
Hasła: 1. Król …  tam człowieka, nie ubranego w strój weselny.  2. „… jakże tu wszedłeś 
nie mając stroju weselnego?”   3.  „Zwiążcie mu ręce i nogi i … go na zewnątrz”. 4.  „Tam 
będzie płacz i … zębów”  5.  „Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”    6. Lecz 
oni … to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa” 7. „Na to król uniósł się 
…”  8. „… niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi”. 
9. Słowo Boże porównuje bliskie obcowanie … z Bogiem do wybornej uczty.  10. Jezus 

gromadzi nas wokół swojego stołu, by dać nam przedsmak … przebywania z Nim w niebie 
11. „Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, … nasze serca swoim światłem.”              
12. „abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja waszego ....”  

W tekście Ewangelii … 
mamy dwie  

przypadkowo ze sobą 
zestawione przypowieści. 
Pierwsza kończy się 

słowami: „I sala  
zapełniła się  

biesiadnikami”; druga 

rozpoczyna się od słów: 
„Wszedł król”. Pierwsza 
mówi o tym, żeby nie 
odrzucać powołania. 
Druga mówi o grzechu 
zaniedbania: zaproszony 
zaniedbał wziąć 
przepisowy strój. Czy to 

nie przypomina nam niemądrej panny, która zapomniała zabrać zapas oliwy?...              
*        Nikt z nas nie wymyślił sobie swojego powołania. Nikt z nas nie rzuca jego nasienia 
do swojej duszy – tylko sam Pan Bóg. Ziarno naszego powołania przerasta wszystkie 
nasze niepokoje, słabości i grzechy. Jest ono czasami niepozorne, ale ma przynosić owoc 
stokrotny, którego my sami możemy wcale nie widzieć.                                             
*      Powinniśmy stale budować nie na sobie, lecz na Bożej sprawie, być 
wiernymi swojemu powołaniu aż do końca, jak Matka Najświętsza wytrwać                        
w miłości, w duchu ofiary, choćby nasze powołanie wydawało się wciąż małym                    
i niepozornym ziarnem. – Bóg nie jest tylko tak wielki, że nawet to  największe 
nie może Go ogarnąć, ale jest jeszcze tak bardzo wielki, że jest największy                      
w tym, co jest najmniejsze. [x J. Twardowski, W świetle Ewangelii,  wyd. W drodze 2005, s. 91-

92];  KKK -  363. Wolność jest darem Boga; jest władzą działania lub niedziałania, 

czynienia tego lub czegoś innego, a więc podejmowania przez siebie przemyślanych 
działań. Wolność charakteryzuje czyny właściwe człowiekowi. Im więcej człowiek czyni 
dobra, tym bardziej staje się wolnym. Wolność osiąga swoją doskonałość, gdy jest 
ukierunkowana na Boga, który jest najwyższym Dobrem i naszym szczęściem. Wolność 
zakłada możliwość wyboru między dobrem a złem. Wybór zła jest nadużyciem wolności           
i prowadzi do niewoli grzechu. 1730-1733; 1743-1744                       
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Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim 
światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. (Ef 1, 17-18) 

Mt 22, 1-14 

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: "Królestwo niebieskie 
podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje 
sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz 
inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły     
i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni 
zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili 
jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska              
i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta 
weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne 
drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi                    
i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się 
biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka 
nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając 
stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi              
i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu 
jest powołanych, lecz mało wybranych". 
Oto nasz Bóg, oto nasz Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność... On jest naszym 
pasterzem i niczego nam nie brakuje - w Nim mamy wszystko, co jest potrzebne do życia     
i pobożności i wielkiego zbawienia. Nasz Bóg według swego bogactwa zaspokaja 
wspaniale w Chrystusie każdą naszą potrzebę. W Chrystusie zaprosił nas na ucztę 
weselną: Królestwo Boże jest w nas i pośród nas - to sprawiedliwość i pokój i radość                 
w Duchu Świętym. Wiara w Chrystusa wprowadza do wiecznego Królestwa Ojca.                         
(M. Ristau, http://mateusz.pl/czytania/2020/20201011.html);. 

 
• Papież Franciszek: “… Eliasz nauczycielem, jak łączyć modlitwę z życiem aktywnym...      

