
Hasła: 1. „Otwórz, Panie nasze serca, abyśmy … słuchali słów Syna Twojego”                             

2. „Królestwo … podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym 
rankiem”   3. Gospodarz wyszedł, aby nająć … do swej winnicy.  4. „Chcę też                        
i temu … dać tak samo jak tobie”.  5. „Wyszedłszy ponownie około godziny 
szóstej i … tak samo uczynił”.    6. „Gdy nadszedł wieczór, rzekł … winnicy do 
swego rządcy” 7. „Umówił się z robotnikami o … za dzień”. 8. „Zwołaj robotników     
i … im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”!    9. „Gdy więc 
przyszli pierwsi, myśleli, że więcej …” 10.  „Gdy wyszedł około godziny …  spotkał 
innych stojących”.  11. „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie … dam wam”.                                
12. „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili 
ciężar dnia i ...” 13. „Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi …” 

Mamy nieraz do Boga 
pretensje o to, że jest 
niesprawiedliwy. … Kain, 
kiedy zobaczył,że dym ze 
składanych przez niego 
ofiar wije się po ziemi,                 
a dym z ofiar Abla idzie 
prosto do góry, myślał, że 
Bóg bardziej kocha brata 
niż jego. Kością mamuta 
zabił więc Abla. 

Paradoks:           
człowiek zamordował 
człowieka w obronie 
ludzkiej sprawiedliwości. 
Widzimy zawsze tylko 

część, ogarniamy tylko część świata. W oczach ludzi Dawid był mały, a Goliat był 
wielkoludem, ale Bóg widział inaczej. Dawid był wielki poprzez wiarę, a Goliat był 
nadęty pychą. Bóg każdemu przeznacza denara. Każdego powołuje, by był 
szczęśliwi w Bogu. Nieważne, czy jest bogaty, czy biedny. Ważne, by osiągnął 
nagrodę, która jest jedna dla wszystkich.  *   
Trzeba odłożyć na czarną godzinę’ – mówi się nieraz z myślą o ostatnich 
chwilach życia. Dla wielu z nas śmierć kojarzy się z czarnym kolorem.                                 
– A przecież to ma być godzina jasna – naszego spotkania z Tym, który nas 
naprawdę kocha. Godzina szczęśliwa, o jaką tyle razy modlimy się do Matki 
Bożej w każdym Pozdrowieniu anielskim. - W ostatnich chwilach życia możemy 
jeszcze otrzymać wszystkie łaski – podobnie jak robotnicy jedenastej godziny 
spotkali się z dobrocią Pana.  [x  J. Twardowski, W świetle Ewangelii, 2005, s.85-86].  
 MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się o łaskę naśladowania Chrystusa w  mojej 

codzienności -  oraz o łaskę patrzenia na siebie i innych oczami Boga – miłosiernie …   
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Otwórz, Panie nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego  (Dz 16,14b)

    Mt 20,1-16a                                

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. - Myśli Boże górują nad myślami naszymi, a Jego drogi 
nad naszymi drogami. Dzisiejsza Ewangelia o gospodarzu, który tak samo wynagradza 
robotników pracujących przez wiele godzin, i tych, którzy dołączyli w ostatniej chwili, może 
rodzić w nas odruch buntu. „Czy na to złym okiem patrzysz, że jestem dobry?” – pyta 
gospodarz. Bóg pragnie zbawić nas wszystkich, także tych, którzy naszym zdaniem 
zupełnie na to nie zasługują. Czeka na choćby jedno drgnienie skruszonego serca, aby je 
przygarnąć i uleczyć. …. (B.P.) [M. P. Gniadek, „Oremus” IX 2008, s. 88]; 

Papież Franciszek:  „Tam gdzie Bóg cię rzucił, żyj nadzieją! Zawsze żyj nadzieją! 

Nie poddawaj się nocy: pamiętaj, że pierwszy wróg, którego masz ujarzmić znajduje 
się w tobie, a nie poza tobą. Dlatego też nie rób miejsca dla myśli gorzkich, 
ciemnych. Bądź stanowczo przekonany, że ten świat jest pierwszym cudem, jaki 
uczynił Bóg i że Bóg złożył w nasze ręce łaskę nowych cudów. Wiara i nadzieja idą ręka w 
rękę. Wierz w istnienie prawd najwznioślejszych i najpiękniejszych. Zaufaj Bogu Stwórcy, 
w Duchu Świętym, który porusza wszystko ku dobremu, w objęcia Chrystusa, 
oczekującego każdego człowieka u kresu jego istnienia. … Bóg nie zawodzi … Wszystko 
rodzi się, aby kwitnąć w wiecznej wiośnie. Także Bóg nas uczynił byśmy pomyślnie się 
rozwijali. Przypominam sobie ów dialog, kiedy dąb prosił drzewa migdałowego: powiedz 
mi o Bogu, a drzewo migdałowe zakwitło. Gdziekolwiek byś był, buduj! Jeśli jesteś na 
ziemi, wstań! Nigdy nie trwaj w upadku… Daj sobie pomóc, abyś stał…Jeśli czujesz się 
pusty i przybity, poproś Ducha Świętego, aby ponownie wypełnił twoją nicość. Buduj pokój 
pośród ludzi i nie słuchaj głosu tych, którzy szerzą nienawiść i podziały. Ludzie… zostali 
stworzeni, aby żyć razem. W konfliktach zachowaj cierpliwość: kiedyś odkryjesz, że każdy 
jest depozytariuszem fragmentu prawdy…Kochaj, wierz, marz, trwaj w nadziei. Żyj Bożą łaską! 
Dziękuję!…  [katecheza,20.09.2017] 

