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Łk 6,36-38 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.  

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; 

odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.  

Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną                 

i opływającą wsypią w zanadrza wasze. 

Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czy mieliłeś kiedyś sam kawę i patrzyłeś, jak sproszkowane ziarna napełniają 

pojemnik?  

Kiedy kawa dojdzie do górnej krawędzi, nie znaczy to jeszcze wcale, że pojemnik jest 

pełen. Wystarczy kilkakrotnie lekko nim potrząsnąć, a proszek osiada, pozostawiając 

miejsce na więcej. Dobrze jest wykorzystać pojemność naczynia do maksimum, 

zwłaszcza gdy płacimy za jego zawartość!  

Tak właśnie postępowali ludzie współcześni Jezusowi, gdy zanosili ziarno do 

młynarza i odbierali zmieloną mąkę. Każdy wiedział dobrze, że choć worek może 

wydawać się pełen, to po utrzęsieniu zmieści się w nim jeszcze nieco więcej mąki. 

Dopiero wtedy można uznać, że nasypano „dobrą miarę”.  

W dzisiejszej Ewangelii Jezus posługuje się tym obrazem z życia codziennego, aby 

pokazać, czym jest Boże miłosierdzie i przebaczenie.  

 



Bóg daje nam je „dobrą miarą” w takim stopniu, w jakim my okazujemy je innym 

(Łk 6,38).  

Wyjaśniając w ten sposób, czym jest miłosierdzie, Jezus pogłębił rozumienie 

starotestamentalnego przykazania: „Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego” 

(Kpł 19,18).  

Niewielu ludzi potrzebuje instrukcji, jak kochać samych siebie; jest to nasz naturalny 

odruch. Wszyscy chcemy, aby nasze worki były napełnione po brzegi (nawet jeśli w 

rzeczywistości napełniamy je tanią podróbką dobrego Bożego ziarna!).  

Jednak nasza naturalna troska o siebie jest zaledwie słabym odblaskiem miłości, jaką 

Jezus nas kocha i jaką chce w nas wzbudzić wobec innych. On pragnie, abyśmy stali się 

odbiciem Jego własnej, ofiarnej miłości.  

Bóg nie skąpi nam swoich darów – daje nam „dobrą miarę” miłosierdzia, „ubitą, 

utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi” (Łk 6,38).  

Obdarza nas hojnie, chociaż na to nie zasługujemy. Tak więc, kiedy przychodzi ci 

ochota kogoś osądzać czy potępiać, kiedy czujesz się skrzywdzony czy odrzucony, On 

wzywa cię do wspaniałomyślnego przebaczenia.  

Podziękuj dziś Bogu za Jego miłosierdzie wobec ciebie.  

Ale poproś też Ducha Świętego, aby pomógł ci stosować „dobrą miarę” również 

wobec innych. Jeśli masz w sobie poczucie krzywdy, niezależnie od tego, czy jest ona 

rzeczywista czy wyimaginowana, przynieś swoje zranienie, oburzenie czy upokorzenie 

do Jezusa.  

Proś Go o łaskę przebaczenia tej osobie i niech będzie ono tak wielkoduszne, jak 

miłosierdzie, którego ty sam pragniesz zaznać od Boga.  

 

„Jezu, naucz mnie być tak miłosiernym, jak miłosierny jest Ojciec niebieski.” 

 

Dn 9,4b-10      Ps 79,5.8-9.11.13 
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Iz 1,10.16-20 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, 

ludu Gomory!   

Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! 

Przestańcie czynić zło!  Zaprawiajcie się w dobrem!  

Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie 

słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!  Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! - mówi 

Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak 

purpura, staną się jak wełna. Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie 

zażywać. Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi. Albowiem usta Pańskie [to] 

wyrzekły.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Psychologia mówi nam, że sekretem osiągania sukcesów jest stawianie sobie 

właściwych celów. Ale czy można postawić sobie za cel troskę o sprawiedliwość? Taki cel 

wydaje się zbyt idealistyczny i praktycznie poza naszym zasięgiem. Od czego w ogóle 

zacząć?  

