
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

14 marca 2022 
 

Dn 9,4b-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 I modliłem się do Pana, Boga mojego, wyznawałem i mówiłem: O Panie, 

Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co 

Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, 

popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich 

przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy 

przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, 

do naszych przodków i do całego narodu kraju. U Ciebie, Panie, 

sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach, jak to jest dziś u nas - 

mieszkańców Judy i Jerozolimy, i całego Izraela, u bliskich i dalekich, we 

wszystkich krajach, dokąd ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci 

okazali. Panie! Wstyd na twarzach u nas, u naszych królów, u naszych 

przywódców i u naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.  

Pan, Bóg nasz, zaś jest miłosierny i okazuje łaskawość, 

mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu  i nie słuchaliśmy głosu Pana, 

Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez 

swoje sługi, proroków.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 Czy zdarzyło ci się kiedyś wjechać w kałużę, która skrywała wyrwę w drodze?  

 Może nawet dziura była tak głęboka, że twój samochód w niej utknął na dobre i 

potrzebna była pomoc?  

Na naszej drodze z Panem zdarzają się czasem takie nieszczęsne spotkania z 

ukrytą wyrwą.  

Pomyśl – na początku dnia masz doskonały plan, by wiernie podążać za 

Jezusem i słuchać natchnień Ducha Świętego, ale potem okazuje się, że 

zszedłeś z tej drogi.  



Może naskoczyłeś na kogoś z bliskich, może wdałeś się w plotki podczas przerwy 

śniadaniowej, bezmyślnie skłamałeś albo spojrzałeś pożądliwie na kogoś? Nagle 

masz wrażenie, że cały twój plan na nic. Wpadasz w pułapkę poczucia winy i 

wstydu.  

Chociaż szczerze pragniesz przybliżyć się do Boga, nie udaje ci się to, a brak 

sukcesów w osiąganiu celu zniechęca cię i odbiera zapał.  

W dzisiejszym pierwszym czytaniu widzimy Daniela, który znalazł się w 

podobnej sytuacji. Był zdruzgotany widząc, że grzechy jego ludu, a także jego 

własne grzechy, spowodowały wygnanie z Jerozolimy. W tych siedmiu krótkich 

wersetach Daniel sześciokrotnie wspomina wstyd, niewierność i odstępstwo.  

Ale nawet w obliczu tak wielkich grzechów nie pogrąża się w poczuciu winy, lecz 

odwołuje się do wiernej i miłosiernej miłości Boga. I nie tylko odwołuje się, ale 

wręcz lgnie do niej tak mocno, że daje mu to siłę do dalszej służby Panu pomimo 

grzechu.  

Pamiętaj o tym zawsze, gdy ogarnia się wstyd po kolejnym „wjechaniu w dziurę” 

na twojej duchowej drodze. To prawda, że twój pierwotny plan się nie powiódł. 

Może nawet wydaje ci się, że już nigdy nie wydostaniesz się z dziury, w którą 

wpadłeś.  

Ale Bóg wciąż jest z tobą. 

On o tobie nie zapomniał i na pewno z ciebie nie zrezygnował. Czeka, aż zechcesz 

przyjąć Jego miłosierdzie. Nie tylko ci przebacza, ale także daje łaskę przemiany. Nie 

musisz za każdym razem pogrążać się w poczuciu winy. Nie musisz czuć się 

bezradny w walce w grzechem.  

Przyjmij nieskończone miłosierdzie Boga. Poproś Go o przebaczenie – a potem 

także przebacz sam sobie. Pozwól Mu wyciągnąć cię z dziury i postawić z powrotem 

na drodze.  

 

„Panie, wierzę, że Ty jesteś Bogiem współczucia i przebaczenia!” 

 

Ps 79,5.8-9.11.13 Łk 6,36-38 

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.  
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Mt 23,1-12  (Biblia Tysiąclecia) 

 

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. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Co zobaczysz, obserwując przy pracy utalentowanego nauczyciela?  

Kogoś, kto starannie przygotowuje temat, który mają opanować uczniowie, ale też 

gotów jest wprowadzać go w zupełnie inny sposób w każdej klasie, w zależności od 

jej poziomu i potrzeb.  

Taki nauczyciel zabiega o aktywne zaangażowanie uczniów w proces nauki, 

zachęcając ich do stawiania pytań lub podając praktyczne przykłady, aby pomóc im w 

lepszym przyswojeniu materiału.  

Może na przykład wybrać kilku uczniów na swoich „asystentów”, wspierających 

innych w procesie nauki.  



W życiu duchowym wszyscy jesteśmy uczniami. I dzięki 

Bogu mamy doskonałego nauczyciela w Jezusie! 

