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Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: "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, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”.
Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż 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, 1-16a
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Drodzy Rodzice!

W dzisiejszej Ewangelii Jezus porównuje Królestwo Boże do winnicy. Jezus jako
cierpliwy i wyrozumiały gospodarz szuka i zaprasza do swojej winnicy. Przyjmuje On
wszystkich, bez wyjątku. Królestwo Boże to Królestwo łaski, darmowej łaski.
Jednak darmowość zbawienia nie zakłada naszego nieróbstwa. Musimy pamiętać, że nasze
uczynki mimo wszystko nie mają większej wagi niż łaska. Nasze zbawienie to prezent.
Jezus jako gospodarz chce wynagrodzić każdego. Jego zapłata może wydawać się
niesprawiedliwa. Ale na tym w gruncie rzeczy polega Jego miłość. Kwestia poczucia
niesprawiedliwości i zazdrości z powodu dobra doznanego przez innych jest trudna. W
chwilach zazdrości nie jest łatwo zobaczyć, że każdy z nas otrzymał bardzo wiele. Zaślepieni
sukcesami innych nie widzimy tego, co my otrzymaliśmy.
1. Co to jest winnica?
2. Do czego zaprasza dzisiaj w Ewangelii Jezus?
3. Czy praca dla Jezusa jest ciężka?
4. Czy Pan Jezus i ciebie zaprasza do takiej pracy?
5. Jak odpowiadam na zaproszenie Jezusa?
6. Jak wygląda moja codzienna modlitwa? Czy słucham Bożych natchnień?
7. Czy jest coś, co otrzymałem od Boga, za co chciałbyś Mu podziękować?
8. Może jest to coś, czego zwykle nie doceniam?
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