Jednym z kluczowych słów hebrajskich użytych w tym fragmencie jest słowo daresz, 

przywołujące obraz osoby oczyszczającej ścieżkę.  

Wycinając chaszcze i udeptując ziemię, krok za krokiem przygotowuje ona równą drogę 

– do sprawiedliwszej przyszłości. Nawet zwyczajnej ścieżki przed domem nie da się 

wytyczyć bez pracy i wysiłku, często też nie da się poprowadzić jej prosto, bo niektóre 

miejsca trzeba ominąć.  

Podobnie nie istnieje też żadna ulgowa, błyskawiczna metoda zaprowadzania 

sprawiedliwości. Jest to długi i żmudny proces, który, jak wytyczanie ścieżki, zaczyna się 

od pierwszego kroku we właściwym kierunku.  



Pomyślmy jednak, jak wiele dobra może sprawić choćby jeden człowiek, który 

osobiście odpowie na wezwanie do troski o sprawiedliwość.  

Bł. Fryderyk Ozanam, założyciel Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo, 

rozpoczął swoje dzieło od przekazania opału, zgromadzonego przez siebie na zimę, 

dopiero co owdowiałej kobiecie. Następnie, wraz z kilkoma towarzyszami, zaczął pełnić 

kolejne uczynki miłosierdzia wobec ubogich Paryża. Ich zapał i autentyzm w 

praktykowaniu Ewangelii udzieliły się innym i dziś tą samą drogą troski o ubogich kroczy 

800 tysięcy członków Stowarzyszenia w 140 krajach świata.  

Zadziałała tu zasada, którą może się kierować każdy z nas, odpowiadając na konkretną 

ludzką potrzebę. Oczywiście Bóg nie wzywa nas do zaspokajania potrzeb wszystkich 

ludzi, jakich spotykamy, ale możemy zaufać, że wskaże nam konkretne osoby i sytuacje.  

Odpowiadając krok za krokiem na kolejne wezwania, możemy też zaufać, że udzieli 

nam potrzebnej łaski oraz zasobów, abyśmy mogli dalej podążać tą drogą. Pan słyszy 

krzyk każdej ofiary niesprawiedliwości i chce, abyśmy i my go usłyszeli.  

Rozejrzyj się więc wokół siebie i pomyśl, w jaki sposób możesz wyjść naprzeciw 

czyimś potrzebom, zamiast się od nich izolować. Niech wspieranie innych będzie twoim 

pragnieniem. Postaw to sobie za cel i ruszaj w drogę!  

 

„Spraw to, Ojcze, abym nigdy nie zszedł z drogi sprawiedliwości.” 

 

Ps 50,8-9.16-17.21.23     Mt 23,1-12 

 Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze 

Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co 

wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią.               

Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem 

ruszyć ich nie chcą.  Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. 

Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na 

ucztach i pierwsze krzesła w synagogach.  Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby 

ludzie nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest 

wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym 

ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.  Nie chciejcie również, żeby was 

nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.  

Największy z was niech będzie waszym sługą.  Kto się wywyższa, będzie poniżony, 

a kto się poniża, będzie wywyższony. 
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Oni rzekli: Chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza! Bo przecież 

nie zabraknie kapłanowi pouczenia ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. Chodźcie, 

uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa! Usłysz mnie, Panie, i słuchaj 

głosu moich przeciwników! Czy złem za dobro się płaci! <A oni wykopali dół dla mnie>. 

Wspomnij, jak stawałem przed Tobą, aby się wstawiać za nimi, aby odwrócić od nich 

Twój gniew.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Żydzi z dzisiejszego pierwszego czytania mają do rozwiązania trudny dylemat. Chcą 

zabić proroka Jeremiasza, ale nie chcą przyznać się sami przed sobą, że postępują źle. 

Dlatego szukają wymówek, którymi mogliby usprawiedliwić swój zamiar. Jeremiasza 

łatwo będzie zastąpić, „bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia, ani mędrcowi 

rady” (Jr 18,18); zawsze też można zwrócić się do innych, bezpieczniejszych proroków.  