Oczywiście Jezus jest o wiele więcej niż nauczycielem. Ale uczy nas, a Jego celem 

jest wprowadzenie nas do życia wiecznego.  

Ewangelie pokazują, że Jezus nauczał w sposób niezwykle kreatywny. Opowiadał 

przypowieści, reagował na pytania, nawiązywał osobistą relację z każdym 

człowiekiem.  

W wersetach bezpośrednio poprzedzających dzisiejszy fragment spotykamy Go  

 odpowiadającego na szczerze postawione pytanie  

(„Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” – Mt 22,36) 

oraz  

 zadającego pytanie prowokujące do myślenia („Co sądzicie o Mesjaszu? 

Czyim jest synem?” – Mt 22,42).  

A nieco wcześniej czytamy, jak wyjaśniał Piotrowi przywileje dzieci Bożych 

polecając mu złowić rybę w celu zapłacenia podatku świątynnego (Mt 17,27).  

W jaki sposób dzisiaj Jezus nas uczy? 

Stosuje wiele metod w mocy Ducha Świętego.  

 Oczywiście mówi do nas przez Pismo Święte.  

 Ale także posługuje się „asystentami”.  

 Uczy nas poprzez świadectwo innych chrześcijan, relacje z rodziną i 

przyjaciółmi, przez codzienne okoliczności.  

Pozostając w kontakcie z Duchem Świętym będziemy w stanie wiele się nauczyć od 

ludzi, których spotykamy, i odkrywać nowy sens różnych wydarzeń naszego życia.  

Jezus, doskonały nauczyciel, mówi dziś do ciebie na wiele sposobów.  

Bądź wrażliwy i otwarty na Jego słowa. Miej w sobie zgodę na to, że będzie cię 

prowadził sobie tylko znanymi drogami, że nie raz cię zaskoczy i zadziwi.  

 

„Duchu Święty, otwórz mój umysł i serce, abym był gotów codziennie 

uczyć się od Jezusa.” 

 

Iz 1,10.16-20     Ps 50,8-9.16-17.21.23 
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Ps 31,5-6.14-16 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. W ręce 

Twoje powierzam ducha mojego: Ty mnie wybawiłeś, Panie, Boże wierny!  

Słyszę bowiem złorzeczenia wielu: Trwoga dokoła, gdy przeciw mnie się zbierają, 

zamyślają odebrać mi życie. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie,  

mówię: Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy: wyrwij 

mnie z ręki mych wrogów i prześladowców! 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Słowa dzisiejszego psalmu responsoryjnego wyrażają w pewien sposób uczucia 

Jeremiasza z pierwszego czytania.  

Jr 18,18-20: " 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. " 

Doświadczył on niesprawiedliwości i prześladowań ze strony tych, którym 

próbował pomóc, a w końcu został wrzucony do błotnistej studni i pozostawiony tam 

na śmierć. Chociaż czynił to, co słuszne, mówiąc w imieniu Boga, był ignorowany, 

atakowany słownie, a wreszcie także fizycznie.  

Jednak, podobnie jak psalmista, Jeremiasz wszystko zawierza Bogu. Uczciwie 

wypowiada przed Nim cały swój ból i gorycz, u Niego szuka sprawiedliwości i 

ratunku – i gotów jest nadal pełnić swoją prorocką misję.  



A ty, jak reagujesz, gdy ktoś szarga twoją reputację lub gdy znajdujesz się w 

sytuacji, która wydaje ci się beznadziejna?  

 Może czujesz potrzebę zapanowania nad okolicznościami albo znalezienia 

natychmiastowego rozwiązania?  

 Może w imię „sprawiedliwości” masz ochotę na własną rękę szukać odwetu 

lub wydostać się z trudności nawet kosztem innych?  

Być może myślisz: Nie mogę zaufać, że ktoś inny zajmie się moimi potrzebami. 

Muszę polegać tylko na sobie, sam się muszę o siebie zatroszczyć. Jeśli nie zadziałam 

teraz, nic się nie zmieni. Muszę znaleźć rozwiązanie – natychmiast!  

Dzisiaj słowo Boże zaprasza nas do naśladowania Jeremiasza. 

Jeśli znajdujesz się w trudnej, niszczącej cię sytuacji, powiedz o tym na modlitwie: 

Boże, to jest naprawdę niesprawiedliwe! Panie, nie widzę drogi wyjścia z tych 

problemów. Następnie z prostotą wyznaj: „Ty jesteś moim Bogiem” (Ps 31,15).  

