
Hasła: 1. Gospodarz miał nadzieję, że rolnicy … Jego Syna.  2. „Był pewien … który 
założył winnicę”   3. Miał nadzieję, że mu będą oddawali plon we … porze. 4.  Gdy 
nadszedł czas zbiorów, … swoje sługi do rolników  5. Posłał też inne sługi - więcej 
niż za … razem.    6. W końcu posłał do nich … syna  7. „Rolnicy … syna mówili 
do siebie: to jest dziedzic 8. - chodźcie … go”. 9. „Nędzników marnie …” 10. 

Gospodarz odda winnicę w … innym rolnikom  11.”Właśnie ten kamień, który odrzucili 
budujący, stał się … węgła.” 12. „… Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, 
który wyda jego owoce.” 13. „ Pan to sprawił i jest …  w naszych oczach.”  

Wydaje się, że na 
naszych oczach dzieje 
się wielkie widowisko. 
Niektórzy chcą usunąć 
Boga, jak niewygodny 
dla siebie kamień. 
Ciekawa rzecz. Bóg 
jakby zgodził się na to, 
żeby Go  odsunąć, po 
to, żebyśmy zobaczyli, 
co będzie bez Niego. 
… Co się dzieje, kiedy 
człowiek odrzuca 
Boga? – Miejsce bez 
Boga jest puste. 

Człowiek chce je koniecznie czymś zapełnić, bo czuje, że nie jest bezpański i do 
kogoś należy. Niektórzy stawiają na miejscu Boga bożka ludzkiego, ale człowiek 
jest przemijający i może odejść jako zbrodniarz. Niektórzy stawiają na miejscu 
Boga sztukę, ale sztuka nie jest tylko umiejętnością. Ma tajemniczy rodowód. 
Rodzi się z natchnienia, z iskry Bożej. Jeśli sztuka wyłącza Boga, staje się 
męcząca namiętnością. Inni w miejsce Boga stawiają naukę i … wymyślają 
bombę atomową. Najczęściej na miejsce Boga stawia się pieniądz albo potrzebę 
jego użycia. … Puste miejsce po Bogu może wypełnić tylko sam Bóg. 
 [x J. Twardowski, W świetle Ewangelii,  wyd. W drodze 2005, s. 90].        

 * Pobici, zabici, obrzuceni kamieniami byli wysłannikami Pana.                    
W wielu rodzinach, miejscach pracy spotykamy ludzi, którzy uważają się                                 
za prześladowanych… Każdy ma w życiu taką chwilę, kiedy uważa, że jest 
biedną ofiarą w ręku okrutnych ludzi.  Czy tak jest naprawdę? Czy „biją” nas                      
za to, że bronimy Boga, czy za to, że bronimy siebie? – Czy nie jesteśmy 
przypadkiem wysłannikami samych siebie? … [x J. Twardowski, W świetle Ewang. wyd. 

W drodze 2005, s. 89].                                                                           
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Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili  (J 15, 

16)    Mt 21, 33-43 

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". 
Bóg pokoju jest z tymi, którzy czynią to, czego się nauczyli, przejęli, usłyszeli i zobaczyli             
u uczniów Pańskich, od których doszła do nich Ewangelia Boża o Jezusie Chrystusie, 
Synu Bożym. Uczeń Jezusa to ten, kto zachowuje Jego naukę, kto spełnia wolę Ojca, 
który jest w niebie - kto myśli i bierze pod rozwagę oraz czyni i wykonuje wszystko, co jest 
dobre, co jest Bogu przyjemne i co doskonałe. Uczeń Jezusa to słuchacz i wykonawca 
Słowa, tylko taki cieszy się pokojem Bożym, który przewyższa wszelki umysł i strzeże jego 
serce i myśli w Chrystusie Jezusie. …                                                                         
(M. Ristau, http://mateusz.pl/czytania/2020/20201004.html );. 

