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Pewnego dnia Pan Jezus 

nauczał nad jeziorem. 

Ponieważ zebrały się wokół 

Niego wielkie tłumy ludzi, 

Jezus wszedł do łodzi  

i poprosił uczniów, aby nieco 

odbili od brzegu. Dzięki temu 

ludzie nie cisnęli się wokół 

Niego. Wtedy Pan Jezus 

opowiedział słuchającym Go 

tłumom przypowieść. 

Oto siewca wyszedł siać. 





Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była 

głęboka. Lecz kiedy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. 



Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. 



Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały,  

jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. 



Uczniowie nie zrozumieli, czego Pan Jezus chciał nauczyć ludzi przez tę 

przypowieść. Wtedy wyjaśnił im, że On sam jest Siewcą,  

ziarno, to Jego Słowa a ziemia, to ludzkie serca.  



Również dzisiaj ziarno Bożego Słowa jest hojnie rozsiewane. Pomocnikami Jezusa są dzisiaj księża, 

siostry i bracia zakonni ale również nasi rodzice, nauczyciele a nawet koledzy, którzy z zapałem 

opowiadają o czynach i słowach Jezusa. Również my możemy być pomocnikami Jezusa Siewcy. 

Najpierw jednak trzeba być urodzajną glebą, to znaczy, słuchać słów Pana Jezusa i starać się 

postępować tak, jak On nas uczy. Wtedy będziemy mogli zasiewać Boże Słowo w sercach innych ludzi  

i to nie tylko przez opowiadanie o Jezusie… Możemy być żywym przykładem mocy słów Jezusa, kiedy 

nasi koledzy zobaczą, że dzięki tym słowom stajemy się lepszymi ludźmi, potrafimy żyć w zgodzie, 

chętnie pomagamy słabszym i okazujemy im miłość. 

Pośród tłumów ludzi słuchających Jezusa jest wiele osób, których życie nie przynosi plonów, ponieważ 

nie zachowują nauki Jezusa i nie starają się poprawić. 
Por. Mt 13,1-23 



NASZE PRACE 



Przypowieść o chwaście 
Pan Jezus opowiedział też inną przypowieść 

Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy 

ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże 

wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, 

czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im 

„Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?”  

A on im rzekł: „Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść 

aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na 

spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza.  

Pan Jezus wyjaśnił swoim uczniom, że to on sieje dobre nasienie. Ludzie, którzy spełniają dobre uczynki 

są jak pszenica, którą zasiał gospodarz. Pan Jezus ma jednak nieprzyjaciela, którym jest diabeł. On to 

zasiewa w serca ludzi zło. Ludzie, którzy słuchają jego pokus, odwracają się od Pana Jezusa, wyrządzają 

innym krzywdę, są jak chwast, który niszczy wysiłki gospodarza. Czasem myślimy: dlaczego Pan Jezus 

pozwala na to, by ludzie wyrządzali sobie krzywdę? A on jest bardzo cierpliwy i czeka. Ma nadzieję, że 

ludzie się poprawią i nie będą słuchać pokus Złego Ducha tylko Jego nauki. Dopiero na końcu świata 

pośle Aniołów, którzy oddzielą ludzi czyniących zło od tych, którzy spełniają dobre uczynki. Tylko dobrzy 

ludzie pójdą do nieba. O złych ludziach Pan Jezus powiedział, że zostaną wrzuceni w piec rozpalony.  

 

Por. Mt 13,36-42 







 Aby uczniowie lepiej zrozumieli, jakie jest królestwo niebieskie, 

Pan Jezus opowiedział podobną przypowieść. 

 

Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze  

i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, rybacy 

wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe 

odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą 

złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony;  

tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 

 

Czasem wydaje nam się to niesprawiedliwe, że są między nami ludzie, 

których postępowanie jest złe, a nie spotyka ich żadna kara. Zdarza się 

nawet, że powodzi im się lepiej niż tym, którzy starają się być dobrymi. 

