
 

Szkoła 
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Poniedziałek :                           

18 marca 2019 

Lekcja  120                                       Temat:   Bóg miłosierny 
 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 6, 36-38 (Biblia Tysiąclecia) 

  

 

(36) Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.  

(37) Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie 

potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.  

(38) 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”  

Młody weterynarz przybył do gospodarstwa wiejskiego, wezwany do chorej 

krowy. Postanowił wypróbować na niej nową terapię. Ku jego przerażeniu po kilku 

dniach krowa zdechła. Rolnik mógł zrujnować opinię początkującemu weterynarzowi 

wśród okolicznych gospodarzy, ale nie zrobił tego. Nigdy więcej nie wracał do tego 

tematu. Weterynarz był tak poruszony jego postawą, że przez całe życie, kiedy ktoś 

wyrządził mu zło, przypominał sobie to doświadczenie i próbował naśladować 

otrzymany przykład przebaczenia. 

Historia ta jest trafną ilustracją dzisiejszej Ewangelii.  

 Ze wszystkich słów, jakimi mógł opisać Ojca niebieskiego, Jezus wybrał 

słowo „miłosierny”.  

W ten sposób dał do zrozumienia, że przebaczenie i współczucie znaczą więcej niż 

sprawiedliwość, moc czy mądrość – i polecił nam przyjmować taką samą postawę 

wobec siebie nawzajem. 

Uczniowie teoretycznie wiedzieli już, że Bóg jest miłosierny, czytali o tym w 

Biblii hebrajskiej, ale Jezus nie chciał, by się na tym zatrzymali.  



Podobnie chce, byśmy i my osobiście doświadczyli miłosierdzia Ojca, byśmy 

napełnili się nim do tego stopnia, by zaczęło się ono przelewać z nas na innych. 

Byśmy zamiast doszukiwać się wad we wszystkich naokoło, okazywali im miłość i 

szacunek, a zamiast chować w sobie urazy, starali się przebaczać. 

Jezus wiedział, że samo mówienie o miłosierdziu Boga nie wystarcza. Dlatego dał 

nam również jego przykład.  

❖ Powiedział uczniom: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni” (Łk 6,37), a 

następnie zademonstrował to, jedząc posiłek w domu „nieczystego” celnika 

Lewiego (Łk 5,27-32).  

❖ Mówił: „Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni” (Łk 6,37), po czym do 

kobiety złapanej na cudzołóstwie powiedział: „I Ja ciebie nie potępiam”                  

(J 8,11).  

❖ Wreszcie udzielił nam największej lekcji poglądowej, wypełniając wezwanie do 

miłosierdzia w skrajnie dramatycznych okolicznościach. Umierając na krzyżu, 

modlił się z pokorą: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”                         

(Łk 23,34). 

Jak bardzo miłosierny jest nasz Bóg! Przebacza, zapomina i błogosławi.                 

I czyni to nieustannie. 

 

„Ojcze, Ty okazujesz mi swoje miłosierdzie, spraw, abym ja także umiał je 

okazywać tym, których mam wokół siebie”. 

 

Dn 9,4b-10  Ps 79,5.8-9.11.13 

 

 

 



Św. Józefa, Oblubieńca 

Najświętszej Maryi Panny 
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19 marca 2019                           

Lekcja  121                                      Temat:  św. Józef - człowiek sprawiedliwy 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 6, 7-15 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(16) Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.  

(18) Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z 

Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha 

Świętego. (19) Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie 

chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. (20) Gdy powziął tę 

myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć 

do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej 

poczęło. (21) Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój 

lud od jego grzechów .  

(24) Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Często właśnie w ten sposób myślimy o św. Józefie.  

Był człowiekiem sprawiedliwym, który nie chciał wystawić Maryi – swojej 

ciężarnej Oblubienicy – na publiczny wstyd i karę. Zgodnie z żydowskimi obyczajami 

weselnymi Maryja i Józef byli już uważani za małżonków, ale Józef nie wprowadził 

Jej jeszcze do swego domu. To, mówiąc łagodnie, stawiało Jej ciążę w 

problematycznym świetle. Józef starał się więc złagodzić sprawiedliwe wymogi 

prawa. Zamierzał oddalić Maryję potajemnie. 

Taki jest Józef – sprawiedliwy, a zarazem wyrozumiały. 