 
• Papież Franciszek: “… Mały wirus nadal powoduje głębokie rany i demaskuje nasze 

słabości fizyczne, społeczne i duchowe. Obnażył przed ludźmi wielką nierówność 
panującą w świecie: nierówność szans, dóbr, nierówność dostępu do opieki 
zdrowotnej, nierówność dostępu do technologii, do edukacji – miliony dzieci nie mogą 
pójść do szkoły, a to jeszcze nie wszystko. Te niesprawiedliwości nie są ani 
naturalne, ani nieuniknione. Są one dziełem człowieka, pochodzą z modelu wzrostu 
oderwanego od najgłębszych wartości. Marnotrawstwo żywności, którą można by 
nakarmić wszystkich. A to sprawiło, że wiele osób utraciło nadzieję i powiększyła się 
niepewność i trwoga. Dlatego, aby wyjść z pandemii, musimy znaleźć lekarstwo nie tylko 
na koronawirusa, co jest ważne, ale także na wielkie wirusy ludzkie i społeczno-
ekonomiczne, których nie wolno ukrywać... I z pewnością nie możemy oczekiwać, że 
model gospodarczy, który leży u podstaw niesprawiedliwego i niezrównoważonego 
rozwoju, rozwiąże nasze problemy. Nie uczynił tego i nie uczyni…, pomimo, że niektórzy 
fałszywi prorocy nadal obiecują „efekt kaskadowy”, który nigdy nie nadejdzie [2]. -  
…Niech Bóg dan nam „zarażać” miłością i globalizować nadzieję w świetle wiary.                      
[z Audiencji - dziedziniec św. Damazego Pałacu Apost., 30 IX 2020];   
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7 Z  B  C  Y  S  Y x 

8 x x x x Z  B  J  Y x 

9 x x x W   R   I x x 

10 D  I  R  A  Ę x x x 

11 x x x x x G Ł  W   Ą 
12 x x K  Ó  E  T  O x 

13 x x C  D  M x x x x x 
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• św. Jan Paweł II  - … Trzeba przeto, ażebyśmy wszyscy — wyznawcy Chrystusa 

— spotkali się i zjednoczyli wokół Niego Samego. … w tym jednym możemy                                   
i winniśmy już teraz osiągnąć i ujawnić światu naszą jedność:                                            

w głoszeniu tajemnicy Chrystusa, w ujawnianiu Boskiego, a równocześnie ludzkiego 
wymiaru Odkupienia, w zmaganiu się wytrwałym i niestrudzonym o tę godność, jaką każdy 
człowiek osiągnął i stale osiąga w Chrystusie, która jest godnością Łaski Bożego 
przybrania, a równocześnie godnością wewnętrznej prawdy człowieczeństwa … 

[Redemptor hominis, 11].    

• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński:   - Po Bogu w Trójcy Świętej Jedynym nie 

mamy nikogo bliższego nad Matkę Słowa Wcielonego. Gdy więc szukamy w naszych 
myślach modlitewnych z kim mielibyśmy rozmawiać, komu mielibyśmy się zwierzyć, z kim 
naszą samotność dzielić, to chyba tylko z Nią. [Kromka Chleba, Poznań-Wa-wa 1977, X nr 7]. 
                                                           
KKK -  Modlitwa jest darem łaski, lecz zawsze zakłada zdecydowaną odpowiedź z naszej 

strony, ponieważ ten, kto się modli, walczy przeciw sobie, otoczeniu, ale przede wszystkim 
przeciw podstępom kusiciela, który czyni wszystko, by odwrócić człowieka od modlitwy. 
Walka modlitwy jest nierozłączna z postępem w życiu duchowym. Każdy modli się tak,                      
jak żyje, ponieważ każdy żyje tak, jak się modli. 2725      