Bóg jednak jest sprawiedliwy. Przyjdzie dzień, kiedy Aniołowie odłączą 

ludzi złych od dobrych. Dobrzy otrzymają nagrodę życia wiecznego  

w niebie a źli zostaną ukarani. 

 

Por. Mt 13,47-52 





Przypowieść o minach 

 
Wiele osób spośród słuchających Jezusa 

myślało, że królestwo niebieskie nastanie 

niedługo. Wtedy Pan Jezus opowiedział taką 

przypowieść: 

Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w 

kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność 

królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu 

sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do 

nich: „Zarabiajcie nimi, aż wrócę”(…) Gdy 

po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, 

kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał 

pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy 

zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: 

Panie, Twoja mina przysporzyła 10 min. 

Odpowiedział mu: Dobrze sługo dobry; 

ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się 

wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu 

miastami!” Także drugi przyszedł i rzekł: 

„Panie, twoja mina przyniosła pięć min” 

Temu też powiedział: „I ty miej władzę nad 

pięciu miastami!”  



Następny przyszedł i rzekł: „Panie, tu jest 

twoja mina, którą trzymałem zawiniętą  

w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo 

jesteś człowiekiem surowym: chcesz brać, 

czegoś nie położył i żąć, czegoś nie posiał”. 

Odpowiedział mu: „Według słów twoich sądzę 

cię, zły sługo! Wiedziałeś, że jestem 

człowiekiem surowym: chcę brać, gdzie nie 

położyłem i żąć, gdziem nie posiał. Czemu 

więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja 

po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał”. Do 

obecnych zaś rzekł: „Odbierzcie mu minę  

i dajcie temu, który ma dziesięć min. 

Odpowiedzieli mu: „Panie, ma już dziesięć 

min”. „Powiadam wam: Każdemu, kto ma 

będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą 

nawet to, co ma”. 
 

Pan Jezus udał się do dalekiego kraju, to znaczy do 

nieba. Kiedy powróci, zapyta każdego z nas, jak 

wykorzystaliśmy nasze zdolności, aby spełniać dobre 

uczynki. Trzeba się bardzo starać, bo im więcej dobra 

uda nam się spełnić na ziemi, tym większą nagrodę 

otrzymamy w niebie.  
 

Por. Łk 19,11-28 



Przypowieść o zaginionej owcy 



Niektórzy ludzie obmawiali Jezusa, że spotyka się z grzesznikami. Wtedy opowiedział im przypowieść. 

Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni  

i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; 

sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. 



Tak jak dobry pasterz  

z troską szuka jednej  

zaginionej owieczki,  

tak Jezus pragnie  

odnaleźć każdego grzesznika,  

aby przyprowadzić go z powrotem  

na dobrą drogę,  

tę, która prowadzi do nieba.  

Dlatego Jezus chętnie  

spotykał się z ludźmi,  

którymi inni gardzili.  

Wchodził do domów grzeszników,  

jadł z nimi posiłki  

i dużo rozmawiał.  

Bardzo często ci ludzie  

się poprawiali,  

przestawali czynić zło  

a przychodzili tam,  

gdzie Jezus nauczał,  

aby go słuchać. 



Dobrze jest być blisko  

Dobrego Pasterza.  

Pomóż nam Panie Jezu  

być blisko Ciebie,  

a jeśli zdarzy 

nam się  

kiedyś 

zabłądzić,  

przyprowadź 

nas do domu 



O Panie Tyś moim Pasterzem, tak dobrym, że nic mi nie braknie. 



NASZE PRACE 



Przypowieść o Dobrym Pasterzu 



Bardzo lubimy przypowieści Pana Jezusa o zaginionej owcy  

oraz o Dobrym Pasterzu. Bliski jest nam obraz pasterzy  

i owieczek. Co roku sami odgrywamy te role w Jasełkach.   

Jeśli ktoś był w górach, z pewnością miał okazję zobaczyć 

prawdziwego pasterza. Można wtedy zaobserwować, jak owce  

z ufnością idą za swoim pasterzem.  

