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18 września 2017 

Lekcja  11                                     Temat:       Patroni naszego życia 

 (Łk 2, 41 - 52,  Biblia Tysiąclecia) 

(41) Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto 

Paschy. (42) Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem 

świątecznym. (43) Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został 

Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego 

Rodzice. (44) Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień 

drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. (45) Gdy Go nie znaleźli, 

wrócili do Jerozolimy szukając Go. (46) Dopiero po trzech dniach odnaleźli 

Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i 

zadawał pytania. (47) Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni 

bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. (48) Na ten widok zdziwili się 

bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: 

Synu, czemuś nam to uczynił? 

 Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. (49) Lecz On im 

odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że 

powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? (50) Oni jednak nie 

zrozumieli tego, co im powiedział. (51) Potem poszedł z nimi i wrócił 

do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie 

wszystkie te wspomnienia w swym sercu. (52) Jezus zaś czynił postępy 

w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Św. Stanisława Kostki, 

patrona Polski 

 



 „Czy to prawda, że św. Stanisław Kostka nie posłuchał swoich 

rodziców?  

 I  uciekł ze szkoły?  

 I  jest patronem dzieci i młodzieży?” 
  

– dociekał dwunastoletni Grześ z miną wyrażającą absolutną fascynację tak atrakcyjnym 

patronem. Jego zainteresowanie świętym nie minęło nawet wtedy, gdy okazało się, że Stanisław w 

czasie swojej ucieczki miał już osiemnaście lat i że nie był to bunt dla samego buntu ani 

zaspokajanie swoich zachcianek, ale pójście za głosem Boga. 

Święty, który w celu wstąpienia do jezuitów powędrował pieszo z Wiednia do Dylingi                         

w Niemczech, a potem stamtąd do Rzymu (razem ponad tysiąc kilometrów), pobudził wyobraźnię 

chłopca. Po raz pierwszy dotarło do niego, że świętość może być porywającą przygodą. 

Wciąż pokutuje wśród nas stereotyp ulizanych świętych ze złożonymi rączkami, potulnie 

wykonujących wszystko, czego inni od nich oczekują. 

A przecież pójście za Bogiem na serio wymaga podjęcia ryzyka – narażenia się na 

niezrozumienie innych, przeciwstawienia się presji otoczenia, pójścia drogą inną niż świat. Święte 

życie nie oznacza bynajmniej świętego spokoju. 
 

Niezrozumienia bliskich doświadczył także dwunastoletni Jezus, który od swej świętej przecież 

Matki usłyszał: „Synu, czemuś nam to uczynił?”. Dlaczego dla rodziców to, że został w 

świątyni, nie było czymś oczywistym? Jak mogli choć przez chwilę pomyśleć, że zawieruszył się w 

poszukiwaniu rozrywek albo zapomniał o nich pochłonięty zabawą z rówieśnikami? To chyba 

jasne, że przebywał w domu swego Ojca! 
 

Bóg pociąga nas do siebie, ale nie usuwa z drogi wszystkich problemów. 
 

 Jego głos rozbrzmiewa wśród wielu innych, które próbują zagłuszyć Boże wołanie. Często są 

to także głosy bliskich nam ludzi, którzy po prostu nie rozumieją naszych duchowych pragnień, a 

chęć dłuższej modlitwy lub pójścia na Mszę w zwykły dzień wydaje im się zwyczajną fanaberią lub 

ucieczką od obowiązków. Słuchając ich argumentów, łatwo zagubić się w tym wszystkim i samemu 

już nie wiedzieć, co jest dobre, a co złe. 

Tu właśnie z pomocą przychodzą nam święci, zwłaszcza ci, którzy przeżywali podobne 

problemy.  

 Uczą nas słuchać głosu Boga.  

 Pokazują właściwe ścieżki.  

 Dają przykład mężnego przezwyciężania trudności.  

 Przekonują, że jeśli dochowamy wierności Bogu, ostatecznie nasi bliscy będą z nas dumni, 

tak jak na koniec była dumna ze swego świętego syna tak wrogo nastawiona do jego planów 

rodzina Stanisława Kostki. 
 

„Panie, chcę iść za Tobą niezależnie od tego, co myślą inni. Wskazuj mi swoje drogi i prowadź 

swoją łaską”. 

