
 

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
Pieśń o winnicy  ( Iz 5, 1-7)) 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi 
pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! 
Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym 
pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z 
kamieni, i zasadził w niej szlachetną 
winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, 
także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał 
się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie 
wydała jagody. 
«Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i 
mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, 
między Mną a winnicą moją. Co jeszcze 
miałem uczynić winnicy mojej, a nie 
uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, 
by winogrona wydała, ona cierpkie dała 
jagody? 
Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię 
winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, by 
ją rozgrabiono, rozwalę jej ogrodzenie, by 
ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie 
będzie przycinana ni plewiona, tak iż 
wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę 
spuszczać na nią deszcz». 

Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom 
Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego 
wybranym. Oczekiwał On tam 
sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i 
prawowierności, a oto krzyk grozy. 
 
Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 

Winnicą Pana jest dom Izraela 

Przeniosłeś winorośl z Egiptu  
i zasadziłeś ją, wygnawszy pogan. 
Rozpostarła swe pędy aż do Morza,  
aż do Rzeki swoje latorośle. 

Winnicą Pana jest dom Izraela 

Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie  
i każdy przechodzień zrywa jej grona? 
Niszczy ją dzik leśny  
i obgryzają polne zwierzęta. 

Winnicą Pana jest dom Izraela 

Powróć, Boże Zastępów,  
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę 
winorośl. 
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica,  
latorośl, którą umocniłeś dla siebie. 

Winnicą Pana jest dom Izraela 
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Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,  
daj nam nowe życie, a będziemy Cię 
chwalili. 
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, † 
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze,  
a będziemy zbawieni. 

Winnicą Pana jest dom Izraela 
 
DRUGIE CZYTANIE 
 
Czyńcie to, czego się nauczyliście, a Bóg pokoju będzie 
z wami (Flp 4,6-9) 

Czytanie z Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Filipian 
O nic się już nie martwcie, ale w 
każdej sprawie wasze prośby 
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i 
błaganiu z dziękczynieniem. A pokój 
Boży, który przewyższa wszelki 
umysł, będzie strzegł waszych serc i 
myśli w Chrystusie Jezusie. 
Na koniec, bracia, wszystko, co jest 
prawdziwe, co godne, co 
sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co 
zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś 
cnotą i czynem chwalebnym – to 
bierzcie pod rozwagę. 
Czyńcie to, czego się nauczyliście, co 
przejęliście, co usłyszeliście i co 
zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju 
będzie z wami. 
 
 Oto Słowo Boże. 

 
ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was 
wybrałem, 
abyście szli i owoc przynosili. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 
EWANGELIA 
 
Przypowieść o dzierżawcach winnicy 
 (Mt 21, 33-43) 

Słowa Ewangelii według Świętego 
Mateusza 
Jezus powiedział do arcykapłanów i 
starszych ludu: 
«Posłuchajcie innej przypowieści. Był 
pewien gospodarz, który założył winnicę. 
Otoczył ją murem, wykopał w niej 
tłocznie, 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 przybędzie 
właściciel winnicy, 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: „Ten właśnie 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» 

Oto Słowo Pańskie.  
 



HOMILIA BENEDYKTA XVI
 

Czytania ukazują nam jeden ze wspaniałych obrazów biblijnych: obraz winorośli. 
Chleb symbolizuje w Piśmie Świętym to wszystko, czego człowiek potrzebuje w 
codziennym życiu. Woda użyźnia ziemię — jest podstawowym darem, dzięki któremu 
możliwe jest życie. Wino natomiast wyraża wspaniałość stworzenia, wprowadza nas w 
wymiar święta, w którym przekraczamy granice codzienności: wino, jak mówi Psalm, 
«rozwesela serce». Tak więc wino, a wraz z nim winorośl stały się również symbolem 
daru miłości, dzięki któremu możemy w pewnej mierze poczuć smak Boskości. Dlatego 
czytanie z księgi proroka, którego wysłuchaliśmy, rozpoczyna się jak pieśń miłości: Bóg 
założył sobie winnicę — jest to obraz dziejów Jego miłości do rodzaju ludzkiego, Jego 
miłości do Izraela, którego On sam sobie wybrał. Pierwsza myśl wyłaniająca się z 
dzisiejszych czytań jest zatem taka: człowiekowi, stworzonemu na Boży obraz, Bóg 
zaszczepił zdolność kochania, a więc także kochania Jego samego, Stwórcy. Przez kantyk 
miłości proroka Izajasza Bóg pragnie przemówić do serca każdego z nas. Bóg czeka na 
nas. Chce być przez nas kochany; czyż takie wezwanie nie powinno poruszać naszych 
serc? Właśnie w tym momencie, gdy sprawujemy Eucharystię, On wychodzi naprzeciw 
nas. Czy otrzyma odpowiedź? Czy też dzieje się z nami tak, jak z winnicą, o której Bóg 
mówi: «Spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody»? Czyż 
nasze życie chrześcijańskie często nie jest raczej octem niż winem? Użalaniem się nad 
sobą, konfliktem, obojętnością? 