Jeremiasz to po prostu zwykły człowiek jak wielu innych, których też można prosić o 

wskazania – i z pewnością nie będą one tak wymagające jak słowo Jeremiasza.  

Racjonalizacja złego postępowania jest oznaką o wiele szerszego problemu, jakim jest 

niechęć współczesnych Jeremiaszowi Żydów do uznania własnego grzechu. Lepiej zrobić 

kozła ofiarnego z jednego niewygodnego proroka niż potraktować poważnie jego 

wezwanie do nawrócenia. Lepiej uciszyć go raz na zawsze niż musieć słuchać jego 

żarliwych błagań o przemianę życia.  

Wiele grzechów trapiących w owych czasach Judę brzmi dla nas dosyć znajomo – 

bałwochwalstwo, niesprawiedliwość, wykorzystywanie i wyzyskiwanie innych.  

I wielu z nas, wzorem tamtych ludzi, ucieka się do rozmaitych wymówek i 

usprawiedliwień, próbując zracjonalizować swój grzech. Jednak my także, jak Judejczycy, 

mamy prorocze głosy wzywające nas do nawrócenia.  



A co więcej, mamy Ducha Świętego, który porusza od wewnątrz nasze 

sumienia, skłaniając nas do skruchy.  

Zwykle głęboko w sercu zdajemy sobie sprawę, że szukamy wymówek i próbujemy 

jakoś usprawiedliwić swój grzech. Nawet jeśli ten głos sumienia jest ledwie słyszalny, 

pozostaje zawsze wołaniem Ducha Świętego, który wzywa nas do powrotu do naszego 

niebieskiego Ojca.  

Nie odwracaj się, kiedy słyszysz Jego głos w sumieniu, kiedy czujesz, jak próbuje 

skruszyć twoje serce. Nie próbuj Go uciszyć.  

Raczej sam się wycisz i słuchaj.  

 On przekona cię, że o wiele lepiej jest wyznać swój grzech, niż z nim żyć.  

 On udowodni ci, że miłość Boża daje o wiele większe spełnienie niż grzech, że 

Bóg jest dobry i miłosierny dla każdego, kto pragnie Jego przebaczenia. 

 

„Panie, ulecz moją ślepotę, która mi nie pozwala dostrzec moich grzechów.” 

 

Ps 31,5-6.14-16    Mt 20,17-28 

 Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich:  

Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany 

arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go 

poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia 

zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi 

synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła.  On ją zapytał: Czego pragniesz? Rzekła 

Mu: Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a 

drugi po lewej Twej stronie.  Odpowiadając Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy 

możecie pić kielich, który Ja mam pić? Odpowiedzieli Mu: Możemy.  On rzekł do nich: 

Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej 

i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował.  Gdy dziesięciu 

[pozostałych] to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci.   

A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a 

wielcy dają im odczuć swą władzę.  Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał 

stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między 

wami, niech będzie niewolnikiem waszym,  na wzór Syna Człowieczego, który nie 

przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. 

 
 
 



 

Św. Kazimierza Królewicza,                                           
patrona Polski 
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Flp 3,8-14 (Biblia Tysiąclecia) 
 

    

I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą 

wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego.  

Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał 

Chrystusa  i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, 

lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość 

pochodzącą od Boga, opartą na wierze - przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego 

zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do 

Jego śmierci, (dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie [mówię], że już [to] 

osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam 

zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa.  Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już 

zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, 

co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do 

jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Zapał św. Pawła jest naprawdę godny pozazdroszczenia!  

Chociaż tak wiele zdziałał już i wycierpiał dla Pana, nie zamierza osiąść na laurach i 

zażywać zasłużonego wypoczynku. Wręcz przeciwnie, świadomość, że ma coraz mniej 

czasu, mobilizuje go do jeszcze większego przylgnięcia do Jezusa, do coraz głębszego życia 

wiarą.  

Jak mówi: „Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, 

pędzę ku wyznaczonej mecie” (Flp 3,13-14).  