i sprzeciwem wobec nadużyć.  Jest wzorem wszystkich ludzi wiary, którzy doznają pokusy 
i cierpienia, ale nieustannie żyją zgodnie z ideałem, dla którego się urodzili… Ale i on 
musi poradzić sobie z własnymi słabościami. Trudno powiedzieć, jakie doświadczenia 
były dla niego bardziej użyteczne: czy klęska fałszywych proroków na Górze Karmel 
(por. 1 Krl 18, 20-40), czy też zagubienie, kiedy stwierdza, że „nie jest lepszy od swoich 
ojców” (por. 1 Krl 19, 4). W duszy tych, którzy się modlą, poczucie własnej słabości jest 
cenniejsze niż momenty uniesienia … Trzeba dać się prowadzić Panu ... Bóg wychodzi na 
spotkanie z człowiekiem zmęczonym, człowiekiem, który myślał, że zawiódł na wszystkich 
frontach i poprzez ów łagodny powiew, ów „wątek dźwięcznego milczenia”, wprowadza na 
nowo do jego serca spokój i ciszę... Historia Eliasza wydaje się być napisana dla nas 
wszystkich. Czasami wieczorami możemy poczuć się bezużyteczni i samotni. Wtedy to 
właśnie przyjdzie modlitwa i zapuka do drzwi naszych serc … I nawet jeśli uczyniliśmy coś 
złego, albo jeśli czujemy się zagrożeni i przestraszeni, jeśli zwrócimy się do Boga z 
modlitwą, to jakby cudem powrócą także pogoda ducha i pokój... [z  audiencji,, 07 X 2020];   

1 x x x x Z  U   Ż  Ł 
2 P  Z  J  C  E  U x 

3 x x x W   Z  Ć   E 
4 x Z  R   T  N  E x 

5 x P  W   A  Y  H x 

6 Z  E  C  W  Ż   I 
7 x x x G   E   M x x 

8 x K  Ł   S   O x x 

9 C  Ł  W  E  A x x x 

10 x x W  P  L  E  O x 

11 x x P  Z  N  K   E 
12 x P  W   A   A x x 
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• św. Jan Paweł II  - … Chrystus nie tylko głosił Królestwo, ale w Nim samo Królestwo 

uobecniło się i wypełniło. I to nie tylko przez Jego słowa i Jego dzieła: „Przede     
wszystkim Królestwo ujawnia się w samej osobie Chrystusa, Syna Bożego i Syna 
Człowieczego, który przyszedł, «aby służyć i oddać dusze swoją na okup za wielu»  
(Mk 10, 45) …   [Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 4]                                              

• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński:   - Słowo musi stać się ciałem codziennego życia 

naszego, aby wydać owoc pożywny dla głodnych serc. [Kromka Chleba, Poznań-Wa-wa 1977, 

X nr 14]. • Nazywano mnie Prymasem Tysiąclecia … : Cześć! Umilowane dzieci Boże, 

dzieci moje! Tak zwracałem się do moich słuchaczy _ staruszków, dorosłych, młodzieży. 
Miałem bogate życie. Wiele przeżyłem i wiele widziałem. Na moich oczach rozpadały się 
imperia i powstawały nowe. Moja ojczyzna = Polska_ odradzała się, ginęła i znów się 
odradzała. Ludzie byli wystawiani na rozmaite próby, czasem naprawdę trudne. Ci, którzy 
wydawali się wielcy, stawali się mali, a ci, którzy byli mali, stawali się wielcy. Miałem 
okazję przebywać i rozmawiać i z jednymi i z drugimi. Nie bałem się wielkich, rozumiałem 
małych, szanowałem jednych i drugich. Kochałem Boga, ojczyznę i ludzi. Służyłem im 
najlepiej jak umiałem. Powiedziałem kiedyś, że ttyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy 
przezwyciężyć w sobie niechęci, zaoszczędzić ludziom cierpień i smutku, okazać serca                    
i pociechy, zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło.Myślę, że to samo można powiedzieć  
nie tylko o jednym roku, ale o całym życiu. [z książki w.widłaka i B. Orlińskiego, Nazywam 
się…wyd. Media Rodzina, Poznań];                                               

 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?" – … Być zaproszonym przez samego Boga – nie 

do pracy, nie w celu robienia rozrachunków, … lecz na ucztę. Mieć wyznaczone miejsce 
przy stole, otrzymać zaproszenie i dodatkowo zawiadomienie o terminie uczty i nie 
przyjąć, czy to nie szaleństwo. Ktokolwiek spotkałby takiego człowieka, uznałby go za 
niespełna rozumu i postawiłby pytanie: Jak mogłeś stracić taką szansę …? - Takich ludzi 
można spotkać wielu. Może ja też jestem takim człowiekiem … Zaproszenie na nią 
wręczono każdemu podczas chrztu świętego, a wezwanie, przypominające rozpoczęcie 
uczty, dokonuje się przy pomocy kościelnych dzwonów obwieszczających Mszę świętą. … 
Stoły rozstawione po całej Ziemi. Pokarmem jest Ciało Jego Syna, a napojem Jego Krew 
… Przy stole wiele rezerwowanych miejsc świeci pustką. … Dlaczego nie przychodzą? … 
Mają, ich zdaniem, ważniejsze sprawy do załatwienia... Może powinienem głębiej 
przemyśleć swoją postawę wobec Mszy świętej. Uczestniczenie w niej to niezwykła 
szansa. Obym przez wieczność nie płakał z tej racji, że szansa ta została zmarnowana.     
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: Dobroć 
i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia. (Ps 23) IV – Contemplatio: Trwaj 

przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj 
w różnych porach dnia: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. (Ps).   