Ale to jeszcze nie koniec tej historii. Plan Józefa został zakłócony, gdy anioł polecił 

mu przyjąć Maryję do swego domu, gdyż Jej Dziecko poczęło się z Ducha Świętego 

dla zbawienia Izraela. 

Wielu mężczyzn obawiałoby się takiego związku – stan Maryi mógł sprowadzić 

wstyd na ich dom i ród. Sąsiedzi mogli podejrzliwie patrzeć na Józefa i podawać w 

wątpliwość jego własne prowadzenie się. Klienci mogli nabrać wątpliwości, czy 

korzystać z jego usług jako cieśli. A co z jego opinią w synagodze? Jednak Józef nie 

zawahał się. Poszedł za radą anioła. Wprowadzając Maryję do swego domu, 

dobrowolnie przyjął wstyd i niesławę, które mogły na Nią spaść. 

 Józef był w stanie wziąć na siebie to wszystko, ponieważ ufał Bogu.  

Uwierzył słowu anioła, że Bóg pragnie dokonać czegoś nowego przez Maryję i Jej 

Syna. Co więcej, czyny Józefa w tajemniczy sposób zapowiadają to, co uczynił dla nas 

wszystkich Jezus, który – posłuszny Bożym zamysłom – przyjął odrzucenie                            

i przeciwności, narażając na szwank swoją reputację. 

❖ I tak Józef staje na czele długiego szeregu świętych, którzy gotowi byli 

przyjąć niesławę ze względu na posłuszeństwo Bogu.  

❖ Przypomnijmy sobie św. Franciszka z Asyżu, który wyrzekł się 

bogactwa, by prowadzić życie świętego żebraka.  

❖ Lub Joannę d'Arc, łamiącą konwencje społeczne, by wypełnić zleconą jej 

przez Boga misję. 

Nie bój się więc powiedzieć Bogu „tak”, nawet gdybyś musiał przez to sprzeciwić  

się status quo. Pamiętaj o wstawiennictwie św. Józefa, który jak ojciec troszczy się o 

ciebie na każdym kroku. 

 

„Dziękuję Ci, Ojcze, za św. Józefa,                                                                               

człowieka sprawiedliwego i wspaniały wzór wiary”. 

 

2 Sm 7,4-5a.12-14a.16     Ps 89,2-5.27.29   Rz 4,13.16-18.22   Lub: Łk 2,41-51a 
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Lekcja  122                                     Temat:   Służyć z miłością 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 20, 17 - 28  (Biblia Tysiąclecia) 
 

(17) Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do 

nich: (18) Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany 

arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć (19) i wydadzą Go 

poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia 

zmartwychwstanie. (20) Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi 

synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. (21) 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. (22) Odpowiadając Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie 

pić kielich, który Ja mam pić? Odpowiedzieli Mu: Możemy.(23) 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. (24)Gdy dziesięciu 

[pozostałych] to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. (25) A Jezus przywołał ich do 

siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą 

władzę. (26) Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się 

wielkim, niech będzie waszym sługą. (27) A kto by chciał być pierwszym 

między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, (28) na wzór Syna Człowieczego, który nie 

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

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  
 

Niedawno grupa matek zaczęła spotykać się na modlitwie za swoje dorastające 

dzieci. Pierwsze spotkanie układało się w miarę dobrze, dopóki jedna z kobiet 

niechcący zmieniła cały klimat modlitwy.  

Zamiast po prostu podać swoją intencję, dodała parę zdań na temat osiągnięć 

swojego dziecka. Pozostałe panie zaczęły natychmiast porównywać z nim w myślach 

swoje dzieci i zastanawiać się, która z nich jest najlepszą matką. 



Można uznać, że jest to pułapka, w którą wpadają niemal wszyscy rodzice. Nawet 

nie zdając sobie z tego sprawy, wszyscy mamy pokusę skupiania uwagi otoczenia na 

swoich dzieciach – albo na samych sobie – kosztem innych ludzi.  

Dlatego właśnie ambitna matka Jakuba i Jana wprawia nas w zakłopotanie. Wielu z 

nas słysząc, jak stara się zapewnić swoim synom jak najlepsze miejsce w królestwie 

Bożym, doskonale ją rozumie. Jednakże odpowiedź Jezusa jest ostra:  

➢ „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam 

pić?” (Mt 20,22).  