Skąd brał się entuzjazm Pawła?  

Wypływał z jego głębokiej wiary. Paweł był przekonany, że dzieląc na ziemi los Jezusa, 

służąc Mu, upodabniając się do Niego, dojdzie „jakoś do pełnego powstania z martwych” 

(Flp 3,11).  

Zmartwychwstanie nie było dla Pawła abstrakcją ani jedynie faktem historycznym.  

 Znał osobiście ludzi, którzy jedli i pili ze zmartwychwstałym Jezusem, sam oglądał 

Go w wizji.  

 Wiedział, że Ten, który umarł, żyje; wierzył głęboko, że sam także 

zmartwychwstanie do nowego życia.  

Innymi słowy, Paweł był święcie przekonany, że najlepsze jest dopiero przed nim – i to 

dodawało mu skrzydeł. Paweł nie był bynajmniej odosobniony w swoim pozytywnym 

patrzeniu na śmierć jako na spotkanie z Jezusem, z Umiłowanym, który nagrodzi wszystkie 

trudy.  

 „Nie, nie boję się śmierci, oczekuję śmierci” – mówiła do jednej ze swych sióstr 

umierająca św. Faustyna.  

 A św. Teresa od Dzieciątka Jezus wyznała w Dziejach duszy, że pierwszy 

krwotok gruźliczy sprawił jej radość, gdyż był dla niej jak „odległy szmer 

zwiastujący nadejście Oblubieńca”.  

 Także dzisiejszy patron, św. Kazimierz, doskonale zapowiadający się syn króla 

Kazimierza Jagiellończyka, umierając w wieku lat dwudziestu sześciu „z wielkim 

pragnieniem do Chrystusa się kwapił”, jak zapisał ks. Piotr Skarga.  

Potrzebujemy przykładów tak heroicznej wiary, która może dziś wydaje nam się wręcz 

niewiarygodna, żeby zrozumieć to, co dla Pawła i innych było oczywiste – życie wieczne nie 

jest jakimś mglistym, beznamiętnym stanem, ale konkretną i radosną rzeczywistością.  

Bóg nie oszukuje nikogo. Nie daje złych darów.  

Służąc Jezusowi, upodabniając się do Niego na tym świecie, przygotowujemy się na ten 

wspaniały dzień, kiedy staniemy wraz z Nim przed tronem Ojca.  

Nie jesteśmy jak ci, którzy nie mają nadziei. A jej gwarancją jest zmartwychwstanie 

Jezusa, które będziemy świętować równo za miesiąc.  

Pozostający nam jeszcze czas Wielkiego Postu jest szansą, aby dobrze przygotować się na 

nadchodzące święta, ale także choć trochę lepiej pojąć, jak wielka jest miłość Boga i jak 

wielkie rzeczy przygotował Bóg dla tych, którzy Go kochają.  

 

„Panie, pomóż mi wraz ze św. Pawłem i wieloma innymi świętymi uwierzyć, że 

najlepsze jest dopiero przede mną.” 

 



Ps 15,1-5    J 15,9-17 

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!                  

Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja 

zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby 

radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się 

wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy 

ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli 

czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni 

pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co 

usłyszałem od Ojca mego.  

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, 

abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał 

- aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam 

przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. 
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Rdz 37,3-4.12-13,17b-28 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził mu się on 

w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa widząc, 

że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć 

się na to, aby przyjaźnie z nim porozmawiać. Kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do 

Sychem, Izrael rzekł do niego: Wiesz, że bracia twoi pasą trzodę w Sychem. Chcę cię 

więc posłać do nich. Odpowiedział mu [Józef]: Jestem gotów.  