Kontempluj Słowo Boże  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?"  – … Iluż to już ludzi pragnęło postawić siebie w miejscu Boga, iluż 
rościło sobie pretensje do kierowania losem świata i ludzkości, ilu za wszelką 
cenę chciało uzurpować sobie władzę absolutną. A najczęściej była to cena 
ludzkiej krwi. Bo takie kłamstwo, pozory wszechmocy, można narzucić tylko siłą 
strachu … Żeby zająć miejsce Boga, trzeba najpierw Go zabić… przynajmniej w 
ludzkich sercach. Nie przypadkiem wszystkie totalitaryzmy na czele swoich celów 
stawiały zawsze walkę z wiarą, z Bogiem. Bo Bóg szanuje człowieka, szanuje 
jego godność i wolność. I dlatego woli sam ucierpieć, niżby miał cofnąć swoje 
dary i obietnice... Musi się w tym miejscu zrodzić pytanie o sens tego 
wszystkiego. Po co to? Czyż nie lepiej byłoby pracować spokojnie … i cieszyć się 
pokojem i życiem? Pewnie, że lepiej. Ale człowiek nieraz łudzi się, że mógłby 
mieć jeszcze lepiej, lepiej niż sam Bóg. … A co na to każdy z nas? Jaka jest 
moja postawa wobec Boga i Prawdy, którą głosi za pośrednictwem swoich 
świadków, a nade wszystko Kościoła? - Co zwycięży: pokorne zaufanie, 
wierność i posłuszeństwo Bożej miłości, czy też pycha, nienawiść i żądza 
nieskrępowanej władzy?                                              
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: Winnicą Pana jest dom Izraela (Ps 80)                            
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia 
Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Odnów nas, Panie, 
Boże Zastępów i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. (Ps 80). 

 [z: x Mariusz Pohl, Zabijmy Boga].                         
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                 XXVII niedziela zwykła 

1. Dziś I niedziela m-ca. Po Sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu                               
do publicznej adoracji. O g. 15.00 Godzina Miłosierdzia z Koronką. Adorację 
zakończy wspólne nabożeństwo różańcowe o g. 17.15. 
2. W środę Kościół oddaje cześć NMP Królowej Różańca Św. W sposób 
szczególny uczcijmy Maryję biorąc udział w nabożeństwie różańcowym.    
3. Jutro przypada I poniedziałek m-ca. O g.7.30 Msza św. Zbiorowa za Zmarłych. 
Kartki z imionami naszych Zmarłych można jeszcze składać w puszce pod 
ekranem rzutnika. 
4. W środy Nowenna do MB Nieustającej Pomocy będzie bezpośrednio                         
po różańcu, który jest codziennie o 17.15. 
5. W następną niedzielę będziemy obchodzili w całej Polsce XX Dzień Papieski. 
Przed kościołem będzie prowadzona zbiórka ofiar na Fundację Dzieło Nowego 
Tysiąclecia. W związku z Dniem Papieskim zbiórka ofiar na rzecz Caritas będzie 
w tym m-cu wyjątkowo w III niedzielę. 
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. Po wielu latach starań udało się nam pozyskać relikwie naszego Patrona 
Św. Stanisława Biskupa. Relikwie zostaną odebrane przez Ks. Proboszcza                       
z Katedry Wawelskiej 10 X. Termin uroczystej instalacji relikwii w kościele będzie 
podany później. Chcemy, aby jak najliczniejsza liczba wiernych miała swój 
osobisty udział i swoją cegiełkę w tym dziele. Zgodnie z zapowiedzią dziś po 
każdej Mszy św. przed kościołem organizujemy zbiórkę ofiar na koszty związane 
ze sprowadzeniem odbiorem i przygotowaniem godnego relikwiarza. Jeśli ktoś 
nie może dziś, a bardzo chciałby to uczynić, może złożyć swoją ofiarę                                
w kancelarii lub bezpośrednio u Ks. Proboszcza. Już dziś za wszelkie dary serca 
składamy serdeczne Bóg zapłać! Kalendarium: 
07 X 2020 – śr. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej - … Różaniec: 

sposób na przyjmowanie Dobrej Nowiny. To bardziej słuchanie Ewangelii niż 
wypowiadanie formuł. Coś jak droga obrana przez Marię z Betanii: zasiadanie u stóp Pana 
i …kształtowanie swego życia przez rozważanie tajemnic życia Chrystusa. To także 
sposób na rozumienie tajemnicy własnego życia…  [B. Matusiak OP, "Oremus", X 2008, s. 32];     

09. X. – pt. – Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa – (ok. 1160-1223), 

biskup krakowski, autor jednej z pierwszych polskich kronik. Zrezygnował z zaszczytów, 
usunął się do klasztoru: został mnichem cysterskim. Za najwyższy zaszczyt uznał trwanie 
na modlitwie u stóp Jezusa.  

http://www.archibial.pl/czytania.php?d=2

