu otworzą.  

Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi 

o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary 

swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, 

którzy Go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im 

czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Wyobraź sobie ojca, który uczy synka jazdy na rowerze. Gdy chłopczyk próbuje utrzymać 

równowagę, tata biegnie obok, podtrzymując rower i dodając dziecku odwagi do dalszej 

jazdy. W końcu dziecko zaczyna jechać samodzielnie, a jego szeroki uśmiech pokazuje, że 

ufa w pomoc taty i ta ufność dodaje mu pewności siebie.  

Podobnie jak każdy dobry rodzic chce zaszczepić swojemu dziecku wiarę we własne siły, 

tak Bóg, kiedy się modlimy, chce dodać nam pewności siebie. Nie pewności, która jest 

zadufaniem we własne siły, ale tej pewności, która wypływa z wiary w Ojca niebieskiego.  

Modląc się widzimy, że Ten, do którego się zwracamy, jest dobry. Widzimy, że jest 

godzien zaufania. Widzimy, że można na Nim polegać.  

Jezus uczy nas, że aby wzrastać w wierze, trzeba „prosić”, „szukać”                           

i „kołatać” na modlitwie (Mt 7,7).  

Użyte w oryginale formy podkreślają ciągły charakter tego proszenia, szukania i kołatania. 

Innymi słowy, potrzebna jest tu wytrwałość. Cokolwiek się wydarzy, nie wolno nam się 

poddawać.  



Wytrwała prośba otwiera nasze serca na pogłębione doświadczenie Bożej dobroci, 

ponieważ dzięki niej uświadamiamy sobie, jak bardzo Bóg troszczy się o każdą naszą 

potrzebę.  

Przez wytrwałe szukanie przekonujemy się, że Bóg jest godzien zaufania, ponieważ 

odkrywamy, że On nigdy nas nie opuszcza. Wytrwale kołacząc zaczynamy rozumieć Jego 

sprawiedliwość, ponieważ widzimy, że choć daje nam On niekoniecznie to, o co prosimy, to 

z pewnością to, czego naprawdę potrzebujemy. A nasza relacja z Ojcem niebieskim stale się 

pogłębia.  

Przedstawiaj więc wytrwale swoje potrzeby Bogu na modlitwie.  

 Zaufaj, że On chce obdarzać cię dobrem.  

 Uwierz, że On wyprowadzi dobro nawet z trudności i cierpienia.  

 On chce, abyś Mu zaufał.  

Z każdą modlitwą przybliżasz się do Ojca niebieskiego i uczysz się coraz bardziej na Nim 

polegać. I jest to najcenniejszy z możliwych owoców twojej modlitwy!  

 

„Ojcze, przynoszę Ci dziś wszystkie moje troski i potrzeby. Pomóż mi zaufać Twojej 

dobroci i miłości.” 

 

Est 4,17k.l-m.r-u     Ps 138,1-3.7e-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

26 lutego 2021                     
 

Mt 5,20-26 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie 

większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów,  

nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.  Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie 

zabijaj; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi.  A Ja wam powiadam: Każdy, 

kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, 

podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze piekła 

ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma 

coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z 

bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Pogódź się ze swoim przeciwnikiem 

szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia 

dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia.  Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz 

stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 „Sprawiedliwy” w rozumieniu biblijnym jest ten, kto wypełnia Prawo, bo przylgnął do 

Boga i czyni dobro.  

Uczeni w Piśmie i faryzeusze byli ekspertami w dziedzinie judaizmu. Oczekiwano od nich 

nie tylko przestrzegania Prawa, ale także wyjaśniania go innym.  

Dlatego słowa Jezusa mogły onieśmielać, a nawet wydawać się niemożliwe do wykonania.  

 W jaki sposób sprawiedliwość zwykłych ludzi miałaby okazać się większa niż tych 

pobożnych, świętych mężów, którzy całe życie studiowali Prawo i nauczali go?  

Jezusowi chodziło jednak o to, że rygorystycznie przestrzegana i egzekwowana wierność 

przepisom Prawa i doskonałość moralna to jeszcze nie wszystko.  

 

Człowieka usprawiedliwia nie szczegółowe wypełnianie każdego z najmniejszych nawet 

przykazań, ale wiara w Chrystusa, który nas kocha i oddał za nas życie.  



To łaska Boża otwiera nam drogę do królestwa niebieskiego. Ta łaska nie zwalnia z 

dążenia do świętości, zdejmuje z nas natomiast niemożliwy do udźwignięcia ciężar 

zdobywania wymaganej przez Boga sprawiedliwości jedynie własnym wysiłkiem.  