I tak dochodzimy od razu do drugiej podstawowej myśli dzisiejszych czytań. 
Mówią one przede wszystkim — jak słyszeliśmy — o dobroci Bożego stworzenia oraz o 
wielkości wybrania, z powodu którego On szuka nas i miłuje. Dalej jednak czytania 
mówią też o wydarzeniach późniejszych — o upadku człowieka. Bóg zasadził winorośl 
najlepszego gatunku, a mimo to wydała ona «cierpkie jagody». Winogronem dobrym, 
którego oczekiwał Bóg — mówi prorok — byłaby sprawiedliwość i prawość. «Cierpkie 
jagody» natomiast to przemoc, rozlew krwi i ucisk, które sprawiają, że ludzie cierpią pod 
jarzmem niesprawiedliwości. W Ewangelii obraz zmienia się: winorośl wydaje dobre 
winogrona, ale dzierżawcy zachowują je dla siebie. Nie mają zamiaru oddać ich 
właścicielowi. Okładają kijami i zabijają jego wysłanników, zabijają też jego syna. Ich 
motywacja jest prosta: oni sami chcą być właścicielami; przywłaszczają sobie coś, co nie 
do nich należy. My ludzie, którym stworzenie zostało niejako oddane w zarząd, 
przywłaszczamy je sobie. Chcemy posiadać świat i być panami własnego życia bez 
żadnych ograniczeń. Bóg jest w tym przeszkodą. Albo traktuje się Go jako puste pobożne 
słowo, albo całkowicie zaprzecza Jego istnieniu, wyklucza się Go z życia publicznego i 
tym samym pozbawia wszelkiego znaczenia. Oczywiście, można wypędzić Syna z 
winnicy i zabić Go, aby korzystać samolubnie z owoców ziemi. Ale wówczas winnica 
rychło staje się ugorem tratowanym przez dziki, jak mówi Psalm. 

Dochodzimy tu do trzeciego aspektu dzisiejszych czytań. Bóg zapowiada sąd nad 
wiarołomną winnicą. Sąd zapowiadany przez Izajasza urzeczywistnił się przez wielkie 
wojny oraz wygnania. Sąd zapowiedziany przez Pana Jezusa to przede wszystkim 
zniszczenie Jerozolimy w r. 70. Ale groźba sądu dotyczy także nas, Kościoła w Europie, 
a szerzej Europy i Zachodu. Poprzez tę Ewangelię Pan woła także do nas, do naszych 



uszu kieruje słowa, które w Apokalipsie wypowiedział do Kościoła w Efezie: «Przyjdę 
do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz» (2, 5). Nam także 
może zostać odebrane światło, dobrze więc uczynimy, jeśli będziemy wołać do Pana: 
«Pomóż nam się nawrócić! Daj nam wszystkim łaskę prawdziwej odnowy! Nie dopuść, 
aby zgasło Twoje światło wśród nas! Umocnij naszą wiarę, naszą nadzieję i miłość, 
abyśmy mogli przynosić dobre owoce!» 
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Dziś z racji I niedzieli miesiąca – adoracja Najświętszego Sakramentu 
 

1. Kalendarz liturgiczny: 
Poniedziałek – Wspomnienie św. siostry Faustyny Kowalskiej, dziewicy. 
Wtorek – Wspomnienie św. Brunona, kapłana. 
Środa – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. 
Piątek – Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa. 
Sobota – Wspomnienie bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy. 

2. 5 października o18.00 zapraszamy młodzież klasy I ponadpodstawowej na mszę 
i spotkanie organizacyjne przed bierzmowaniem, które zaplanowano na 
14 listopada. 

3. Zbiórka dla kandydatów na ministrantów w poniedziałek 5.10.2020 r. 
o godz. 19:00 

4. Zapraszamy na comiesięczny wieczór uwielbienia w drugi czwartek miesiąca 
8 października na godz. 20.00 w kościele. 

5. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe w niedzielę o godz. 18:30, a w dni 
powszednie po wieczornej Mszy św. Różaniec dla dzieci od poniedziałku do piątku 
o godz. 17:00.  
Wszyscy, którzy od 1 do 31 października pobożnie odmówią różaniec zyskują odpust 
zupełny pod zwykłymi warunkami. 

6. W przyszłą niedzielę 11 października będziemy obchodzili XX Dzień Papieski. 
W tym dniu odbędzie się tradycyjnie zbiórka kościelna będąca podstawą 
finansowania programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 
który aktualnie obejmuje opieką blisko 2000 uczniów i studentów. 
 Po Mszach świętych będziemy mogli wesprzeć to dzieło składając dobrowolne 
ofiary do puszek.  

7. Ks. Paweł z Bohislavic dziękuje za Wasze hojne ofiary na remont kościoła. 
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