 

Mdr 4,7-15 lub 1 J 2,12-17 
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 Lekcja  12                                          Temat:      Jezus - lekarz naszych dusz 

(Łk 7, 11 - 17) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 (11) Wkrótce potem udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli                 

z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. (12) Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, 

właśnie wynoszono umarłego - jedynego syna matki, a ta była wdową. 

Towarzyszył jej spory tłum z miasta. (13) Na jej widok Pan użalił się nad nią             

i rzekł do niej: Nie płacz! (14) Potem przystąpił, dotknął się mar 

- a ci, którzy je nieśli, stanęli - i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię 

wstań! (15) Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. (16)  

A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: Wielki prorok 

powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. (17) I rozeszła 

się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

„Przyłapany  na 

dobrym uczynku” 

 – takie słowa widnieją na naklejce, którą amerykańscy nauczyciele wręczają czasem swoim 

uczniom, aby podkreślić, że nagradzany dobry czyn był całkowicie spontaniczny, a nie 

sprowokowany czy wykonany na pokaz. Ten sposób doceniania zwyczajnych gestów życzliwości 

umacnia też w uczniach przekonanie, że warto jest przezwyciężać swój egoizm i pomagać innym. 

 

  

Jezus nie potrzebował nagród, które 

przypominałyby Mu, jak ważna jest dobroć                      

i współczucie. Na widok wdowy rozpaczającej po 

śmierci jedynego syna ogarnęło Go współczucie 

płynące z głębi Jego miłosierdzia. 



 

Odczuwał żałobę matki całą swoją istotą i uprzedzając niejako własne 

zmartwychwstanie, przez które miał wprowadzić nas do nowego życia, wskrzesił leżącego 

na marach młodzieńca. Kobieta nie oczekiwała cudu ani nawet o niego nie prosiła, ale On 

dokonał go i tak – podobnie jak zbawił nas przez swoją śmierć, zanim jeszcze zaświtało 

nam w głowach, by Go o to poprosić. 

 

Jest to zadziwiające, lecz prawdziwe – Jezus pierwszy objawia nam swoją miłość. 

Przyjmując ją, zaczynamy odczuwać potrzebę zwracania się do Niego po mądrość i 

wsparcie w codziennych sytuacjach. Zamiast poddawać Go kolejnym próbom, uzależniając 

swoją wiarę od Jego reakcji, zaczynamy ufać, że On w swojej mądrości i w wybranym 

przez siebie czasie przemieni nasz smutek w radość.  

 

Rodzi się w nas wiara, że Jezus wejdzie w „martwe” obszary naszego 

wnętrza, wnosząc w nie uzdrowienie i nowe życie. 

 

Przypomnij sobie choćby jedną sytuację ze swojego życia, kiedy to Jezus okazał ci 

swoje miłosierdzie, choć nawet Go o to nie prosiłeś. Może ktoś uśmiechnął się do ciebie, 

gdy czułeś się przygnębiony, a może pojawił się w twoim życiu ktoś bliski, przed kim 

mogłeś otworzyć swoje serce. Niech te wspomnienia obudzą w tobie ufność, że Jezus jest 

po twojej stronie, niezależnie od stanu twojej wiary. On jest zawsze z tobą, gotów objawiać 

ci miłość Ojca. I cieszy się, gdy zostanie przez ciebie „przyłapany na dobrym uczynku”. 

 

„Jezu, pomóż mi uwierzyć w Twój doskonały plan. Pozwól mi bezgranicznie 

Ci zaufać i stać się Twoim znakiem dla innych”. 

 

 

1 Tm 3,1-13        Ps 101,1-3.5-6 
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  Lekcja 13                  Temat:   Jesteś zawsze w myślach Pana Boga - najdroższy 

 (1 Tm  3, 14-16:   Biblia Tysiąclecia) 
  

Najdroższy… (14) Piszę ci to wszystko spodziewając się przybyć do 

ciebie możliwie szybko. (15) Gdybym zaś się opóźniał, [piszę], byś wiedział, jak 

należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem               

i podporą prawdy. (16) A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Ten, 

który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w Duchu, ukazał się aniołom, 

ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Tego słowa, którym lektor rozpocznie dzisiejsze czytanie mszalne, nie znajdziemy               

w naszych Bibliach. Kościół umieścił w lekcjonarzu ten serdeczny tytuł, aby podkreślić 

więź łączącą Pawła z jego młodym uczniem, Tymoteuszem. Tymoteusz zajmował 

szczególne miejsce w sercu Pawła, który traktował go bardziej jak syna niż 

współpracownika czy ucznia (Flp 2,22). Dla Pawła był on kimś drogim, cenionym, bliskim. 