Św. Stanisława Biskupa na Woli;                                    
.             01-244 Warszawa;  ul. Bema 73/75,                               

  Kancelaria Parafialna  czynna: poniedziałek - piątek                    
godz. 9:00 - 10:00; 16:00 - 17:30 ; tel. 22 632 38 00                                   

e-mail: swstanislaw_bm@o2.pl      http://www.stanislaw-bm.pl/       
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św. Jan Paweł II  - Bóg mówi do człowieka — winnicy swoich odwiecznych                                

i ostatecznych przeznaczeń: dlaczego chcesz Mnie ograniczyć miarami swojej tylko 
sprawiedliwości? Ład sprawiedliwości jest podstawowy, ale nie ostateczny. W królestwie 
Bożym sprawiedliwość jest dopełniona. Jest „przewyższona” miłością. Jest to miłość 
przygarniająca człowieka, podnosząca go, choćby nawet był marnotrawnym synem. Nie 
ma pełnej sprawiedliwości bez miłości...  [Homilia -  Msza św. dla świata pracy, 9  
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/].                                             
Stefan Kardynał Wyszyński – Nie od przedmiotu pracy zależy wartość czynu ludzkiego, 

ale od sposobu wykonania, od stopnia miłości i uległości wobec dobrego Boga.                     
[Kromka Chleba, Poznań-Wa-wa 1977, (IX 19].                                                                

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                               

I – Lectio - Czytaj z wiarą   i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował                      
go dla ciebie Duch Święty.                                                       
II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi       
do mnie?" – Czy ja już wiem, że jedynie Bóg zna prawdziwą wartość człowieka, a Jego 

osąd nie musi być zgodny z potocznymi kryteriami. Czy uświadamiam sobie, iż Bóg jest 
jednakowo dobry dla wszystkich i nie ma względu na osoby. Czy też może czasami 
stawiam się w roli Stwórcy  i decyduję o tym, co jest dobre, a co złe, tyle, że bez miłości                               
i miłosierdzia … - Dowiaduję się tutaj, że zbawienia dostąpią wszyscy, którzy przyjmą 
boskie słowo, niezależnie od tego, czy zrobią to od razu, czy też pod koniec życia. Czy nie 
jestem z tego powodu zazdrosny o względy Pana, a może jestem zawiedziony, czuję się 

niedoceniony, a nawet wzgardzony …  -  Czy potrafię zaufać  Bogu, że okaże również 
mnie Swoje Milosierdzie?  III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem 
serce, aby mówić Mu o przeżyciach,   rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc 
modlitwa psalmu: Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad 
wszystkim, co stworzył. (Ps 145)                                                                                                      

IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 

ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Pan bliski wszystkim, którzy        
Go wzywają (Ps 145).       KALENDARIUM:                                                   
25. IX. – pn. – Wsp. bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera - (ok. 1440-1505), 

bernardyn, patron Warszawy, słynął z wielkiej czci Męki Pańskiej. Poświęcił jej liczne 
kazania i pieśni. Nade wszystko jednak usiłował tak postępować, by towarzyszyć 
cierpiącemu Jezusowi. Odznaczał się duchem pokuty i surowym, pełnym wyrzeczeń 
stylem życia. Jego postawa i posługa zjednały mu szacunek wiernych. Już wkrótce po 
jego śmierci lud Warszawy gromadził się przy jego grobie, modląc się za jego 
wstawiennictwem. [ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” IX 2007, s. 104];                                       
27. IX. – śr. – Wsp.św. Wincentego à Paulo, prezbitera - (1581-1660), świetnie 

wykształcony i dobrze zapowiadający się duchowny, obrońca ortodoksji wobec 
jansenizmu, stopniowo odchodził od wielkiego świata ku sprawom najuboższych, 
dostrzegając pośród nich szczególną obecność Chrystusa. Dla opieki nad biednymi                         
i formacji kleru założył zgromadzenia księży misjonarzy i sióstr szarytek, które miały 
podejmować jego dzieło...   [ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” IX 2007, s. 111-112];                    
28. IX. – czw. – Wsp. św. Wacława, męczennika – (ok.907-929), książę czeski, pokazuje 

