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Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 

«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył win-

nicę. 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 przybę-

dzie 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 za-

brane, a dane narodowi, który wyda jego owoce». 

I czytanie: Iz 5, 1-7; Ps 80 

II czytanie: Flp 4, 6-9; Ewangelia:  Mt 21, 33-43 



KOMENTARZE PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Dziś  śłyśzymy z uśt Jezuśa przypowieś ć  śkierowaną do arćykapłano w 

i śtarśzyćh ludu, ćzyli tyćh, kto rzy znali Prawo Boz e, naućzali go i uwaz ali śię 

za przewodniko w narodu. A jednak ićh pośtępowanie nie podobało śię Chry-

śtuśowi. Na przykładzie niegodziwyćh rolniko w dzierz awiąćyćh winnićę 

uzmyśławia im, z e i oni śą niegodziwćami, bo kierująć z yćiem Narodu Wy-

branego trośzćzą śię nie o jego dobro i śprawy Boz e, ale o właśne intereśy, 

wygodne z yćie i pozyćję dająćą dobrobyt. Słowa Jezuśa kaz ą i nam zaśtano-

wić  śię o ćo tak naprawdę w z yćiu zabiegamy. Czy zalez y nam na tym, aby 

wzraśtało Boz e Kro leśtwo na ziemi i Jego ćhwała, ćzy tez  śzukamy wygodne-

go z yćia, właśnej korzyś ći i uśpokojenia śwojego śumienia tym, z e przyćho-

dzimy na niedzielną Eućharyśtię, przyjmujemy śakramenty ś więte, modlimy 

śię. Tylko ćzy naśze z yćie przez to śię zmienia? Czy jeśteś my w Boz ej winnićy 

tymi, kto rzy ćzują śię za nią odpowiedzialni i trudzą śię w niej najlepiej jak 

potrafią? Czy w Boz yćh oćzaćh jeśteś my tym kamieniem, któ ry ódrzucili bu-

dujący, a stał się główicą węgła? 

Panie, nie daj nam zapomnieć , z e to z Twojej łaśki zośtaliś my wybrani po 

to, aby Ci śłuz yć  i ćałemu ś wiatu głośić  Twoją ćhwałę. 

Dziśiejśza przypowieś ć  Pana Jezuśa pośiada bardzo głęboką śymbolikę. 

Jeśt ona przede wśzyśtkim metaforą hiśtorii zbawienia. Jezuś opowiada tę 

przypowieś ć  arćykapłanom i faryzeuśzom, na konieć zadająć im pytanie, jak 

nalez ałoby ośądzić  dzierz awćo w, kto rzy zamordowali śyna właś ćićiela win-

nićy. Odpowiedz  śłućhaćzy brzmi: „nędzników wytraci(…), a winnicę ódda 

innym”. Swoją odpowiedzią niejako ośądzili śamyćh śiebie. Jednak Boz a śpra-

wiedliwoś ć  jeśt zupełnie inna niz  ludzka. On pragnie oćalić  grześznika, obda-

rzająć go przebaćzeniem i pojednaniem. Bo g zrobi wśzyśtko, aby nawet naj-

więkśzego grześznika pozyśkać  dla Miłoś ći. Nawet pośyła śwego jedynego 

Syna wiedząć, z e umrze na krzyz u. Jednak ośtatnim śłowem nie jeśt krzyz . 

Odrzućona i podeptana miłoś ć  ośtatećznie zwyćięz y nienawiś ć  i kaz de zło. 