Józef udał się więc za swymi braćmi i znalazł ich w Dotain. Oni ujrzeli go z daleka i 

zanim się do nich zbliżył, postanowili podstępnie go zgładzić,  mówiąc między sobą: Oto 

nadchodzi ten, który miewa sny! Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a 

potem powiemy: Dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów! Gdy to 

usłyszał Ruben, [postanowił] ocalić go z ich rąk; rzekł więc: Nie zabijajmy go!  I mówił 

Ruben do nich: Nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wrzućcie go do studni, która jest tu 

na pustkowiu, ale ręki nie podnoście na niego. Chciał on bowiem ocalić go z ich rąk, a 

potem zwrócić go ojcu. Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego jego odzienie 

- długą szatę z rękawami, którą miał na sobie. I pochwyciwszy go, wrzucili do studni: 

studnia ta była pusta, pozbawiona wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, ujrzeli z dala 

idących z Gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywicę i 

olejki pachnące; szli oni do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swych braci: Cóż nam przyjdzie z 

tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedamy 

go Izmaelitom! Nie zabijajmy go, wszak jest on naszym bratem! I usłuchali go bracia.                 

 I gdy kupcy madianiccy ich mijali, wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze 

studni, sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia [sztuk] srebra, 

a ci zabrali go z sobą do Egiptu. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Czy czułeś się kiedyś tak, jakbyś był uwięziony w studni?  

Bywa, że borykając się ze słabym zdrowiem, kiepską sytuacją finansową czy problemami 

rodzinnymi mamy poczucie, że znaleźliśmy się w czarnej dziurze, z której w żaden sposób 

nie możemy się wydostać.  



W takiej właśnie sytuacji znalazł się wrzucony do studni jeden z bohaterów Starego 

Testamentu – Józef, o którym mówi dzisiejsze pierwsze czytanie. Józef był najmłodszym i 

ukochanym synem Jakuba, zamożnego właściciela ziemi i licznych stad.  

Jego uprzywilejowana pozycja w rodzinie wzbudzała tak wielką zazdrość u braci, że gdy 

nadarzyła się okazja, wrzucili go do studni, a potem sprzedali w niewolę. Choć mógłby w tej 

sytuacji mieć pretensje do Boga, Józef pozostał Mu wierny, a trudne doświadczenie okazało 

się dla niego doskonałą lekcją pokory i ufności w Panu.  

Po wielu latach doszło do pojednania pomiędzy nim a braćmi, a Józef doświadczony 

życiem mógł wyznać: „Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył 

to jako dobro” (Rdz 50,20).  

Nie tylko przybliżył się do Boga, ale jego perypetie utorowały drogę do ocalenia całej 

rodziny przed klęską głodu.  

Niekiedy dobrze jest poszukać drogi wyjścia z naszej „studni”.  

Czasem jednak próby wydostania się z niej bywają bezowocne, a nawet nierozsądne. 

Trzeba po prostu przyznać, że sytuacja jest poza naszą kontrolą, powierzyć ją Panu i czekać 

na pomoc od Niego. 

 Być może On posłuży się trudną sytuacją, aby nauczyć cię cierpliwości, 

wytrwałości czy przebaczenia.  

 Może przez świadectwo twojej wiary poruszy serce kogoś innego.  

 A może Pan ma dla ciebie jeszcze lepsze rozwiązanie, które objawi się już w 

bliskiej przyszłości.  

Cokolwiek się dzieje, zawsze ufaj, że Jego plan jest o wiele lepszy niż wszystkie twoje 

plany.  

Historia Józefa pokazuje, że Bóg potrafi wyprowadzić dobro z każdej sytuacji. On może 

pomóc nam wzrastać w miłości i łasce nawet wtedy, gdy mamy poczucie, że znaleźliśmy się 

w otchłani rozpaczy.  

Poczucie uwięzienia jest przerażające, ale jeśli wierzysz, że nie jesteś sam, jeśli ufasz, że 

Bóg jest z tobą i pomaga ci wzrastać, to nawet ciasna studnia może okazać się drogą ku 

lepszemu światu.  

 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że nigdy mnie nie opuszczasz. Pomóż mi traktować 

życiowe wyzwania jako okazje do duchowego wzrostu i zbliżenia się do Ciebie.” 