Sprawiedliwość, jakiej Bóg oczekuje, to coś więcej niż tylko powstrzymanie się od 

morderstwa, cudzołóstwa i innych ciężkich grzechów.  

Jezus mówi jasno, że w jakimś stopniu „zabójstwem” jest również na przykład gniew. 

Jednak Bóg swoją łaską, która jest niezasłużonym darem, zbawił nas i wprowadził w taką 

relację ze sobą, że sprawiedliwość stała się dla nas możliwa.  

Dzięki wierze w Jezusa otrzymujemy potrzebną łaskę, by żyć tak,                             

jak się Jemu podoba. 

Pamiętaj też, że łaska Boża nie kończy się tam, gdzie zaczyna się twoja wiara.  

Bóg prowadzi cię dalej, pomagając ci na każdym kolejnym etapie twojej drogi.  

 Pomaga ci wsłuchiwać się w Jego głos na modlitwie.  

 Umacnia cię w obliczu pokus i dodaje ci sił do walki z przeciwnościami.  

 Rozgrzewa twoje serce, abyś chciał mówić Mu „tak” i otwierać się na miłość, którą 

On pragnie cię obdarzać.  

 Oczyszcza twoje pragnienia i odnawia umysł, aby twoje życie wskazywało na to, 

„co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe” (Rz 12,2).  

Wielki Post jest czasem łaski.  

Bóg wie, że nikt z nas nie spełnia Jego standardów sprawiedliwości – często nawet nie 

jesteśmy w stanie dotrzymać swoich własnych wielkopostnych postanowień.                   

Właśnie dlatego Jezus poniósł mękę i śmierć. Gdybyśmy byli w stanie stać się sprawiedliwi o 

własnych siłach, Chrystus umarłby na darmo.  

Otwórz się więc na dar łaski. Pamiętaj, że Bóg zawsze gotów jest ci przebaczać               

i wyciągać do ciebie pomocną dłoń, abyś mógł zacząć od nowa. On umocni twoją wolę               

i poruszy serce, abyś mógł przyjąć Jego miłość – miłość, która daje nam sprawiedliwość 

niemożliwą do uzyskania własnym wysiłkiem.  

 

„Jezu, potrzebuję Twojej łaski. Pomóż mi szukać Ciebie całym sercem.” 

 

Ez 18,21-28    Ps 130,1-8 
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Mt 5,43-48 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela 
swego będziesz nienawidził.   

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy 

was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On 
sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na 
sprawiedliwych i niesprawiedliwych.  

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż 
i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego 
czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?  

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec               
wasz niebieski. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Chyba każdy ma w swoim życiu ludzi, którzy stanowią dla niego trudne wyzwanie. 

Świadomie czy nieświadomie wciąż burzą nasz spokój i nasze plany, co sprawia, że 

wolimy ich unikać. Wiemy, że powinniśmy ich kochać, pomimo ich wad, bo tak nakazuje 

nam Jezus, ale wydaje nam się to tak bardzo trudne.  

 Skąd wziąć tę miłość, która zmiękczy nasze serca i pokona nasze opory? 

Oczywiście od Jezusa!  

Kluczem do miłości bliźniego – a zwłaszcza tego bliźniego, który jest dla nas trudny – 

jest spojrzenie na niego oczami Jezusa.  

On nie skupia się na niedoskonałościach, które zaciemniają nasze widzenie. Dla niego 

te osoby są klejnotami tak wielkiej wartości, że oddał za nie swoje życie. Są jak 

nieoszlifowane diamenty, które chce otoczyć miłością i oczyścić na tyle, na ile one Mu na 

to pozwolą.  

Innymi słowy, Jezus patrzy na nich dokładnie tak samo, jak patrzy na ciebie i na mnie.  



 Bóg kocha nas wszystkich nie dlatego, że na to zasługujemy, ale 

dlatego, że jest Bogiem, a Bóg jest miłością.  

A ponieważ żyje w nas Chrystus, to i my możemy nauczyć się kochać w ten sam 

sposób.  

W Ewangeliach widzimy wielokrotnie, jak Jezus nie zatrzymuje się na grzechach jakiejś 

osoby, ale patrzy głębiej.  

 Zacheusz, skorumpowany celnik, zmienił swoje życie po tym, jak Jezus przyjął 

go i potraktował jak przyjaciela.  

 Samarytanka spotkana przez Niego przy studni także nie była wzorem cnót. 