Obnaża niewłaściwość ich motywacji i wyjaśnia, na czym naprawdę polega 

wielkość w Jego królestwie. Autorytet i pozycja mają w nim zostać wykorzystane do 

służby – wyjaśnia. A sercem służby jest miłość, to ona nadaje sens naszym wysiłkom. 

Prawdopodobnie podejmujesz na co dzień różnego rodzaju służbę – w pracy, w 

rodzinie, w kościele. Daje ci to okazję do wprowadzenia tej zasady w życie. Służąc 

innym, czyń to z miłością. Nie skupiaj się na sobie, a to pomoże ci ukrócić tendencje 

do egoizmu czy ulegania chorym ambicjom.  

Miłość widzi w tych, którym służy, umiłowane dzieci Boże. Traktuje je jako 

naczynia Ducha Świętego, obdarzone chwałą i godnością.  

Miłość towarzysząca służbie jest tą samą miłością, która sprowadziła Jezusa na 

świat i kazała Mu pójść na krzyż. Jest to miłość, jaką Jezus ma dla ciebie.  I pragnie, 

byś dzielił się nią z ludźmi w twoim otoczeniu.  

Jeśli masz trudności z miłowaniem tych, którym służysz, proś o pomoc Ducha 

Świętego. On stopniowo będzie kruszył twoje serce i pomagał ci znajdować sposoby 

coraz bardziej bezinteresownego troszczenia się o innych. 

 

„Jezu, naucz mnie służyć innym i kochać ich Twoją miłością”. 

 

Jr 18,18-20    Ps 31,5-6.14-16 
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Lekcja  123                                      Temat:   Potrzeba Ducha Świętego 
 

Ps 1, 1-4.6 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników 

i nie siada w kole szyderców, (2) lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem 

rozmyśla dniem i nocą. (3) Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, 

które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie 

wypada. (4) Nie tak występni, nie tak: są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.  

(6) bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Na pierwszy rzut oka psalm ten wydaje się abstrakcyjny i górnolotny. W jaki sposób 

człowiek może stać się jak drzewo? I jak możemy zostać „zasadzeni” nad płynącą 

wodą?  

Bibliści wyjaśniają, że psalmista użył tego obrazu, ponieważ podobnie jak drzewa 

potrzebujemy „źródła wody”, aby rozkwitać i wydawać owoce.  

 Tym źródłem jest Duch Święty, często porównywany do wody żywej. 

Ten obraz wciąż jeszcze może wydawać się abstrakcyjny, wytężmy więc naszą 

wyobraźnię. Jest gorący, słoneczny dzień, a ty masz za sobą długą drogę. Jesteś 

zmęczony i wprost marzysz o szklance wody, która przyniosłaby ci ochłodę.  

W oddali dostrzegasz rzekę i idziesz w jej kierunku, myśląc jedynie o tym , jak 

orzeźwiające muszą być jej wody. Zbliżając się do rzeki, zauważasz, jak nad toczącą 

się po kamieniach wodą unosi się mgła. Brzegi rzeki również są wilgotne, a ich wilgoć 

chłodzi ci stopy. Woda pryska także na ciebie, przynosząc ci ulgę w upale i 

zmęczeniu. Zaczynasz czuć się odświeżony. Upał nie wydaje ci się już tak nieznośny, 

czujesz się bardziej zrelaksowany i spokojniejszy.  



 

Jest to wspaniały obraz naszej relacji z Duchem Świętym. 

Można spędzić wiele czasu na zamartwianiu się o to, czy czynimy dostateczne postępy w 

życiu duchowym, zapominając, że mieszka w nas Duch Święty, który daje nam orzeźwienie.  

Jego miłość wciąż płynie, oczyszczając dusze wszystkich, którzy o to proszą. Znajdź więc 

dziś trochę czasu na to, by po prostu pobyć z Bogiem. Nie bój się zanurzyć stóp w strumieniu 

Jego miłości i pozwolić Mu zaspokoić swoje pragnienie. 

„Przyjdź, Duchu Święty, i daj mi orzeźwienie!” 