Modląc się w ten sposób, prosisz Boga, aby pomógł ci zobaczyć sytuację Jego 

oczyma i powierzyć Mu to, co się wydarzy. Może nie od razu zostaniesz wybawiony z 

kłopotów, ale konsekwentnie oddając Panu swoje życie i jego okoliczności, 

uświadamiasz sobie – oraz tym, których masz wokół siebie – że Bóg naprawdę jest 

godzien zaufania.  

Bóg jest w stanie pomóc ci przejść przez każdą trudną sytuację, w jakiej 

się znajdziesz. Możesz spokojnie zaufać, że – w taki sposób, jaki uzna za stosowny – 

da ci uzdrowienie, uwolnienie, mądrość i odkupienie, jakiego potrzebujesz.  

Spróbuj więc spojrzeć szerzej na przykre okoliczności, w jakich znalazłeś się ty sam 

czy ktoś z twoich bliskich. Podnieś wzrok na Pana.  

On jest wierny, i to jest źródłem całej naszej nadziei. 

 

„Panie, wraz z psalmistą wyznaję, że Ty jesteś moim Bogiem. Pomóż mi 

zawsze Ci ufać.” 

 

 

 

 

 

 



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.  
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Jr 17,5-10 (Biblia Tysiąclecia) 

 

    To mówi Pan: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele 

upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka 

na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera miejsca spalone na 

pustyni, ziemię słoną i bezludną.  Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i 

Pan jest jego nadzieją.  Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad 

wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, skoro 

przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju 

i nie przestaje wydawać owoców. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i 

niepoprawne - któż je zgłębi?  Ja, Pan, badam serce i doświadczam nerki, bym mógł 

każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Gerard Manley Hopkins, jezuita i poeta, w jednym ze swoich wierszy wołał do Boga: 

„Ześlij, o Panie życia, deszcz na me korzenie”.  

Słowa Hopkinsa wyrażają to, co przeżywamy wszyscy, kiedy na przykład nie 

odczuwamy miłości i obecności Pana na modlitwie i wydaje nam się, że nas opuścił, lub 

kiedy ciężko nad czymś pracujemy, ale nie widzimy żadnych owoców naszego trudu.  

Z pewnością tak właśnie czuł się nieraz prorok Jeremiasz. Patrząc na nieszczęścia, 

które go spotykały, domyślamy się, że zaznał nie tylko pragnienia fizycznego, ale i 

posuchy duchowej.  

Jeremiasz porównuje tych, którzy cieszą się Bożym błogosławieństwem, do drzewa, 

którego korzenie czerpią wodę z pobliskiego strumienia. W czasach upału i suszy drzewo 

znajduje wszystkie potrzebne składniki odżywcze wyciągając korzenie ku płynącej 

wodzie.  



 A w jaki sposób my możemy „wyciągać korzenie” ku Bogu, gdy czujemy 

się spragnieni i wysuszeni?  

Choć w takich sytuacjach nie jest to łatwe, starajmy się także wówczas spoglądać ku 

Panu i szukać Jego łaski w regularnej codziennej modlitwie, w Piśmie Świętym i w 

sakramentach.  

Nawet jeśli Pan wydaje się daleki, w rzeczywistości jest bardzo blisko, tylko po prostu 

w czasie posuchy tego nie czujemy. Dobrze jest wtedy przypominać sobie chwile, kiedy 

szczególnie mocno odczuwaliśmy Jego obecność.  

Może nam pomóc krótka modlitwa w stylu Hopkinsa: „Panie, ześlij dziś deszcz na 

moje korzenie!”, albo modlitwa dziękczynienia: „Panie, dziękuję Ci za to, że 

dopuściłeś na mnie ten czas posuchy. Ufam, że Ty w nim działasz”.  

Mądry prorok Jeremiasz przypomina nam, że prawdziwym błogosławieństwem cieszą 

się ci, którzy ufają Panu i pokładają w Nim całą swoją nadzieję. Ta nadzieja nigdy nie 

zawodzi, ponieważ posucha duchowa jest zjawiskiem tylko chwilowym.  

Wiemy, że możemy liczyć na dobroć i wierność naszego Boga. On sam umocni naszą 

wiarę w czasie posuchy, a zsyłając nam znowu życiodajną wodę, napełni nas wielką 

radością.  

„Panie, zroś nasze korzenie życiodajną wodą Twego Ducha, abyśmy przybliżyli 

się do Ciebie.” 

 

Ps 1,1-4.6    Łk 16,19-31 

 Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się 

bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz.  Pragnął on nasycić 

się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody.  Umarł żebrak, i 

aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.  Gdy w 

Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego 

łonie.  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. Lecz 

Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, 

niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. 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. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca.                

Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce 

męki.  Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze 

Abrahamie - odrzekł tamten - lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się 

nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych 

powstał, nie uwierzą. 
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Rdz 37,3-4.12-13a.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.  

   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” 

 



Nie bez powodu poradniki dotyczące rywalizacji pomiędzy rodzeństwem cieszą się 

niezmienną popularnością. Każdy rodzic wie, że dzieci, przy całym swoim uroku, 

potrafią być bardzo zazdrosne i nadmiernie ambitne.  

Historia Józefa i jego braci jest zaledwie jedną z wielu historii biblijnych, które 

pokazują, jak trudno jest czasem rodzeństwu porozumieć się ze sobą.  

Podobnie jak opowieść o Kainie i Ablu, o Racheli i Lei, czy o Jakubie i Ezawie, 

historia relacji pomiędzy dwunastoma synami Jakuba jest pełna podejrzliwości, zazdrości 

i rywalizacji.  

Fakt, że takie opowieści znajdują się w Biblii, może wywołać w nas zaskoczenie, ale 

także i pewną ulgę. To pocieszające, że nawet bohaterowie biblijni nie byli wolni 

od konfliktów rodzinnych. Co możemy zrobić?  

Tu znowu przychodzi nam z pomocą Pismo Święte. Jeśli przeczytamy całą opowieść o 

Józefie i jego braciach (Rdz 37-50), okaże się, że jest to historia nienawiści, oszustwa, 

zdrady, ale i przebaczenia.  

Kończy się dobrze, ponieważ Józef znalazł w swoim sercu siłę, by przebaczyć 

braciom, a oni dość pokory, by okazać skruchę i przyjąć to przebaczenie.  

Jezus polecił nam prosić o przebaczenie tak często, jak potrzeba, i przebaczać tak 

często, jak tylko jesteśmy w stanie (Mt 18,21-35).  

Nie zawsze dotyczy to tak poważnych problemów jak te, przed którymi stanęli 

synowie Jakuba – chociaż i takie zdecydowanie trzeba podejmować. Przeważnie jednak 

chodzi o irytujące drobiazgi, jakie niesie każdy dzień, a z którymi trzeba się uporać, 

zanim się rozrosną i rozwiną w uporczywe grzeszne nawyki.  

Zwykłe przeproszenie bliskiej osoby za drobne przykrości może otworzyć nowe 

obszary zrozumienia, szacunku i miłości. Daje także przestrzeń Duchowi Świętemu do 

uzdrowienia relacji i tworzenia głębszych więzi pomiędzy członkami rodziny.  

Jezus chce uczyć nas miłości i miłosierdzia na co dzień, zwłaszcza w naszych 

rodzinach. Wie, że jeśli oprzemy relacje z bliskimi na codziennym przebaczaniu sobie 

nawzajem, będzie nam łatwiej okazać miłosierdzie, kiedy pojawią się większe wyzwania. 

Zjednoczeni pod sztandarem przebaczenia, znajdziemy dość łaski, by przetrwać każdą 

burzę.  

 

„Panie, uczyń nas skorymi do przebaczania i do proszenia o przebaczenie.” 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Św. Józefa, Oblubieńca                    
Najświętszej Maryi Panny 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 
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19 marca 2022                     
 

Mt 1,16.18-21.24a (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany 
Chrystusem 

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, 
Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za 
sprawą Ducha Świętego.  

Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej 
na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.  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.  Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem 
zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło 
słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi 
Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami.  

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił 
anioł Pański. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czytany dziś fragment Ewangelii pokazuje nam coś bardzo ważnego o św. Józefie – 

był gotów natychmiast wypełnić wolę Bożą.  

Kiedy dowiedział się, że Maryja jest brzemienna, postanowił się z Nią rozstać. 

Odstąpił jednak od tego zamiaru po tym, jak we śnie ukazał mu się anioł. Od razu 

przyjął Maryję do siebie. Bez zwłoki zgodził się na Boże plany i uczynił to, co 

zrozumiał jako wolę Bożą.  



To natychmiastowe posłuszeństwo Józefa może wydać się nam niezwykłe. Możemy 

jednak być pewni, że to nie ten jeden sen uzdolnił Józefa do czynienia tego, co 

słuszne.  

Nie stał się nagle posłuszny w wyniku tej jednej sytuacji. Pismo mówi, że był on 

„człowiekiem sprawiedliwym” (Mt 1,19), to znaczy takim, który przez całe życie 

zachowywał przepisy Tory.  

Ponieważ przez całe życie był posłuszny Bogu, jego serce było nastawione na 

pełnienie Jego woli.  