Któż lepiej niż on może poprowadzić  na 

zielone pastwiska.  Również  w czasach, 

kiedy Pan Jezus nauczał, obraz pasterza był 

ludziom bardzo bliski. Na wielu łąkach  

pasły się wtedy stada owieczek. Pan Jezus 

porównał siebie do Dobrego Pasterza  

a ludzi do owieczek, o które on się troszczy. 



Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce 

moje, a moje Mnie znają, podobnie  

jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca.  

Życie moje oddaję za owce. Mam także 

inne owce, które nie są z tej owczarni.  

I te muszę przyprowadzić i będą słuchać 

głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, 

jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, 

bo Ja życie moje oddaję, aby je /potem/ 

znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, 

lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je 

oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki 

nakaz otrzymałem od mojego Ojca”. 

J 10, 14-25  

„Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 

Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego 

wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; /najemnik ucieka/ dlatego, że jest 

najemnikiem i nie zależy mu na owcach.  



Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem  

i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny,  

a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je.  

A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego 

znają. J 10, 1 - 10 



Przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie 









«Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce 

zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali  

i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą 

drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy 

przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, 

wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył 

się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą  

i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody  

i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał 

gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja 

oddam tobie, gdy będę wracał”. Kto z tych trzech okazał się według 

ciebie bliźnim tego, który wpadł   w ręce zbójców?» On odpowiedział: 

«Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń 

podobnie!»   Łk 10, 30-37 





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”.  Łk 15, 11-32 
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Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać  

z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, 

wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął,  

bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie 

wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój 

zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się 

na ten dom.  I runął, a upadek jego był wielki». 

Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich 

bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.   Mt 7, 24-29  





«Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadeszła pora 

uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: „Przyjdźcie,  

bo już jest gotowe”. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. 

Pierwszy kazał mu powiedzieć: „Kupiłem pole, muszę wyjść je obejrzeć; 

proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego”. Drugi rzekł: „Kupiłem pięć 

par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za 

usprawiedliwionego”. Jeszcze inny rzekł: „Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę 

przyjść”. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany 

gospodarz nakazał swemu słudze: „Wyjdź co prędzej na ulice i w zaułki miasta 

i sprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych!” Sługa oznajmił: 

„Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce”. Na to pan rzekł do 

sługi: „Wyjdź na drogi i między opłotki i przynaglaj do wejścia, aby mój dom 

był zapełniony. Albowiem powiadam wam: Żaden z owych ludzi, którzy byli 

zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty”».  Łk 14, 15-24  



Przypowieść o dwóch synach 



 Pewien człowiek miał dwóch synów.  

Przyszedł do jednego i powiedział:  

„Synu, idź dziś do pracy w winnicy”.  

On odpowiadając rzekł: „Nie chcę”.  

Później jednak zmienił zdanie i poszedł. 

Przyszedł do drugiego i to samo powiedział.  

A on w odpowiedzi rzekł:  

„Już idę, panie”. Ale nie poszedł.  

Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?”  

Mt 21, 28-32  





Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby 

nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał 

ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku 

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

wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo 

uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: 

„Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. 

Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy!” A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy  

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

do pierwszych!” Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy 

więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po 

denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną 

godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty”.  

Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara 

umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo 

jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, 

że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».   Mt 20, 1-16 



Jezus nie tylko uczył w przypowieściach, ale również czynił cuda. Pewnego dnia 

„…przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego  

po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił  

do nich: „Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!” 

  

W ten sposób chciał umocnić wiarę uczniów. 



Gdy wjeżdżał do Jerozolimy przed Świętem Paschy  

ścielili przed Nim gałązki palmowe  

wołając: hosanna Synowi Dawidowemu. 

Ludzie zachwyceni nauką Pana Jezusa, Jego przypowieściami i cudami, które czynił uczcili Go.  