Jr 17,5-10 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 16,19-31 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(19) Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień 

świetnie się bawił. (20) U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem 

Łazarz. (21) Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i 

lizały jego wrzody. (22) Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł 

także bogacz i został pogrzebany. (23) Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł 

oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. (24) I zawołał: Ojcze Abrahamie, 

ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi 

mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. (25) Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, 

synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu 

doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. (26) A prócz tego między nami a wami zionie 

ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do 

nas się przedostać. (27) Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego 

ojca. (28) Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to 

miejsce męki. (29) Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich 

słuchają. (30) Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - lecz gdyby kto z umarłych poszedł do 

nich, to się nawrócą. (31) Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to 

choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. 

 

Chcesz się jednak napić. Pochylasz się, aby 

nabrać wody w dłonie. Tak – jest o wiele 

lepsza, niż to sobie wyobrażałeś.                                    

Z uśmiechem nachylasz się, by ochlapać sobie 

ręce i nogi. Jej chłód orzeźwia cię od czubka 

głowy do koniuszków palców u stóp.  

Wreszcie kładziesz się na brzegu                              

i zasypiasz. Szum płynącej wody otacza cię 

zewsząd i wiesz, że jeśli zechcesz jej więcej, 

możesz zaczerpnąć jej w każdej chwili. 
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Lekcja  124                                    Temat:   Bóg ma kontrolę nad wszystkim! 
Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28   (Biblia Tysiąclecia) 

 

  

(3) Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, 

gdyż urodził mu się on w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami.  

(4) 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.  

(12) Kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do Sychem, (13) Izrael rzekł do niego: Wiesz, że 

bracia twoi pasą trzodę w Sychem.  

 Józef udał się więc za swymi braćmi i znalazł ich w Dotain. (18) Oni ujrzeli go z daleka i 

zanim się do nich zbliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, (19) mówiąc między sobą: Oto 

nadchodzi ten, który miewa sny!(20) Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a 

potem powiemy: Dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów! (21) Gdy to 

usłyszał Ruben, [postanowił] ocalić go z ich rąk; rzekł więc: Nie zabijajmy go! (22) 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. (23) Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego jego odzienie - 

długą szatę z rękawami, którą miał na sobie. (24) I pochwyciwszy go, wrzucili do studni: 

studnia ta była pusta, pozbawiona wody. (25) 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. (26) Wtedy Juda rzekł do swych braci: Cóż nam 

przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? (27) Chodźcie, 

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

bracia. (28) 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 zwróciłeś kiedykolwiek uwagę na podobieństwa pomiędzy 

patriarchą Józefem a Jezusem? Są one rzeczywiście uderzające, choć 

jeden z nich był człowiekiem, a drugi Synem Bożym. 

 

 



❖ Obaj byli umiłowanymi synami.  

❖ Obaj zostali zdradzeni przez najbliższych sobie ludzi.  

❖ Obaj zostali odarci z szat i sprzedani za srebrniki.  

❖ Na koniec obaj zostali cudownie ocaleni, aby Bóg mógł wybawić swój lud. 

 

To przedziwne podobieństwo wątków przypomina nam, że Bóg jest niebieskim 

Autorem, a cała historia ludzkości i świata jest po prostu Jego historią.  

Oczywiście jest to historia pełna zawirowań, wzlotów i upadków.  

Jest jednak coś przepięknego w tym, że już w Księdze Rodzaju 

przewidziany jest rozwój wypadków, o których będzie mowa w Ewangelii. 

 

Józef i Jezus przypominają nam również, że to Bóg, a nie władcy tego świata, ma 

kontrolę nad wszystkim. Kiedy ludzie knujący perfidne plany posługują się 

oszustwem i przemocą, aby postawić na swoim, On działa za kulisami wydarzeń. 

Przemienia to, co miało służyć złu, by ostatecznie wyprowadzić z tego dobro                 

(Rdz 50,20). 

W życiu ludzi oddanych Bogu zdarza się, że w chwili, gdy wydaje się, że wszystko 

już zostało stracone, przychodzi nagła Boża interwencja. Przyjrzyj się działaniu Boga 

w życiu Józefa, który został zdradzony, niesłusznie oskarżony i wtrącony do 

więzienia. Jednak w tym samym czasie Bóg tak kierował wydarzeniami, by Józef 

doszedł do szczytów władzy u boku faraona, a w końcu mógł ocalić Izraela od głodu. 

Pomyśl też, jak Bóg posłużył się krzyżem Chrystusa, narzędziem śmierci, by 

wybawić nas od grzechu i otworzyć nam drogę do nieba. 