Jezus dostrzegł w niej jednak głód sensu i nadziei, co skłoniło Go do 

powiedzenia jej prawdy z miłością. Spotkanie to przemieniło najpierw jej życie, 

a następnie, dzięki jej świadectwu, życie całej wioski.  

 Jezus widział wartość nawet w Judaszu Iskariocie i kochał go do samego 

końca!  

Jezus nie oczekuje od nas doskonałych wyników w miłości bliźniego.  

Chce natomiast, abyśmy w bardziej doskonały sposób zaczęli patrzeć na tych, którzy 

nas trapią. W niektórych przypadkach będzie to wymagało od nas cierpliwości, modlitwy, 

a niekiedy kilku głębokich oddechów.  

Gdy jednak przestajemy widzieć w ludziach problemy, a zaczynamy widzieć w nich 

perły, możemy być pewni, że powoli uczymy się miłości.  

 

„Jezu, pomóż mi patrzeć na innych, jak Ty na nich patrzysz, i kochać ich tak, jak 

Ty kochasz.” 

 

Pwt 26,16-19      Ps 119,1-2.4-5.7-8 
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Rz 8,31b-34 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?  

On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za 

nas wszystkich wydał, 

jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? (33) Któż może wystąpić z 

oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia?                  

Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, 

co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jak wspaniały jest nasz Bóg, który umiłował nas tak bardzo, że nie pożałował 

nawet własnego Syna!  

Ale to, o czym już św. Paweł nie pisze, to fakt, że Bóg wytrwale daje nam Jezusa przez 

cały czas – a my tak często konsekwentnie opieramy się przyjęciu Go jako Bożego daru 

dla nas.  

Syn Boży został najpierw dany przez Boga jako dar pokoju.  

Maryja i Józef przyjęli Go otwartym sercem, radośnie powitała Go też garstka pasterzy, 

ale reszta świata wydawała się nastawiona przeciwko Niemu. Herod na wieść o Jego 

narodzinach „przeraził się, a z nim cała Jerozolima” (Mt 2,3). Następnie Jezus został 

dany przez Ojca jako dar mądrości. „Ten jest mój Syn umiłowany” (Mt 3,17) – ogłosił 

Bóg.  

Jezus został posłany, aby uczyć, jak żyć w miłości do Boga i do siebie nawzajem. 

Zamiast jednak przyjąć Go z pokorą, wielu Jego rodaków dopatrywało się ukrytych 

motywów w każdym Jego czynie, byli twardego serca i nieskorzy do wierzenia.  

 Czy my nie czynimy podobnie?  

 



Na górze Przemienienia Jezus został nam dany jako dar chwały.  

„To jest mój Syn umiłowany” – powtórzył raz jeszcze Bóg Ojciec, dodając do tego 

gorący apel: „Jego słuchajcie!” (Mk 9,7).  

A przecież nawet św. Piotr, będący naocznym świadkiem cudu przemienienia, nie 

zrozumiał tego daru. Chciał zamknąć chwałę Jezusa, będącą żywą obecnością, w 

statycznym znaku trzech namiotów. Bóg posłużył się również Piłatem, by dać nam Jezusa, 

tym razem jako dar ofiary.  

„Oto Człowiek. (…) Zabierzcie go” (J 19,5.6) – wołał Piłat. Sam nie wiedział, jak 

ważną odegrał rolę w wypełnieniu misji Jezusa. Ale lud po raz kolejny odrzucił dar 

krzycząc: „Precz! Precz!” (J 19,15).  

 Ile razy my krzyczymy tak samo?  

W Niedzielę Wielkanocną Bóg ponownie dał nam Jezusa, tym razem jako dar 

przebaczenia i odkupienia. Odtąd wciąż daje nam Go w pokornej postaci Chleba i Wina: 

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29).  

Jezus jest tu. Przyjmij Go i pozwól Mu przemienić twoje serce.  

 

„Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale Ty mimo to wciąż mi się 

oddajesz. Pomóż mi Cię przyjąć, a moja dusza zostanie uzdrowiona.” 

 

Rdz 22,1-2.9-13.15-18     Ps 116B,10.15-19    Mk 9,2-10 

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych 

osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich.  

Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie 

zdoła.  I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.  

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: 

jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.  Nie wiedział bowiem, co należy 

mówić, tak byli przestraszeni.  

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn 

umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli 

przy sobie, tylko samego Jezusa.  A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie 

rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z 

martwych.  Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z 

martwych.  