[z: x. E. Staniek, Zmarnowana szansa].  Kalendarium: 
13. X. – wt. – Wsp. bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera – (1829-1916) Przyjęty                     

do zakonu kapucynów w trudnych czasach zaborów. O. Honorat tworzył zgromadzenia                       
i posyłał je do służby. Świętość to owoc płodnej miłości, która bez lęku staje do walki                         
o dzień powszedni. [O. T. Zamorski OP, „Oremus” X 2006, s. 56] .                           
14 X – śr. – Dzień Edukacji Narodowej - Pamiętając w modlitwie o  naszych  
nauczycielach,  wychowawcach i  katechetach,  składamy im wszystkim już dziś 
serdeczne  życzenia  z  okazji  Ich  święta; 

.  
  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE…        
.      11  PAŻDZIERNIKA 2020                 
.        XXVIII niedziela zwykła 

 
1. Przeżywamy   dziś   z   całym  Kościołem  w  Polsce  XX  Dzień  Papieski  pod  
hasłem:  „Totus Tuus”.   Z   tej   racji   przed   kościołem   po   każdej  Mszy  św. 
prowadzona jest zbiórka ofiar do puszki na stypendia dla zdolnej młodzieży  z ubogich 
rodzin, która jest "żywym pomnikiem" naszej wdzięczności św. Janowi Pawłowi II             

za całe jego życie.  Wesprzyjmy  i  naszym  groszem  to  wielkie dzieło!                                    
Za    wszelkie   wsparcie składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
- Ofiary na rzecz „Caritas” naszej parafii będą zbierane za tydzień.  
- Dziś również o godz. 16.30 spotkanie członków Żywego Różańca połączone                         
z comiesięczną wymianą tajemnic różańcowych. 
2. Dziś o g. 16.00 Msza św. inicjacji eucharystycznej przed I Kom. Św. dla dzieci                        
ze SP 387 i ich rodziców. 
3. Dla młodzieży kontynuującej swoje przygotowanie do bierzmowania odbędą się 

spotkania we wtorek i w środę. Rozpoczęcie Mszą św. o g. 18.00   i cd. w sali parafialnej. 
Tych kandydatów do bierzmowania i innych młodych naszej parafii zapraszamy także na 
wspólny różaniec dziś i w poniedziałek o g. 17.15. 
4. W każdy III wtorek m-ca, a więc w ten najbliższy, 15 października, na Mszę św.                                   
o g. 18.00 zapraszamy pracowników Sł. Zdrowia na spotkania grupy medycznej Ruchu 

Rodz. Nazaretańskich. Po Mszy św. c.d. spotkania w Sali. 
5. W środy Nowenna do MB Nieustającej Pomocy  bezpośrednio po różańcu,                               

który przypominamy jest codziennie o 17.15. 
6. Przyjmujemy wypominki jednorazowe i roczne. Można je składać                                 

w niedziele w zakrystii, a w dni powszednie w kancelarii parafialnej. Wypominki roczne                      
są w każdą niedzielę ok.  godz. 9.00, a jednorazowe 1.11 o 17.00  i  2.11 o 9.00. Istnieje 
również możliwość, wzorem lat ubiegłych, dołączenia swoich zmarłych do Mszy 
zbiorowych od 1 do 8 listopada o g. 18.00.                                  
Pamiętajmy w naszych modlitwach o zmarłych Rodzicach, Małżonkach, Dzieciach, 
Dziadkach, Krewnych i Przyjaciołach. Możemy ofiarować im naszą modlitwę i odpusty. 

Zachęcamy do tych pobożnych praktyk. 
7. Zachęcamy do nabycia tygodnika „Idziemy”, w którym jest artykuł o naszej parafii 

pod tytułem „Z Wawelu na Wolę”. Są również inne tygodniki katolickie, do lektury których 
gorąco zachęcamy.  
 
Kalendarium cd.: 
15 X – czw. – Wsp. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła – (1515-1582) -

Reformatorka zakonu karmelitańskiego. Przemiany, które wprowadziła, były  powrotem              
do ducha, który na początku ożywiał regułę karmelitańską                                         
16. X. – pt. – Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej – (1178-1243) Jako dwunastolatka 

została wydana za mąż, jako księżna przeżyła śmierć sześciorga swoich dzieci i męża, 
księcia Henryka Brodatego ,,, jako zakonnica cysterska praktykowała … czyny pokutne. 
Żyła miłością do Kościoła i ubogich.                                               
17. X. – sb. – Wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika – Podczas 

prześladowań chrześcijan został przez cesarza Trajana skazany na śmierć.  Nie uciekał 
przed żołnierzami, wiedział, że „nie został zapomniany w oczach Bożych”. Wyrok odczytał 
jako zaproszenie Chrystusa do współudziału w Jego męczeństwie. 