Dokładnie tak samo patrzy na ciebie Twój Ojciec w niebie – jesteś dla Niego kimś 

najdroższym. 
   

 Zobacz, co mówi Paweł do Tymoteusza. 
 

 
 

 

Zapewnia, że postara się wkrótce do niego przybyć. 

Tymoteusz jest w jego sercu, nie może się doczekać, kiedy 

wreszcie będą mieli okazję do wymiany myśli i uczuć.   

Chce, aby Tymoteusz wiedział, jak należy postępować                  

w domu Bożym, na czym skupiać swoje myśli i czemu 

poświęcać swe siły. Tak więc przypomina, poucza i umacnia 

Tymoteusza w jego wysiłkach głoszenia Ewangelii                          

i kierowania Kościołem. 



Niemal widzimy Pawła udzielającego rad Tymoteuszowi, podobnie jak ojciec udziela 

rad dziecku, które odeszło już z domu. Pamiętaj, kim jesteś – mówi. Nie zapominaj o tym, 

co Bóg uczynił w twoim życiu. Nie daj się zastraszyć, ale wiernie przekazuj to, czego się 

sam nauczyłeś. Mów prawdę, prowadź czyste, święte życie, bądź dobry i łagodny dla 

innych. Odmawiaj słuchania oskarżeń. I troszcz się o swoje zdrowie! 

 

Rady Pawła to nie tylko zwykłe pouczenia – to także przejaw miłości i czułości, jakie 

miał dla Tymoteusza. Pomagał mu stawiać czoło wyzwaniom, umacniał w powołaniu, 

wspierał w trudnościach. Czy nie to samo Bóg czyni dla nas? 

Twój Ojciec niebieski nie powie ci: „Musisz się bardziej starać” ani „Po prostu weź się 

do roboty”, by następnie patrzeć z założonymi rękami, jak sobie poradzisz. On ci pomaga.  

 

 Przemawia czule i delikatnie.  

 Codziennie zapewnia cię, że chce być przy tobie.  

 Jesteś zawsze w Jego myślach, dobrych i pełnych nadziei.  

 Daje ci Ducha Świętego, który napełnia cię mądrością, prowadzi i przypomina 

wszystko, co powiedział Jezus.  

 Troszczy się o twoje dobro – fizyczne, psychiczne i duchowe.  

 Chce powiedzieć ci to jedno słowo: „Najdroższy”. 

 

„Ojcze, chcę przeżyć dzisiejszy dzień w głębokim przekonaniu, że Ty mnie 

kochasz. Pomóż mi to zobaczyć, odczuć i w to uwierzyć”. 

 

 

Ps 111,1-6         Łk 7,31-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Św. Mateusza 

Apostoła 
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Lekcja 14                             Temat:   Modlitwa Mateusza, moja modlitwa 
( Mt 9, 9 - 13 :   Biblia Tysiąclecia) 

 

(9) Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, 

siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał               

i poszedł za Nim. (10) Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu 

celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. (11) Widząc 

to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada 

wspólnie z celnikami i grzesznikami? (12) On, usłyszawszy to, rzekł:  

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. (13) Idźcie               

i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. 

Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników . 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 Jakie myśli kłębiły się w głowie Mateusza, gdy ujrzał 

przechodzącego Jezusa? 
 

Spróbujmy odtworzyć jego wewnętrzny monolog: 

 

 „O nie, ten Jezus patrzy prosto na mnie. Tyle o Nim słyszałem. Ludzie mówią, że leczy 

wszelkie dolegliwości, a nawet wyrzuca demony. Nie owija niczego w bawełnę, tylko 

mówi, jak jest.  



Nie boi się nikogo, ani przywódców religijnych, ani rzymskich żołnierzy. Podobno 

nawet uzdrowił sługę setnika.  

Wiem, że ludzie mną gardzą, ale czy mam inne wyjście? Muszę oddawać zebrane 

podatki Rzymianom, bo inaczej dadzą moją pracę komuś innemu, ale muszę też zebrać tyle, 

żeby zostało i dla mnie. A jeśli nie będę wystarczająco agresywny, stracę swój zarobek. 