Bo g wierzy w ćzłowieka nawet wtedy, gdy ten odrzuća jego miłoś ć . Walćzy 

o śwoje śtworzenie do granić śwojej wśzećhmoćy. Tą granićą jeśt tylko wol-

noś ć  ćzłowieka. Jak wśzyśtko, ćo zośtało napiśane w Ewangeliaćh, ro wniez  ta 

przypowieś ć  bardzo realnie dotyćzy naś wśzyśtkićh. Nieuśtannie jeśteś my 

obdarzani ro z norakimi darami Boz ymi. Nieśtety tez  ćzęśto jeśteś my nierze-

telnymi dzierz awcami, kto rzy nie ćhćą oddawać  włas cicielówi winnicy  tego, 

ćo mu śię nalez y. Ro wniez  grzećh odrzućenia Syna Boz ego i Jego ukrzyz owa-



...I NIE TYLKO 

Pracodawca i robotnicy 

Izajaśz wykorzyśtał obraz winnićy, by przedśtawić  miłoś ć , jaką Bo g darzy 

śwo j lud. Chryśtuś, pośłuz ył śię tym obrazem, by odśłonić  mećhanizmy śpo-

łećzne, w kto ryćh On jeśt ofiarą. Jezuś nie zatrzymuje śię na lośaćh śamej 

winnićy, lećz na układaćh, kto re iśtnieją między właś ćićielem a najemnikami 

i praćownikami. Właś ćićiel zawarł umowę, najemnićy ją podpiśali. Gdy jed-

nak dośzło do podziału zyśku, praćownićy okazali śię nieućzćiwi. Nie tylko 

nie dotrzymali umowy, ale uderzyli w śyna właś ćićiela. 

Dziśiejśzą Ewangelię moz emy odnieś ć  do naśzyćh układo w zawodowyćh. 

Czy jako właś ćićiele firm, dyrektorzy lub zwykli praćodawćy trośzćzymy śię 

o ućzćiwoś ć  śamej umowy i o jej doćhowanie? To pytanie jeśt aktualne ro w-

niez  w oćenie praćodawćo w, kto rzy nie wierzą w Boga. Nalez y śię lićzyć  z ićh 

nieućzćiwoś ćią. Jezuś nie waha śię mo wić  o śwoim Ojću jako o praćodawćy 

i śtawia Go wśzyśtkim za wzo r. 

Inny ześtaw pytan  odnośi śię do praćowniko w. Czy jeśteś my ućzćiwi, ćzy 

dotrzymujemy umowy, ćzy naśze relaćje z praćodawćą śą oparte na mądrym 

zaufaniu? Jakz e ćzęśto praćownićy śą dziś  wykorzyśtywani. Jak ćzęśto śpoty-

kamy śię z nieśprawiedliwoś ćią. Czy wo wćzaś jako ućzniowie Chryśtuśa pa-

miętamy o umowie, kto rą z nami zawiera, i o tym, z e praćodawća moz e za-

wieś ć . Ale Jezuś nigdy nie zawiedzie. To Bo g nagrodzi rzetelnoś ć  praćy. Miej-

śće praćy i układy, jakie w niej panują, śą areną ś wiadećtwa Ewangelii. 
kś. Edward Staniek 

nie dokonuje śię obećnie, niemal na naśzyćh oćzaćh. Odrzućona miłoś ć  Boga 

ośtatećznie obraća śię przećiwko śamemu ćzłowiekowi. Wyrzućająć Boga ze 

śwojego z yćia, gubimy śamyćh śiebie. Nie moz na bezkarnie odrzućać  Boz yćh 

napomnien  do nawro ćenia i uparćie trwać  w grzećhu. Grzećh potęguje wśze-

ćhobećne zło i z ćzaśem prowadzi grześznika do kataśtrofy.  

Panie! Pomo z  mi być  wiernym i godnym praćownikiem w Twojej winnicy. 

Udziel, prośzę potrzebnyćh łaśk, abym zawśze przynośiła Tobie dobre owo-

će. Amen!  

O zachłanności 

Warto w kontekś ćie dziśiejśzej Ewangelii zauwaz yć , jak bardzo deśtruk-

ćyjny wpływ ma zaćhłannoś ć , do ćzego moz e ona doprowadzić . 

Winnića, o kto rej mowa, nie była właśnoś ćią rolniko w. Jej gośpodarz bar-

dzo śię napraćował: otoćzył ją murem, przygotował praśę, zbudował wiez ę. 



Rolnićy ją tylko dzierz awili, na pewno mieli z tego wiele korzyś ći. Ż yli z niej, 

mogli utrzymać  śiebie, śwoje rodziny, ale kto regoś  dnia zapragnęli mieć  wię-

ćej, ćhćieli tego, ćo do nićh nie nalez ało, łamiąć tym śamym umowę. Przywią-

zali śię do tego, ćo śię im podobało. Cećhowała ićh zaćhłannoś ć . Nie ćhodzi 

tylko o to, z e śię przywiązali, ale o to, do ćzego prowadzi zaćhłannoś ć  – do 

tego, z e rolnićy potrafili obrzućić  kamieniami i zabić  niewinnyćh ludzi. Nie 

pytali, ćzy ludzie wyśłani przez gośpodarza mają z ony, ćzy mają dzieći i ćzy 

pozbawione ojćo w będą miały ćo jeś ć . W ogo le nie myś leli o drugim ćzłowie-

ku. Żaćhłannoś ć  tak ićh zaś lepiła, z e nie byli w śtanie patrzeć  ani na gośpoda-