 

 

 



Ps 105,16-21    Mt 21,33-43.45-46 

Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją 

murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i 

wyjechał.  Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu 

należny.  Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś 

ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak 

samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego 

syna.  Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy 

go, a posiądziemy jego dziedzictwo.  Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili.  Kiedy 

więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników 

marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą 

oddawali plon we właściwej porze.  Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: 

Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest 

cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam:  

Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi,                             

który wyda jego owoce. 

  Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi.  Toteż 

starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

6 marca 2021                     
 

Łk 15,1-3.11-32 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali 
faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im 
wtedy następującą przypowieść:  

 Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi 
część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich.  Niedługo 
potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił 
swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i 
on sam zaczął cierpieć niedostatek.  Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej 
krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek 
strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i 
rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu 
ginę.  Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu 
i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby 
jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze 

daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł 

naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim 
synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie 
go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi.  Przyprowadźcie utuczone cielę i 
zabijcie: będziemy ucztować i bawić się,  ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; 
zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić.  Tymczasem starszy jego syn przebywał na 
polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce.  Przywołał jednego ze sług i 
pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić 
utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; 
wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci 
służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, 
żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój 
majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. Lecz on mu 
odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie 
należy.   

A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a 
znów ożył, zaginął a odnalazł się. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



 Jaki jest nasz Ojciec niebieski?  

Wielu ludzi z tłumu słuchającego Jezusa – a zwłaszcza „celnicy i grzesznicy” (Łk 15,1) 

– kojarzyło Boga z gniewem i sądem. Jezus jednak, który znał Ojca, opowiedział 

przypowieść, która objawia prawdę o Nim.  

Rozważmy ją dziś szukając odpowiedzi na pytanie: Jaki jest Ojciec?  

 Po pierwsze, Bóg nigdy z nas nie rezygnuje.  

Ojciec z przypowieści został potraktowany przez swego młodszego syna bezdusznie i 

instrumentalnie. Syn nie chciał z nim relacji, pragnął tylko majątku i możliwości robienia, 

co tylko zechce. Nie liczył się też z uczuciami ani pragnieniami ojca. Jednak ojciec, zamiast 

rozpamiętywać swoje cierpienie, codziennie wpatrywał się w horyzont w nadziei, że syn 

zrozumie swój błąd i do niego powróci. My czasem tracimy nadzieję wobec samych siebie 

czy bliskich osób. Bóg nigdy.  

 Po drugie, Bóg jest pełen współczucia.  

Można by oczekiwać, że widok syna wzbudzi w ojcu gniew lub rozgoryczenie.                       

On jednak „wzruszył się głęboko” (Łk 15,20). Wiedział, jak wiele wycierpiał jego syn, i 

zamiast go odrzucić, wziął go w ramiona i przyjął z powrotem do domu. Tak właśnie 

traktuje nas Bóg. Nie gniewa się na nas z powodu naszych grzechów, ale pragnie 

odbudowania zerwanej przez nas relacji.  

 Po trzecie, Bóg świętuje nasze powroty.  

Ojciec z przypowieści nie dał synowi do zjedzenia resztek z obiadu, ale kazał zabić 

utuczone ciele i wyprawił ucztę. Nie był to czas wzajemnych rozliczeń, ale radosnego 

świętowania, ponieważ marnotrawny syn „był umarły, a znów ożył” (Łk 15,32).  

Kiedy żałując za swoje grzechy przychodzimy do Ojca, On cieszy się z naszego powrotu. 

Widzi nie tylko grzech, ale przede wszystkim nowe życie, którego dla nas pragnie.                         

 I wreszcie, Bogu zależy na każdym z nas.  

Chociaż starszy syn obraził się na ojca, ten nie zareagował gniewem, ale zapewnił go o 

swojej miłości i usilnie prosił, aby wziął udział we wspólnym świętowaniu. Bóg chce, 

abyśmy czuli się pewni Jego miłości i potrafili cieszyć się wraz z Nim, gdy zagubieni 

powracamy do swego prawdziwego domu.  

Taki właśnie jest nasz Ojciec niebieski. Wychwalaj Go i dziękuj Mu za Jego miłość, 

miłosierdzie i wierność!  