Nikt nie lubi płacić podatków. Wszystko to wina Rzymian, ale to ja nadstawiam rękę po 

pieniądze, więc oburzenie moich rodaków spada na mnie.  

Przywódcy religijni uważają, że jestem nieczysty, ponieważ pracuję dla Rzymian i 

dotykam ich pieniędzy. Bywają chwile, że sam tracę do siebie  szacunek. Przyznaję, że 

jestem ciekaw tego Jezusa, ale przecież jestem stale zajęty. Mimo to nie potrafię oderwać od 

Niego oczu i zająć się swoimi rachunkami. Ten Jego wzrok! To tak, jakby przenikał cały ten 

zamęt czający się w moich myślach i sercu. Tak, jakby wiedział, jak bardzo jestem 

zmęczony i mam tego wszystkiego dosyć… i że brakuje mi siły, żeby z tym zerwać i 

poszukać innego zajęcia. 

 Kiedy Jezus patrzy na mnie, spadają ze mnie wszystkie maski. Czuję się pusty w 

środku. Nie tak powinno wyglądać życie człowieka. Musi być coś, czemu warto je 

poświęcić. On zaczyna coś mówić. Do mnie! «Pójdź za Mną!» Jego głos jest 

cichy, ale te dwa słowa rozbrzmiewają z mocą w moim sercu. To jest to, czego szukałem. 

Tak, rzucam moje rachunki, zostawiam zebrane pieniądze i idę za Nim. Pewnie nie ja jeden 

czuję się w ten sposób. Zaproszę innych celników do siebie na ucztę. Nie jesteśmy już 

rywalami. Chcę, by i oni spotkali Człowieka, który potrafi przejrzeć ludzkie serca”. 

 

Może i ty siedzisz dziś na swoim „cle”. Podnieś głowę i spójrz na Jezusa, który widzi 

twoje serce. Zna twoje znużenie i wewnętrzny zamęt. Proponuje ci wzięcie udziału w 

budowaniu Jego królestwa, które trwa wiecznie. 

 

„Św. Mateuszu, módl się za nami”. 
 

Ef 4,1-7.11-13       Ps 19,2-5 
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      Lekcja  15                                     Temat:   Być  uczennicą/uczniem  Jezusa 
(Łk 8, 1 - 3) :  Biblia Tysiąclecia)  

 
 

 (1) Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o 

królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu (2) oraz kilka kobiet, które uwolnił od 

złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem 

złych duchów; (3) 

Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna                     

i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Niewiele wiemy o Joannie, ale możemy wywnioskować coś niecoś z krótkiej wzmianki 

zamieszczonej w dzisiejszej Ewangelii. Prawdopodobnie była kobietą zamożną. Jej mąż, 

Chuza, był rządcą króla Heroda, co oznacza, że zarządzał wszystkimi jego posiadłościami i 

dobytkiem – piastował więc ważną, dobrze płatną funkcję. Sama Joanna najwyraźniej była 

przedsiębiorczą, niezależną kobietą. Niezależną przynajmniej na tyle, że mogła dysponować 

swoimi pieniędzmi, wspierając Jezusa w Jego misji.  

 

Wyobraźmy więc sobie tę bogatą, samodzielną kobietę, która zamienia 

wygodny dom na wędrówkę z Jezusem. 

 

 Zamienia wygodne łoże na noclegi pod gwiazdami.  

 Rezygnuje z bycia obsługiwaną, by usługiwać Jezusowi.  

 Weźmy też pod uwagę ryzyko, jakie podjęła. To właśnie Herod, pracodawca jej męża, 

aresztował Jana, krewnego Jezusa, i kazał go ściąć w więzieniu.  

 I choć sam był zaintrygowany osobą i czynami Jezusa, ostatecznie miał wydać Go 

Piłatowi. 

 

 Jak więc mogli reagować inni uczniowie Jezusa, widząc, że Joanna chce się do nich 

przyłączyć?  



Joanna była jednak tak zafascynowana Jezusem, że dobrowolnie przystała na trudy                

i niebezpieczeństwa, aby pójść za Nim. Doświadczyła już Jego uzdrawiającego dotyku              

(Łk 8,2), ale odzyskane zdrowie i wolność to jeszcze nie wszystko, czego pragnęła.  