rza, ani nawet na jego śyna. Żaćhłannoś ć  ćzyni naś ś lepymi na wartoś ći, prze-

de wśzyśtkim zaś  na drugiego ćzłowieka. Dziwny wydaje śię gośpodarz, kto -

ry myś li, z e uśzanują jego śyna, i gorąćo wierzy w to, z e nawet najbardziej 

grześzny ćzłowiek ma w śobie jeśzćze tę wraz liwoś ć , kto ra mu mo wi: „Nie 

ro b tego! Popatrz, do ćzego ćię to doprowadziło”. Jednak przykład robotni-

ko w pokazuje, z e ćzłowiek moz e śię zepśuć  do tego śtopnia, by zabić  bliz nie-

go, ale tez  nie potrafi uśzanować  tego, z e inni zobaćzą w nim reśztki dobroći. 

Gośpodarz zobaćzył w tyćh ludziaćh dobro. Widział w nićh więkśze moz liwo-

ś ći: to, z e uśzanują jego śyna, z e będą dobrze traktować  ludzi. A ći nie doś ć , 

z e innyćh zabili, to zniśzćzyli takz e to śzerokie widzenie, ten potenćjał na-

wro ćenia, kto ry im przypiśano. Oćzywiś ćie wiemy, z e ta hiśtoria jeśt tylko 

przypowieś ćią, kto ra mo wi o tym, z e naro d z ydowśki nie przyjął Jezuśa Chry-

śtuśa. Nie przyjął, odrzućił, a ten odrzućony Chryśtuś śtał śię kamieniem wę-

gielnym. 

Rodzi śię jednak pytanie, w ćzym tak naprawdę ći ludzie byli zaćhłanni. 

Jeś li naro d z ydowśki lub jego przywo dćy zośtali poro wnani do tyćh dzier-

z awćo w, to na ćzym polegał ićh błąd. Czego śię tak trzymali? Na ćo byli 

otwarći? Moz na powiedzieć , z e zaro wno ićh zaćhłannoś ć , jak i rodako w Jezu-

śa polegała na tym, z e zawłaśzćzyli śobie śłowo Boga. Pan Bo g dał im prawo i 

powiedział: „Dzierz awćie to prawo”. Dał im przykazania i powiedział: 

„Bądz ćie dzierz awćami tyćh przykazan ”. Dał im wartoś ći. A ćo oni zrobili? 

Przywłaśzćzyli śobie to wśzyśtko. I gdy Bo g ćhćiał odebrać  śwoje owoće, 

ćhćiał jeśzćze raz przemo wić , odpowiedzieli: „Nie! Konieć. Nie przyjmiemy 

nić od Ciebie. Przyjęliś my dzierz awę. Skamienieliś my. To jeśt naśze i nie 

ćhćemy z adnyćh zmian. To jeśt naśz status quó”. Dramat przywo dćo w Izraela 

polegał na tym, z e przyjąwśzy śłowo Boz e, nie tylko nie wydali owoćo w, ale 

tak śię zamknęli na Pana Boga, z e nić nie byli w śtanie ze śobą zrobić . Nawet 

jez eli Bo g uwierzył w to, z e jeś li poś le śwojego Syna, to moz e przynajmniej 

Jego uśzanują. Bo g, widząć, ile razy odrzućali Jego śłowo i śłowa proroko w, 



CYTATY PRZY KAWIE 

Ukochałem sprawiedliwość, nienawidziłem niegodziwości  
i dlatego umieram na wygnaniu. 

św. Grzegorz VII  

Aby osiągnąć nasz ostateczny cel,  
trzeba nam iść za Boskim Przewodnikiem,  

który chce prowadzić duszę tą drogą, jaką sam przeszedł,  
drogą wyrzeczenia i krzyża. 

św. Pio z Pietrelciny 

jak wiele razy ićh zabijali, nie bał śię pośłać  Syna, bo wierzył w ćzłowieka, 

kto ry mimo tego być  moz e Go uśzanuje. Ale przywo dćy tego nie zrobili. 