„Jezu, dziękuję Ci za to, że objawiasz nam serce Ojca.” 

Mi 7,14-15.18-20    Ps 103,1-4.9-12 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

7 marca 2021                           
 

1 Kor 1,22-25 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości,  

 my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest 

zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan,  

dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, 

Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą.  To bowiem, co jest głupstwem u Boga, 

przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Pameli spodobał się pewien stary stół znaleziony na targowisku staroci i chciała go 

kupić. Rodzina była zgorszona tym pomysłem, ponieważ stół był rozchwiany i łatwo mógł 

się przewrócić. Jednak pomimo tego mankamentu Pamela postanowiła go nabyć.  

W 1975 roku Jim dowiedział się, że jego znajomy ma ochotę zainwestować w świeżo 

wchodzącą na rynek firmę komputerową. Ojciec Jima uznał tę inwestycję za głupotę                         

i marnowanie pieniędzy, ale Jim go nie słuchał i również zakupił akcje firmy.  

Po wielu latach Pamela dała swój stół do wyceny i dowiedziała się, że jest to cenny 

antyk wart 50 tysięcy dolarów. Z kolei inwestycja Jima w mało znaną firmę o nazwie 

Microsoft opłaciła się sowicie i przyniosła mu spore dochody.  

Zgorszenie? Głupota? Być może.  

Ale dokładnie tymi samymi słowami Paweł opisuje przesłanie Ewangelii.  

Obraz ukrzyżowanego Mesjasza był zgorszeniem dla Żydów. Życie i śmierć nie 

zgadzały się z ich wyobrażeniami na temat tego, w jaki sposób Bóg ma ich zbawić.  

Podobnie wychowani na filozofii Grecy nie byli w stanie pojąć wyjaśnień Pawła 

dotyczących zbawienia. Dla nich była to jakaś dziwaczna, zmyślona historia. Mimo to 

jednak niektórzy Żydzi i Grecy przyjęli słowa Pawła, uwierzyli w Jezusa i oddali Mu 

swoje życie.  



A co stanowiło fundament wyznawanej przez nich wiary? Przesłanie o ukrzyżowanym i 

zmartwychwstałym Mesjaszu!  

Dziś, dwa tysiące lat później, w centrum naszej wiary stoi ten sam Jezus.  

W każdą niedzielę gromadzi nas w jedno „głupstwo” Ewangelii.  

I jak wielkim błogosławieństwem jest dla nas wiara w to głupstwo!  

Mamy Boga, który umiłował nas tak bardzo, że oddał za nas życie. Przyjmując dziś 

Jezusa w Eucharystii pozwólmy, by „głupstwo” Jego przesłania jeszcze głębiej zapadło 

nam w serca.  

 

„Jezu, Twoja miłość jest większa niż wszystko, co może dać świat. Przyjmuję 

całym sercem «głupstwo» Twojego zbawienia.” 

 

Ps 19,8-11    J 2,13-25  

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy.  

W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali 

woły, baranki i gołębie.  Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał 

wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły 

powywracał.  Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu 

mego Ojca nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: 

Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie.  W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: 

Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?  

Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na 

nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją 

wzniesiesz w przeciągu trzech dni?  On zaś mówił o świątyni swego ciała.  

Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że 

to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu 

uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił.  Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo 

wszystkich znał  i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem 

wiedział, co w człowieku się kryje. 

 

   

 



Wj 20,1-17     

 

Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa:  

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 

Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!  Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani 

żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, 

co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, 

ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na 

synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie 

nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i 

przestrzegają moich przykazań.  

Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie 

pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.  

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.  Sześć dni będziesz pracować i wykonywać 

wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie 

możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja 

córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który 

mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze 

oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan 

dzień szabatu i uznał go za święty.  

Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da 

tobie.  

Nie będziesz zabijał.   

Nie będziesz cudzołożył.  

Nie będziesz kradł.  

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.  

 Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego 

twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej 

rzeczy, która należy do bliźniego twego.  