Chciała zostać Jego uczennicą. Miała wiele okazji powrotu do swego dawnego życia, ale 

wiernie trwała przy Jezusie. Nawet gdy uczniowie opuścili Go w Ogrodzie Oliwnym, Joanna 

pozostała – była jedną z niewielkiej grupki bliskich Mu osób, które poszły za 

Nim na Kalwarię (Łk 23,55). 

 

W pewnym sensie Joanna jest wzorem dla nas wszystkich. 

 

 Możemy zupełnie nie mieć ochoty wstać z wygodnego fotela, by pomodlić się 

lub usłużyć innym. 

 Możemy sądzić, że nie nadajemy się na prawdziwego ucznia Jezusa. Ale ten 

sam Jezus, który przyjął Joannę i znalazł dla niej odpowiednią rolę, uczyni to 

samo dla nas.  

 Gdy ty mówisz Mu: „Trudno jest iść za Tobą”, On odpowiada: „Wiem. 

Pozwól, że ci pomogę”.  

 Gdy mówisz: „Nie pasuję do tego grona”, On odpowiada: „To jest twój dom, w 

którym zawsze jesteś mile widziany”.  

 

 Nigdy nie dyskwalifikuj sam siebie!  

 Masz przeznaczoną dla ciebie rolę do odegrania w Bożym planie 

zbawienia. 

 

„Jezu, uczyń mnie swoim uczniem”. 

 

1 Tm 6,2c-12       Ps 49,6-10.17-20 
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(1 Tm 6, 13 - 16) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

(13) Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa - 

Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata - (14)  

ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez 

zarzutu 
 aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. (15) Ukaże je, we 

właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan 

panujących, (16) jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość 

niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu 

cześć i moc wiekuista! Amen. 
 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

  
 

 

 

I rzeczywiście jego rozmówcy odchodzili z odnowioną nadzieją i ufnością w Panu.                 

 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu Paweł umacnia na duchu Tymoteusza, swego 

umiłowanego syna w wierze. Jest przekonany, że Tymoteusz ma wszystkie potrzebne dary, 

by stawiać czoło czekającym go wyzwaniom. Dlatego pisze: „Nakazuję (…), ażebyś 

zachował przykazanie (…) aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa” (1 Tm 

6,14).  

Ojciec Pio, którego wspomnienie 

dzisiaj obchodzimy, zawsze starał 

się podnosić na duchu ludzi, 

których spotykał. „Módl się, ufaj              

i nie martw się” – było jego 

stałym mottem, wezwaniem 

kierowanym do wszystkich, którzy 

przychodzili prosić go o radę. 



Innymi słowy, gdy wszystko idzie dobrze, polecenie Pawła brzmi: „Rób swoje, 

Tymoteuszu!”. A gdy idzie źle? Dokładnie tak samo: „Rób swoje – aż do powtórnego 

przyjścia Jezusa!”. 

 

My także starajmy się być ludźmi, którzy podtrzymują innych na duchu.  

 

Czasami proste słowo aprobaty może sprawić bardzo wiele dobra. Zdanie: „Ten obiad 

jest naprawdę przepyszny!”, brzmi jak muzyka w uszach kucharki, która przez dwie 

godziny harowała przy nagrzanej płycie. „Jestem dumny z tego, jak poradziłeś sobie z tą 

trudną sytuacją w szkole” – potrafi rozświetlić twarz twojego dziecka. „Wiem, że naprawdę 

zaangażowałeś się w ten projekt – to przede wszystkim twoja zasługa” – to słowa, które 

wypowiedziane przez przełożonego uskrzydlą pracownika. 

Chociaż zasadniczo rozumiemy wartość dobrego słowa, w naszych wypowiedziach jest 

często o wiele więcej krytyki niż pochwał. Na co dzień słyszymy przecież tak wiele 

negatywnych komentarzy. Wystarczy zajrzeć do codziennych gazet lub obejrzeć 

wiadomości telewizyjne, aby przekonać się, jak surowi i bezwzględni potrafimy być jedni 

dla drugich. Tak jednak nie musi być. Możemy odwrócić ten trend jednym życzliwym 

słowem. 

 Każdy dzień jest dla nas kolejną okazją ku temu, by stawać się solą                       

i światłem, tak jak polecił nam Jezus.  

 

Komu przydałaby się dziś odrobina twojej życzliwości – dziecku, mężowi czy żonie, 

koledze czy koleżance z pracy? Przypomnij sobie Ojca Pio i jego krzepiące słowa. 