 W jaki sposób mamy pielęgnować w sobie ducha posłuszeństwa?  

Nie zastanawiajmy się nad tym, czy przypadkiem Pan nie zażąda od nas czegoś 

nadzwyczajnego. Róbmy po prostu to, co do nas należy.  

Siła Józefa leżała w jego zwyczajności. 

Wyrabiał w sobie postawę posłuszeństwa troszcząc się o rodzinę i pełniąc 

przykazania. Nauczył się słuchać Boga poprzez wierność swoim obowiązkom.  

Naśladując postawę Józefa, będziesz o wiele bardziej otwarty na głos Pana, gdy 

zażąda On od ciebie czegoś konkretnego. A jeśli usłyszysz Jego głos, postaraj się 

okazać Mu posłuszeństwo.  

Jeśli jest to coś trudnego czy nieprzyjemnego, w pierwszym odruchu masz ochotę 

powiedzieć: „Nie chcę!”.  

Lecz jeśli praktykowałeś posłuszeństwo w swoich codziennych obowiązkach, nie 

tylko łatwiej będzie ci usłyszeć głos Boga, ale znajdziesz w sobie więcej odwagi, by 

wykonać to, co ci poleca.  

Przede wszystkim zaś pamiętaj o św. Józefie. Naśladuj jego przykład – a kiedy 

trudno ci być posłusznym, zwracaj się do niego jako do potężnego orędownika.  

„Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami!” 

 

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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Łk 13, 1-9 (Biblia Tysiąclecia) 
W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których 

krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci 

Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to 

ucierpieli?  Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 

podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się 

wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy 

Jerozolimy?  Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 

tak samo zginiecie.  

I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał 

drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na 

nim owoców, ale nie znalazł. 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?  Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok 

je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem;  może wyda owoc. A jeśli nie, w 

przyszłości możesz je wyciąć. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Ludzie z dzisiejszej Ewangelii, relacjonujący najświeższe, sensacyjne wiadomości, 

uważali, że ofiary nieszczęśliwych wydarzeń musiały być większymi grzesznikami niż 

inni. Tragedia, jaka ich spotkała, miała więc być karą Bożą za ich niegodziwość.  

Ale Bóg nie jest złośliwy. Nie pragnie sprowadzać na nas zła, kiedy Go obrażamy.  

To nasz własny grzech odcina nas od Niego i prowadzi do dalszych grzechów, z 

których wiele powoduje przykre konsekwencje.  

Dlatego Jezus głosi swoim słuchaczom potrzebę nawrócenia.  

Nam wszystkim, którzy jesteśmy grzesznikami, opowiada pocieszającą 

przypowieść.  



Oto gospodarz chce ściąć figowiec, który już od trzech lat nie wydaje owocu. 

Ogrodnik prosi jednak o cierpliwość – być może drzewo potrzebuje jeszcze roku 

troskliwej pielęgnacji.  

Bóg jest jak ten ogrodnik. 

Widzi, że nie przynosimy owocu. Widzi nasz grzech o wiele wyraźniej niż my.                  

I okazuje nam miłosierdzie. Troszczy się o nas, karmi nas, chroni, spulchnia glebę.  

Jak cierpliwy ogrodnik z przypowieści, oferuje nam kolejną szansę na wydanie 

dobrego owocu.  

Nasz Ojciec niebieski jest Bogiem kolejnych szans! 

Kiedy odchodzimy od Niego przez grzech, robi wszystko, aby przyciągnąć nas z 

powrotem, aby uwolnić nas od skutków grzechu i dać nam nowe życie.  

Każdy dzień jest szansą na to, by przyjąć pomoc, jaką Bóg nam daje, i stać się 

zdrowym, owocującym drzewem.  

 Przyjmujemy Jego łaskę odnowy, powracając do Niego ze skruchą.  

 Pozwalamy Mu spulchniać glebę naszych serc, gdy przyjmujemy Jego 

naukę czytając Pismo Święte lub podejmując refleksje nad 

wydarzeniami naszego życia.  

 Przyjmujemy samego Jezusa jako pokarm, kiedy przystępujemy do 

Komunii.  

Nie obawiaj się, że Bóg będzie ci wypominał, że Go zawiodłeś. On kocha cię, 

pragnie twojego powrotu i doda ci sił, aby ten powrót był możliwy.  

 

„Panie, Ty pragniesz sprowadzić do siebie z powrotem wszystkich, nie 

wyłączając mnie. Pomóż mi odwrócić się od grzechu i wrócić do Ciebie”. 

 

Wj 3,1-8a.13-15    Ps 103,1-4.6-8.11     1 Kor 10,1-6.10-12 