➢ Co to wszystko oznacza dla ciebie? 

Po pierwsze, dobrze jest wiedzieć, że Bóg nigdy nie jest bezradny wobec zła, które 

pojawia się w twoim życiu. Sprawy nie wymykają Mu się spod kontroli nawet                     

w najtrudniejszych dla ciebie chwilach. On wciąż panuje nad wszystkim. To właśnie 

w takich sytuacjach działa za kulisami wydarzeń, przygotowując twoje wybawienie.  

Ale oznacza to również, że możesz Mu w pełni zaufać. Bóg ma plan wobec ciebie. 

Jeśli jesteś w przededniu ważnych decyzji, przynieś je przed twego Ojca 

niebieskiego. Jeśli czujesz, że jesteś w najciemniejszym punkcie swojej historii, 

powierz się Bogu i wspomnij na Józefa. Cokolwiek się wydarzy, możesz być pewien, 

że plan Boga jest dalej aktualny. 

 „Ojcze, który jesteś Panem historii, Tobie powierzam moje życie”. Ps 105,16-21   



Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 21,33-43.45-46 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 (33) 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. (34) Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje 

sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. (35) Ale rolnicy chwycili jego sługi i 

jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. (36) Wtedy posłał inne sługi, 

więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. (37) W końcu posłał do 

nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. (38) Lecz rolnicy zobaczywszy 

syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego 

dziedzictwo. (39) Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. (40) Kiedy więc właściciel 

winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? (41) Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, 

a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we 

właściwej porze. (42) 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. (43) Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże 

będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. (44) Kto upadnie na ten 

kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. (45) Arcykapłani i faryzeusze, 

słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. (46) Toteż starali się Go pochwycić, 

lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

23 marca 2019                           
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 15,1-3.11-32 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. (2) Na to szemrali 

faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. (3) Opowiedział im 

wtedy następującą przypowieść:  

 (11) Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. (12) Młodszy z nich rzekł do 

ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między 

nich. (13)Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam 

roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. (14) A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w 

owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. (15) Poszedł i przystał do jednego z 

obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. (16) Pragnął on 

napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie 

dawał. (17) Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem 

chleba, a ja tu z głodu ginę.(18) Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, 

zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; (19) już nie jestem godzien nazywać się twoim 

synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. (20) 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.  

(21) A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie 

jestem godzien nazywać się twoim synem. (22) Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście 

szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na 

nogi. (23) Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić 

się, (24)ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się 

bawić. (25) Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, 

usłyszał muzykę i tańce. (26) Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma 

znaczyć. (27) Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, 

ponieważ odzyskał go zdrowego. (28) Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec 

jego wyszedł i tłumaczył mu. (29) 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. (30) Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z 

nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. (31) Lecz on mu odpowiedział: Moje 

dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. (32) 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” 
  

Gdybyś miał przedstawić całe chrześcijańskie przesłanie w dziesięciu zaledwie 

słowach, nie mógłbyś wybrać nic lepszego od tego prostego zdania z przypowieści o 

synu marnotrawnym. 

Bóg, podobnie jak ojciec z przypowieści, powołał nas do istnienia, utrzymywał przy 

życiu i przeznaczył dla nas dziedzictwo. A Jego synowie?  

Nie trzeba długo szukać w Biblii, by znaleźć w niej historie o ludziach, którzy 

oddalili się od swego Stwórcy.  

❖ Spotykamy tam Kaina, pierwszego mordercę.  

❖ Spotykamy wiarołomną żonę proroka Ozeasza, o której Bóg powiedział, że 

jest obrazem niewiernego Izraela.  

❖ Spotykamy Salomona, obdarzonego przez Boga mądrością, który pomimo to 

zaczął czcić fałszywych bogów.  

❖ W pewnym momencie nawet cały naród izraelski znalazł się na wygnaniu, 

ponieważ odwrócił się od Pana. 

Jednak we wszystkich tych historiach, niezależnie od tego, jak daleko ludzie oddalili 

się od Niego, Bóg postępował jak ojciec z dzisiejszej przypowieści – wciąż ich 

wypatrywał i czekał, kiedy postawią pierwszy krok na drodze powrotu do Niego. 