Jeśt w tej przypowieś ći jeśzćze trzeći problem. Tak jak kiedyś  naro d z y-

dowśki dziś  to my uwaz amy, z e jeśteś my w Koś ćiele tymi, kto rym Bo g oddał 

winnićę. To my jeśteś my nowym Izraelem. To my jeśteś my narodem wybra-

nym. Ale jez eli Bo g był w śtanie odebrać  wybranemu przez śiebie narodowi 

śwoją winnićę, to ćzy nie będzie w śtanie odebrać  jej nam? Bardzo waz na 

lekćja płynie z tej Ewangelii: nie powinniś my przyzwyćzajać  śię do tego, z e 

śkoro praćujemy w tej winnićy, to moz emy z nią robić , ćo ćhćemy. Obyś my 

śię nie przyzwyćzaili, obyś my ućzyli śię pokory! Bo g moz e odebrać  nam win-

nićę, gdy nie oddamy Mu plonu we właś ćiwym ćzaśie. 

W tym miejśću doćhodzimy do śedna tej Ewangelii. Co to znaćzy oddać  Bo-

gu plon we właś ćiwym ćzaśie? Nie wiem do kon ća, jak to rozumieć . Ale wiem 

jedno: muśzę Bogu ćoś  dać , ćzego nie da Mu ćzłowiek, kto ry nie jeśt wierzą-

ćy, z e ćoś , ćo mam dzięki temu, z e jeśtem w Jego winnićy i w Koś ćiele, z e wie-

rzę. Moje z yćie nie moz e być  takie śamo jak z yćie ludzi, kto rzy nie nalez ą do 

Koś ćioła, bo korzyśtam z niego, z łaśki Boz ej i z wiary, kto rą z yję, dlatego tez  

powinienem ćoś  za to Bogu oddać , ćzęś ć  z tego, ćo od Niego otrzymuję – jako 

wyraz dziękćzynienia i zwykłej śprawiedliwoś ći. Skoro w z yćiu mi śię powo-

dzi, mam wiarę, poko j śerća, tylu przyjaćio ł i znajomyćh, a to wśzyśtko dzięki 

Bogu, kto ry jeśt miłoś ćią i pośtawił mnie w śwojej winnićy, powinienem Mu 

ćoś  z tego oddać . Bogu śamemu, nie ludziom. Oto jeśt najwaz niejśze pytanie, 

kto re śtawia nam ten fragment Ewangelii: Co oddam Bogu w tym tygodniu, 

Bogu, kto ry zaprośił mnie do śwojej winnićy, Bogu, kto ry zaprośił mnie do 

śwojego kro leśtwa? 
kś. Wojćiećh Węgrzyniak 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Nabożeństwo różańcowe odprawiamy ćodziennie o godz. 17.30. Żapra-

śzamy do wśpo lnej modlitwy w koś ćiele. 

 Modlitewne spotkanie Odnowy w Duchu Świętym rozpoćznie śię w na-

śzym koś ćiele we wtorek o godz. 19.00; zaś  o godz. 19.30 zośtanie odprawio-

na Mśza ś w. o uzdrowienie duśzy i ćiała. 

 Liturgiczne obchody tygodnia:  

póniedziałek – wśpomnienie S w. Fauśtyny Kowalśkiej, dziewićy, 

śróda – wśpomnienie Najś więtśzej Maryi Panny Ro z an ćowej. 

 Msza św. za śp. ks. proboszcza Andrzeja Sapińskiego w roćznićę ś mier-

ći zośtanie odprawiona w piątek, 9 paz dziernika o godz. 18.00. 

 W przyszłą niedzielę 11 października, będziemy  obchodzić 20. Dzień 

Papieski.  Po kaz dej Mśzy ś w. przy wyjś ćiu z koś ćioła będą zbierane ofiary 

do puśzek na funduśz śtypendialny dla utalentowanej młodziez y z ubogićh 

rodzin. 

 Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta 

i nos w czasie nabożeństw w kościele. Do Komunii ś w. przyśtępują 

w pierwśzej kolejnoś ći ośoby przyjmująće Pana Jezuśa na rękę.  

 Odwiedziny chorych z pośługą śakramentalną w domu śą moz liwe po 

wćześ niejśzym zgłośzeniu w zakryśtii lub bezpoś rednio u duśzpaśterzy. 

 Kancelaria parafialna jeśt niećzynna. Intenćje mśzalne na rok 2021 moz -

na zamo wić  telefonićznie w godzinaćh  urzędowania kanćelarii. Potrzebne 

dokumenty i śprawy lośowe moz na załatwiać  poprzez kontakt z kśiędzem 

pełniąćym w danym dniu dyz ur. 

 Dziękujemy za ofiary śkładane w ćzaśie Mśzy ś w. przeznaćzone na Semi-

narium Dućhowne.  Ża tydzien  materialna ofiara będzie zbierana na potrzeby 

naśzego koś ćioła. 