Przypomnij sobie Pawła umacniającego Tymoteusza. I ty możesz podnieść na duchu kogoś, 

kogo dzisiaj spotkasz. 

 

„Jezu, pokaż mi, kto oczekuje dziś na moje dobre słowo”. 

 

 

Ps 100,2-5       Łk 8,4-15 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

24 września 2017                           
(Mt 20, 1 - 16a) :  Biblia Tysiąclecia)  

 
 

(1) Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł 

wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. (2) Umówił się z 

robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. (3) Gdy wyszedł 

około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, (4) i 

rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, 

dam wam. (5) Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i 

dziewiątej, tak samo uczynił. (6) Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał 

innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień 

bezczynnie? (7) Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy 

do winnicy! (8) A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego 

rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do 

pierwszych! (9) Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po 

denarze. (10) Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni 

otrzymali po denarze. (11) Wziąwszy go, szemrali przeciw 

gospodarzowi, (12) mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich 

z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. (13) Na to odrzekł jednemu z 

nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze 

mną? (14) Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak 

tobie. (15) Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym 

okiem patrzysz, że ja jestem dobry? (16) Tak ostatni będą pierwszymi, a 

pierwsi ostatnimi. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Zastanówmy się dziś, na czym polega sprawiedliwość.  

 

Gospodarz z przypowieści Jezusa obiecał robotnikom sprawiedliwą zapłatę, ale pod 

koniec dnia jakby zapomina o tej obietnicy. Przynajmniej tak sądzą ci, którzy najęli się jako 

pierwsi. Ich zdaniem zostali potraktowani niesprawiedliwie. Na ich oczach robotnicy, 

którzy rozpoczęli pracę o wiele później, otrzymali tyle samo pieniędzy, co i oni.  

 



Gdzie tu jest sprawiedliwość? 
 

Gospodarz jednak kierował się zupełnie inną koncepcją sprawiedliwości.  

 

Według niego sprawiedliwość polega na daniu każdemu nie tego, na co zasługuje, ale 

tego, czego potrzebuje. Po przyjściu na rynek za każdym razem widział ludzi – mężów, 

ojców, synów, braci – którzy nie mieli stałego zatrudnienia, a przecież musieli zarobić na 

jedzenie i odzież dla swoich rodzin.  

 

 Czy mógł przejść obok nich obojętnie?  

 Czy mógł myśleć jedynie o swoim zysku?  

 

Oczywiście pracodawcy nie mogą rozdać wszystkich swoich pieniędzy – oni także 

muszą troszczyć się o swoje rodziny. Jednak  

 

Jezus nie mówi tu o dobrych praktykach w biznesie, tylko                         

o Bożym poczuciu sprawiedliwości. 

 

    Dla Boga sprawiedliwość polega na traktowaniu wszystkich, 

bez wyjątku, z należnym im szacunkiem, miłością i troską. 

 

Jakże różni się ta koncepcja od powszechnego wśród nas rozumienia sprawiedliwości! 

Słyszymy zewsząd, że sprawiedliwość polega na otrzymywaniu tego, na co się zasłużyło – 

na wynagradzaniu za dobro i karaniu za zło. Jeśli dobrze pracujesz, otrzymasz zapłatę. Jeśli 

złamiesz zasady, zostaniesz ukarany, aby w ten sposób „odpłacić” za to, co zrobiłeś.  
 

Chociaż w tych stwierdzeniach nie brak słuszności, Boża sprawiedliwość wykracza 

poza logikę zaciśniętych pięści, postępowania wet za wet. Obejmuje również 

wielkoduszność, miłość, miłosierdzie i współczucie. Bóg w swej sprawiedliwości posunął 

się aż do tego, że dał swojego jedynego Syna, aby wybawił nas od grzechu i śmierci.  
 

Nasz Ojciec niebieski, jak gospodarz z dzisiejszej przypowieści, proponuje nam 

zaskakującą – i nieco wywrotową – koncepcję sprawiedliwości.  

 

Wysławiajmy Go i uwielbiajmy za tak wspaniały dar! 
 

„Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że troszczysz się o wszystkie moje potrzeby”. 
 

Iz 55,6-9    Ps 145,2-3.8-9.17-18   Flp 1,20c-24.27a 

 