Bóg nie tylko czeka na nasz powrót – On nieustannie nas szuka, woła, udziela 

nam wszystkich potrzebnych łask, abyśmy mogli wrócić. A potem z 

niecierpliwością czeka, aż wreszcie będzie mógł wybiec nam na spotkanie. 

Przypowieść ta pokazuje również, że Bóg w swojej miłości szanuje naszą wolną 

wolę. Nie ściga nas, nie grozi nam, nie wydaje rozkazów typu: „Wracaj natychmiast!”. 

Pozwala nam samodzielnie odkryć swój grzech i swoją niewystarczalność.  

Historia syna marnotrawnego jest nie tylko jedną z wielu przypowieści 

ewangelicznych; jest opowieścią o tym, jak doświadczamy przesłania Ewangelii.  

❖ Opisuje, jak marnotrawny syn, grzesznik jak każdy z nas, znajduje odwagę do 

tego, by skonfrontować się ze swoimi grzechami i wyznać je ojcu, który go 

wyczekuje.  

❖ Jest też historią o Ojcu, który nigdy nie przestaje kochać swoich dzieci i im 

przebaczać.  

❖ Jest historią uzdrowienia i zjednoczenia, których doświadczamy, kiedy 

decydujemy się powrócić do Pana. 

 



„Ojcze niebieski, dziękuję Ci za to, że wybiegasz mi na spotkanie                            

z otwartymi ramionami, ilekroć do Ciebie powracam”. 

 

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

POWRÓT SYNA MARNOTRAWNEGO – 

REMBRANDT 
Rok powstania: ok. 1660-1669 

Technika malarska: olej na płótnie 

Gatunek malarski: malarstwo religijne 
Styl malarski: malarstwo barokowe 

Ekspozycja: Ermitaż w  Sankt Petersburgu 

 

Rembrandt van Rijn zaliczany jest do grona najwybitniejszych malarzy XVII wieku. Pochodzący z Holandii 
artysta zajmował się również rysunkiem i grafiką. Cechą charakterystyczną na obrazach Rembrandta jest 

realność przedstawianych postaci. W swym dorobku Rembrandt miał wiele słynnych dzieł malarskich. Jednym 
z nich był obraz „Powrót syna marnotrawnego”. Na płótnie malarz stworzył własną interpretacji biblijnej 

przypowieści. Niezwykłe wykorzystanie techniki światłocienia oraz ciemnej gamy kolorystycznej, w tym żółci, 
czerwieni oraz brązu, czynią ten obraz niezwykłym i intrygującym. Obraz „Powrót syna marnotrawnego” powstał 

w latach 60. XVII wieku, w dobie baroku, przy użyciu farb olejnych. Jest to jedno z najsłynniejszych dzieł 
tamtego okresu. 

Rembrandt umieścił na obrazie kilka postaci. Jednak światło pada tylko na ojca i syna. Pada ono jednak 
stopniowo i w pewnym momencie przechodzi w mrok. W ciemności stoją natomiast pozostałe osoby na 

malunku. Syna marnotrawnego Rembrandt namalował w pozycji klęczącej. Chłopak znajduje się u stóp ojca, co 

ma oznaczać jego bezradność, skruchę i prośbę o wybaczenie. Na twarzy młodego mężczyzny dostrzec można 
smutek i poczucie winy. Natomiast ojciec, który ma staranny strój, co może świadczyć o jego zamożności, 

wygląda na wzruszonego i zarazem uszczęśliwionego na widok syna. Powrót chłopaka jest dla niego ulgą. 
Obejmuje go czule, co świadczyć może o przebaczeniu. 

Symboliczne są także dłonie ojca, jedna delikatna i smukła, niczym dłoń matki, droga szeroka i zniszczona – 
typowo męska. Na dalszym planie dostrzec można kontury innych postaci. Najprawdopodobniej to służba oraz 

drugi z synów. U każdego można zauważyć wzruszenie. Obraz spowity jest w mroku, co nadaje mu tajemniczy 
i refleksyjny ton. Malarz wydobył z postaci szereg emocji. Obraz odnosi się również do boskiej łaski 

i miłosierdzia, które codziennie okazywane są grzesznikom. Ponadto mistrzowskie wykorzystanie światła 

i półcienia sprawia, że obraz jest ciepły i przyjemny dla oka, mimo iż dominują na nim ciemne barwy. 
Rembrandt w specyficzny dla siebie sposób, subtelny i zarazem precyzyjny, przedstawił jedną z najważniejszych 
alegorii religijnych. 
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Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

24 marca 2019                           

Wj 3,1-8a.13-15   (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził 

pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. (2) Wtedy ukazał mu 

się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął 

ogniem, a nie spłonął od niego. (3) Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: Podejdę, żeby się 

przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? (4) Gdy zaś Pan 

ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: 

Mojżeszu, Mojżeszu! On zaś odpowiedział: Oto jestem. (5) Rzekł mu Bóg: Nie zbliżaj się tu! 

Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. (6) Powiedział 

jeszcze Pan: Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem 

Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. (7) Pan mówił: 

Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się 

narzekań jego na ciemiężców, znam więc jego uciemiężenie. (8) Zstąpiłem, aby go wyrwać 

z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa 

w mleko i miód,  

(13) Mojżesz zaś rzekł Bogu: Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych 

posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam 

powiedzieć? (14) Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTORY JESTEM.                  

I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was. (15) Mówił dalej Bóg do 

Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg 

Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje 

zawołanie na najdalsze pokolenia.  

 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu, słuchając starożytnego 

wezwania do nawrócenia:  

„Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz,                   

i lament” (Jl 2,12). 

 



Motyw ten pojawia się w dzisiejszym drugim czytaniu, jak również w Ewangelii. 

Jednak pierwsze czytanie jest inne – nie mówi o potrzebie naszej  skruchy, lecz                      

o darmowym, nieskończonym miłosierdziu Boga. 

Dla dzieci Abrahama miłosierdzie to oznaczało wyprowadzenie z niewoli 

egipskiej. Dla nas oznacza ono wybawienie z niewoli grzechu. Bóg okazał 

miłosierdzie i łaskę Izraelitom nie dlatego, że byli doskonali, ale dlatego, że byli Jego 

ludem, o który się troszczył. 

Podobnie okazuje miłosierdzie nam, ponieważ jesteśmy Jego dziećmi i nie chce, 

żebyśmy żyli spętani grzechem. Wyjście z Egiptu było dopiero początkiem. Odtąd 

Bóg przez kolejne wieki okazywał miłosierdzie swojemu ludowi.  

Powiedział Mojżeszowi, że chce być znany jako „Bóg miłosierny i łagodny, 

nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność” (Wj 34,6).  

Następnie posyłał do ludu kolejnych proroków, którzy powtarzali, że jest On 

łaskawy i miłosierny (Iz 30,18; Jl 2,13; Jon 4,2). 

Także psalmiści wielokrotnie wysławiali miłosierdzie Boga. 

Podczas swojej działalności publicznej Jezus często mówił o miłosierdziu                          

i łaskawości Ojca niebieskiego (Mt 5,7; 18,33; Łk 6,36; 10,37). I co jeszcze 

ważniejsze, ukazywał to miłosierdzie własnymi czynami. Wiele razy ze 

współczuciem pochylał się nad słabymi, chorymi, cierpiącymi. Nauczał, uzdrawiał, 

uwalniał opętanych, karmił głodnych…  

❖ Nie potępił kobiety złapanej na cudzołóstwie (J 8,1-11).  

❖ Przyjmował celników i grzeszników do grona swoich uczniów (Łk 15,1-2).  

❖ I wreszcie obiecał łotrowi na krzyżu: „Dziś będziesz ze Mną w raju” (Łk 

23,43). 

Nic dziwnego, że jednym z najczęstszych zdań, jakie słyszał Jezus chodząc po 

ziemi, było: „Zmiłuj się nade mną”. Jest to modlitwa, która nigdy nie 

pozostawia Go obojętnym! 

 

„Panie, zmiłuj się nad nami!  

  Chryste, zmiłuj się nad nami!” 

 

1 Kor 10,1-6.10-12  Ps 103,1-4.6-8.11   

 



 

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 13,1-9 
 

(1) W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew 

Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.  

(2) Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi 

grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? (3) Bynajmniej, powiadam wam; 

lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. (4) Albo myślicie, że owych 

osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi 

winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? (5) Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli 

się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie.  

(6) I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe 

zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. (7) Rzekł 

więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie 

figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? (8) Lecz on mu 

odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę 

nawozem; (9) może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. 

 

 

 