świętość jako naśladowanie Boskiego Mistrza. Odznaczający się głęboką pobożnością, 
przejęty losem najuboższych – nie odstępował od Jezusa także i w tym, co najtrudniejsze                     
i najbardziej bolesne. Skoro Mistrz musiał wiele wycierpieć i zostać zabity, to jego wierny 
uczeń podzielił jego los, zamordowany za sprawą brata, pragnącego przejąć jego władzę. 
[ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” IX 2007, s. 104, 111-112, 1145-115];  
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.                                            XXV Niedziela zwykła                                   

1. Dziś przed kościołem zbierane są ofiary do puszki na potrzeby remontu zabytkowej 
Katedry w Gorzowie Wielkopolskim. Jest to odpowiedź na apel naszego Pasterza                         

i Episkopatu Polski wzywający wiernych do solidarności i braterskiej pomocy w odbudowie 
tej Katedry, która ucierpiała w wyniku pożaru. „Bóg zapłać” za wszelki grosz!                               

2. W czwartek, 28 września, po raz kolejny od dziewięciu już lat, organizowana jest akcja: 

„Iskra do Nieba”. Ma ona na celu gromadzenie się o godz. 15.00 czasu lokalnego                              
w różnych miejscach świata, aby wspólnie odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego.                        
W Warszawie również w kilku miejscach w zeszłych latach prowadzona była ta akcja.  

W tym roku po raz kolejny pragniemy zachęcić wszystkich czcicieli Bożego 
Miłosierdzia do zebrania się na rogu ulic Bema i Kasprzaka (przy kościele)                                
na wspólną „Koronkę”. Do akcji zachęca nas również nasz Arcypasterz. Oczekujemy też 

na Ciebie, aby razem modlić się w tym roku szczególnie za Ojca Św. Franciszka oraz                         
w intencjach o pokój, zwłaszcza na Ukrainie i w Syrii oraz  za prześladowanych 
chrześcijan.   Rozpoczęcie modlitwy  o godz. 15.00. Serdecznie już dziś  zapraszamy!                            

3. Jutro Kościół wspomina Bł. Władysława z Gielniowa, kapłana, Patrona Warszawy.                   

4. W piątek, 29 września, Kościół Św. obchodzi w liturgii święto Św. 

Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.    

 KALENDARIUM:                                                                                                               
29. IX. – pt. – Święto Świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – 

Ludziom trzeciego tysiąclecia niekiedy trudno jest uwierzyć w istnienie aniołów. 
Tymczasem w wizjach prorockich Starego Testamentu, w Księdze Apokalipsy czy w 
samych wypowiedziach Chrystusa często spotykamy się z odniesieniami do aniołów, 
którzy przebywają stale w obecności Boga, ale także biorą udział w życiu człowieka. Bóg 
posyła ich, aby strzegli ludzi, służyli im pomocą i objawiali Jego wolę. Warto o nich 
pamiętać, dostrzegać ich pomoc i wstawiennictwo oraz dziękować Bogu  za ich obecność 
wśród nas. [Anna Lutostańska, „Oremus” wrzesień 2003, s. 114.];                                                                        
30. IX. – sb. – Wsp. św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła – (ok. 345-419/420), 

znany jest przede wszystkim jako tłumacz i komentator Pisma Świętego. Swoją pracę 
traktował z niebywałym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Przez kilkanaście lat 
studiował język hebrajski i grecki, czytał manuskrypty, wyszukiwał i porównywał informacje 
pochodzące z wielu źródeł. Dokonany przez niego przekład Pisma Świętego, zwany 
Wulgatą, jest do dziś obowiązującym tłumaczeniem Biblii na język łaciński. …. [Justyna 
Nowicka, „Oremus” wrzesień 2009, s. 122..];         

KKK 160 Aby wiara miała charakter ludzki, "człowiek powinien dobrowolnie odpowiedzieć Bogu wiarą; 
nikogo więc wbrew jego woli nie wolno do przyjęcia wiary przymuszać"30. "Bóg wzywa ludzi, aby Mu 
służyli w Duchu i prawdzie; wezwanie takie wiąże ich w sumieniu, ale nie zmusza... W najwyższym 
stopniu przejawiło się to w Jezusie Chrystusie"31. Jezus wprawdzie wzywał do wiary i nawrócenia, 
ale nikogo do tego nie zmuszał. "Dał świadectwo prawdzie, ale zaprzeczającym nie chciał jej 
narzucać siłą. Jego Królestwo... wzrasta miłością, przez którą Chrystus wywyższony na krzyżu ludzi 
do siebie pociągnął"32    

http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/

