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Refleksja 
 

Ewangeliczna przypowieść o robotnikach w winnicy, którzy o różnej porze 

rozpoczynając pracę taką samą otrzymali zapłatę, zawsze budziła kontrowersje. 

Dla jednych był to przykład społecznej niesprawiedliwości, odejście od 

żelaznej reguły: jaka praca, taka płaca. Dla innych – przeciwnie, był to 

przykład trafnego rozwiązywania trudnych kwestii społecznych, zwłaszcza 

bezrobocia. 

Przypowieść o gospodarzu, który „wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć 

robotników do swojej winnicy” w istocie swej nie dotyczy ani spraw 

społecznych, ani ekonomicznych. W każdym bądź razie nie dotyczy ekonomii 

ziemi, lecz nieba, a ściślej mówiąc – ekonomii zbawienia. Chodzi tu Królestwo 

niebieskie, do urzeczywistniania którego wezwani są wszyscy ludzie 

wszystkich czasów. Skoro – jak sądzili Ojcowie Kościoła – Chrystus jest  

„w środku czasów”, to znaczy, że z każdego miejsca historii jest do Niego 

równie daleko i równie blisko. Nie decyduje o tym sama tylko chronologia, 

lecz osobista świętość i szczera wola włączenia się w zbawcze dzieło Jezusa 

Chrystusa: „czy to przez życie, czy przez śmierć” – jak napisał Apostoł 

ostatniej godziny – święty Paweł. 

Bóg, który jest poza czasem, daje każdemu człowiekowi szansę zbawienia, 

dając czas na nawrócenie. Wezwanie proroka Izajasza jest jednocześnie 

pokrzepiającą obietnicą: „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, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu”.    

Aby jednak tej szansy nie przegapić, trzeba stanąć blisko Winnicy Pana, blisko 

Chrystusa i Jego Kościoła. Takie czekanie, czy raczej twórcze czuwanie, też 

jest pracą, i to ciężką. Jest to oczywiście przede wszystkim praca wewnętrzna, 

ale przecież od wewnątrz buduje się Królestwo niebieskie. 

ks. Antoni Dunajski 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

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". (Mt 20, 1-16a) 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 21.09; święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty. 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 70. rocznicy urodzin Doroty oraz o Boże 

błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.      

18
00

 1) Za † Marię Ratajczyk w kolejną rocznicę śmierci, † syna Adama,  

†† Augustyna Krawiec, Wilhelma Ratajczyk oraz †† z pokrewieństwa. 

2) Za † Marię Burkart – od rodziny Waligóra.  

Wtorek – 22.09 

7
00 Za †† Stefanię, Augustyna i Wernera Przywara oraz †† z pokrewieństwa.  

18
00 1) Do Miłosierdzia Bożego za †† Reginę Myśluk, Michalinę, Annę i Daniela 

Myśluk, siostrę zakonną Fabiolę Myśluk, Leokadię, Józefa, Marię  

i Mieczysława Marszałek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.   

2) Za † Sławomira Jankowskiego, jego † ojca Mieczysława oraz † teścia 

Gabriela Grelowskiego.       

Środa – 23.09; wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera. 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 70. rocznicy urodzin Andrzeja Warzecha 

oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.   

17
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 60. rocznicy urodzin Krystiana Dreschel 

oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.  

2) Za † męża Ryszarda Kunert w dniu urodzin, †† z pokrewieństwa Kunert, 

Kosiarz i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Czwartek – 24.09 

7
00

 Za † Irenę Szafraniec w 30. dzień po śmierci.  

18
00

 1) Za †† z rodzin Przybyła, Friedla i dusze w czyśćcu cierpiące.  

2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 85. rocznicy urodzin Heleny oraz  

o powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo w rodzinie.   

Piątek – 25.09 

7
00

 Za † Helmuta Sledź, †† z rodziny z obu stron Śledź i Frank,  

†† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.   

18
00

 1) Za †† Annę i Bolesława Wołyniec, Dominikę, Baltazara i Adama Moroz 

oraz †† z pokrewieństwa.  

2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji kolejnej rocznicy urodzin Jolanty oraz 

wnuczek Amelii i Julii i o Boże błogosławieństwo oraz zdrowie w rodzinie.   

Sobota – 26.09 

  7
00

 Za † męża Huberta Langer w 3. rocznicę śmierci, † teścia Waltera Langer oraz 

†† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

18
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 60. rocznicy urodzin Wiesława Kaczor.  

2) Do Miłosierdzia Bożego za † żonę Urszulę Gajda, †† rodziców Grzywocz  

i Gajda, †† z pokrewieństwa Grzywocz i Gajda.    

Niedziela – 27.09 – XXVI Zwykła.  

7
00

 Za †† męża Tomasza Sieleckiego, syna Wiesława, córkę Janinę, siostrę Zofię 

Bąk i dusze w czyśćcu cierpiące.   

8
15 Za † Bertę Smarsly w 30. dzień po śmierci.  

9
45

 Za † ojca Gerarda Pawleta w kolejną rocznicę urodzin oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące.     

11
15

 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 90. rocznicy urodzin Janiny Parucha 

oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny. 

2) Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Fabiana Piotra Szmul.  

16
30 Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji urodzin Janiny oraz o Boże 

błogosławieństwo dla całej rodziny.  
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 Dziś o godz.16
30

 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.  

 W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie dla uczniów 1. i 2. klasy 

szkoły ponadpodstawowej, którzy 7 października mają przyjąć sakrament 

bierzmowania.  

 W środę o godz. 17
00 

Msza św. szkolna i spotkanie dla dzieci przygotowujących 

się do 1. Komunii św. w kościele oraz w salce spotkanie dla kandydatów do 

bierzmowania z klasy 6. 

 W piątek po Mszy św. wieczornej obowiązkowa zbiórka dla wszystkich 

ministrantów i lektorów.  

 W sobotę o godz. 9
00

 spotkanie dla kandydatów na ministranta.  

 Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na remonty obiektów diecezjalnych  

i konserwację zabytków sakralnych, a w przyszłą niedzielę kolekta na 

ogrzewanie. Dziś przed kościołem zbiórka na remont organów. Za złożone 

ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!. 

 Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim panom, którzy w poniedziałek wnosili 

i pomagali w instalowaniu głównych elementów remontowanych organów. Bóg 

zapłać! 

 Intencje mszalne na 2021 rok przyjmowane będą w kancelarii od 28 września. 

Istnieje możliwość sprawowania Mszy św. gregoriańskich – prosimy  

o zgłaszanie ich w tym tygodniu. 

 
 


