
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich 
swych drogach [Ps 145];                      

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.  Świat, w którym żyjemy –     
to również Winnica …  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 …” 

• Papież Franciszek:  “… Jesteśmy w obrębie przyrody, 

stanowimy część przyrody…kontemplacja prowadzi nas 
do postawy troski…I jest pewna rzecz, o której nie wolno 
nam zapominać: kto nie potrafi kontemplować przyrody             

i stworzenia, nie potrafi kontemplować ludzi w ich 
bogactwie. A ten, kto żyje, by wyzyskiwać 
przyrodę, w końcu będzie wyzyskiwał ludzi                      
i potraktuje ich jak niewolników. .Jest to prawo 

uniwersalne: jeśli nie potrafisz kontemplować przyrody, 
to bardzo trudno będzie ci kontemplować ludzi, piękno 
ludzi, twojego brata, twojej siostry. … „Ważne jest,                 
by podejmować wymiar kontemplacyjny, to znaczy, 

postrzegania ziemi, stworzenia jako daru, a nie jako 
czegoś, co można wykorzystać dla zysku. Kiedy 
kontemplujemy, odkrywamy w innych ludziach                      
i w przyrodzie coś znacznie większego niż ich 
użyteczność. Oto sedno problemu: kontemplować                    
to wyjść poza użyteczność danej rzeczy. …. Odkrywamy 
wewnętrzną wartość rzeczy udzieloną im przez Boga. - 
Jak nauczało wielu mistrzów duchowych, niebo, ziemia, 
morze, każde stworzenie posiada tę charakterystyczną 
lub mistyczną zdolność skierowywania nas na nowo ku 
Stwórcy i do komunii ze stworzeniem. [Watykan, 16 

września 2020 r.];  • 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 -  dla świata pracy];       
Sługa Boży Kard. Stefan 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]. 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.  [Ks. Jan Twardowski];

 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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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 
 

1 x x x x U W  Ż   E 

2 x N  E  I  S   E 

3 R   O  N  K  W x 

4 O   A  N  E  U x 

5 D   E  I  T  J x 

6 x W  A  C  C   L 

7 x x D   A  A x x x 

8 x x x W  P   Ć  x 

9 x D  S  A  Ą x x x 

10 x x x P  Ń   A x x 

11 x x S   S   E x x 

12 x S  I  K   Ę x x 

13 x x O   A  N   I 
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 Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie 
słuchali słów Syna Twojego (Dz 16, 14b)                            

Mt 20, 1-16a                         
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". - 

Przychodzimy do Chrystusa, aby mieć życie … Chrystus 
przyszedł, abyśmy przez wiarę w Niego mogli narodzić 
się z Boga i nie umrzeć na wieki…  Chrystus wzywa nas 
do nawrócenia i wiary w Ewangelię, abyśmy nie zginęli, 
ale stali się nowym stworzeniem i mogli wejść                             
do Królestwa Bożego. Mamy szukać Pana, wzywać Go, 
porzucić drogę bezbożności i nawrócić się do Pana, 
otrzymać Jego przebaczenie i żyć dla Boga. Drogi Boże 
to nie drogi świata i myśli Boże to nie myśli świata. Pan 
powiedział: Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. 
[Marek Ristau, Bractwo Słowa Bożego]; 

           MODITWA  WIERNYCH                                  .             
1. Módlmy się za Kościół Święty, aby głosił wszystkim 

ludziom naukę o Miłosierdziu Bożym – CIEBIE ...                              
2. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, 

lekarzy i wszystkich pracowników, aby  zaufali Bogu  – 
CIEBIE PROSIMY …                                  
3. Módlmy się za wszystkie dzieci z naszego Instytutu, 

ich rodziny, lekarzy, pielęgniarki, o radość ze swojej 
służby Bogu - CIEBIE PROSIMY…                                                   

4. Módlmy się o pokój między  narodami oraz                      
o miłosierdzie dla prześladowanych chrześcijan - ... 
5. Módlmy się za nas - o otwarte i skruszone serca -  

CIEBIE PROSIMY… -  WYSŁUCHAJ NAS PANIE.                                                 

Kontempluj Słowo Boże  według Lectio Divina:                                                                            

I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst z I-go 
czytania, jak gdyby dyktował  go dla ciebie Duch 
Święty;  Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, 
wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny 
porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. 
Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje,    
do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.                         
Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi 
moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad 
ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli 
moje – nad myślami waszymi. (Iz 55, 6-9)                                 
II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. 

Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" –      To słowo 

nie pozwala pozostawać w sennym letargu. Bóg szuka 
człowieka, przyszedł szukać i znaleźć to, co się zgubiło. 
Czego szukacie? Kogo szukacie? Bóg wie, kogo i czego 
szuka. Człowiek w wirze życia, a często także w stanie 
wyobcowania, nie wie ani kogo, ani czego szuka. Słowo 
Pana, podane przez Izajasza, przynagla nas do szukania 
Boga. On nas zapewnia, że jest blisko, a skoro tak,                         
to trzeba Go wzywać. Zdarcie gardła chociażby przez 
głośne recytowanie psalmów, hymnów                                
i pieśni połączonych z długimi pacierzami nie wystarczy. 
Chcesz Pana - komunii z Nim? Potrzebne jest cięcie - 
porzucenie zła, grzechu, nawrócenie i podążanie                             
ku Niemu. Czy tak właśnie chcę żyć? – Radykalnie …? - 
Izajasz, choć wierzący Izraelita, ze świadomością 
objawiania się Jahwe Hebrajczykom, podpowiada,                       
że Pan Bóg dla człowieka pozostanie na tej ziemi nie 
poznanym do końca. Owo poznawanie z naszej strony 
Boga jest rozłożone na proces całego naszego życia. 
Będziemy Go poznawać, a On będzie nas nasycał sobą. 
Człowiek współczesny – ja też nim jestem -  męczy się 
szukaniem wielu rzeczy, aby spełnić siebie (zob. V. Frankl, 

Człowiek w poszukiwaniu sensu). Szukaj, szukaj - 
przynaglenie Izajasza rozbrzmiewać będzie na nowo                       
z ust Jezusa – szukajcie, a znajdziecie, pukajcie,                          
a otworzą wam, proście, a otrzymacie. Zazwyczaj                             
w prozie życia nasze poszukiwania koncentrują się na 
wyszukiwaniu i tropieniu tego, co cielesne, karmiące 
zmysły i emocje. Szukamy szczepionki, antidotum na 
COVID-19, lepszej jakości życia. W licznych                                
i wielokierunkowych poszukiwaniach czy nie zapominam                     
o … Bogu. - Szukanie Pana bez stałego nawracania… 
okaże się w konsekwencji niewystarczające. Słowo                         
to czytane jest dzisiaj w Kościele. Kościół potrzebuje 
dogłębnej reformy, a ta reforma dokonuje się przez 
nasze nawrócenie.- Czy tak o tym myślę?...  (Por. R. Sarah, 
Wieczór się zbliża i dzień już się chyli, Warszawa 2019. s. 15.)

     
III - Actio/oratio:- Teraz ty pozwól Bogu zstąpić                          

do swojego serca i mów o przeżyciach, które rodzi                          
w tobie Słowo. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem. Może                               
ci w tym pomóc modlitwa słowami:                                               
Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali 
słów Syna Twojego (Dz 16, 14b)                                         
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 
Powtarzaj w różnych porach dnia:                                                  
Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają. [Ps 145]                      
-  [http://mateusz.pl/czytania/2020/20200920.html]; 

      Kalendarium: 
21 IX 2020 – pn. – Święto św. Mateusza, apostoła                       
i ewangelisty - … Pan patrzy na serce. Jezus ujrzał 

człowieka imieniem Mateusz i rzekł do niego: " Pójdź za 
Mną!". A on wstał i poszedł za Nim. Pan … otaczał się                     
i jadał wspólnie z celnikami i grzesznikami. Faryzeusze 
uważali się za lepszych. Jesteśmy wszyscy grzesznikami 
zbawionymi łaską, tylko dzięki ofierze Chrystusa. … 
[Marek Ristau, Bractwo Słowa Bożego];                                          
15 IX 2020 – śr. – Wsp.  św. Ojca Pio z Pietrelciny, 
prezbitera - (1887-1968), pokorny zakonnik-kapucyn, 

zadziwił świat swoim życiem oddanym bez reszty 
modlitwie i słuchaniu ludzi. Dźwigał krzyż razem                               
z Chrystusem, czego zewnętrznym znakiem były 
stygmaty męki Pańskiej.                                                                                    
25 IX 2020 – pt. – Wsp.  Bł. Władysława z Gielniowa, 
kapłana, Patrona Warszawy - (ok. 1440-1505), 

bernardyn, patron Warszawy, słynął z wielkiej czci Męki 
Pańskiej. Poświęcił jej liczne kazania i pieśni. … 
Odznaczał się duchem pokuty i surowym, pełnym 
wyrzeczeń stylem życia. Jego postawa i posługa zjednały 
mu wdzięczność i szacunek wiernych.  