Chodzić będziecie po ziemi z sercem miłującym;  
może to być męczeństwem,  

ale lepsze jest męczeństwo z miłości niż męka z nienawiści. 

sł. Boży kard. Stefan Wyszyński 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 05.10 - WSPOMNIENIE ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ 

6.00   za zm. Adolfa Kubićę 

18.00  1. Dzięk.-błag. w int. dzieći i wnuko w oraz za duśze w ćzyś ć ću oćzekująće  

      pomoćy; 2. za zm. Franćiśzka Kręćioćha z rodziną 

      3. za zm. Marię Cibićką (2 greg.); 4. (poza parafią) za zm. Andrzeja Bieguna 

WTOREK - 06.10          

6.00   1. za zm. Helenę Kłaptoćz; 2. za zm. Jerzego Jabłon śkiego 

18.00  1. za zm. Marię Wo jćik; 2.  za zm. Marię Cibićką (3 greg.) 

      3. (poza parafią) za zm. Wandę Kućharćzyk 

ŚRODA - 07.10 - WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ 

6.00   za zm. Halinę Byrdziak 

18.00  1. Dzięk.-błag. o Boz e błog. dla Marii z okazji urodzin i imienin oraz dla    

      najbliz śzyćh; 2. za zm. Beatę Babićką; 3. za zm. Edwarda Czadernę 

      4.  za zm. Marię Cibićką (4 greg.); 5. (poza parafią) za zm. Mariana Szlago ra 

CZWARTEK - 08.10  

6.00   za zm. Marię Cibićką (5 greg.) 

18.00  1. Dzięk.-błag. w int. Kryśtyny Ohanka; 2. za zm. Piotra Kaćzora w roćz. ś m. 

      3. za zm. Łućję Kozieł; 4. (poza parafią) za zm. Kaćpra Grześzka 

PIĄTEK - 09.10        

 6.00  za zm. Marię Cibićką (6 greg.) 

18.00  1. za zm. kś. Andrzeja Sapin śkiego w roćz. ś m. 

      2. za zm. Jadwigę Hryćulak w 1 roćz. ś m. 

      3. za zm. Tadeuśza Palećznego; 3. (poza parafią) za zm. Henryka Wanata 

SOBOTA - 10.10          

6.00   1. za zm. Marię Cibićką (7 greg.); 2. Mariannę Szypułę 

18.00  1. za zm. rodzićo w Jerzego i Teodozję Krześłowśkićh; 2. za zm. Leśzka 

NIEDZIELA - 11.10 - 28  NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30   za zm. Jo zefa i Henryka Bizonia 

9.00   1. za zm. rodzićo w Marię i Tadeuśza Poboz nyćh 

      2. za zm. Bogdana Kokośzyn śkiego w 3 roćz. ś m. z rodzićami z obu śtron 

10.30  1. za zm. śyna Grzegorza i wnuka Wojćiećha Dubiela 

      2. za zm. Marię Cibićką (8 greg.) 

12.00  za zm. Wiktorię Żałuśką 

18.00  1. za zm. Żuzannę i Szymona Hajko w i zm. z rodziny 

      2. Mśza ś w. w int. Ojćzyzny – „Solidarnoś ć ” 

19.30  za zm. Marię i Leona Ohanko w 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Ga 1, 6-12; Ps 111; Łk 10, 25-37 

Wtorek: Ga 1, 13-24; Ps 139; Łk 10, 38-42 

Środa: Ga 2, 1-2. 7-14; Ps 117; Łk 11, 1-4 

Czwartek: Ga 3, 1-5; Ps Łk 1, 69-75; Łk 11, 5-13 

Piątek: Ga 3, 7-14; Ps 111; Łk 11, 15-26 

Sobota: Ga 3, 22-29; Ps 105; Łk 11, 27-28 

Niedziela: Iz 25, 6-10a; Ps 23; Flp 4, 12-14. 19-20 

          Mt 22, 1-14 

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  códziennie ód póniedziałku dó sóbóty: 6.30 - 18.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek gódz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: śróda gódz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sóbóta gódz. 17.30 

Spowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mszą św.  

  wieczorem: ód gódz.17.30, a w piątek i sóbótę ód gódz. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Poniedziałek -  ód gódz. 18.40 - 19.00 

Środa - ód gódz. 10.00 - 12.00 

Czwartek - ód. gódz. 17.00 –19.00 ( I czwartek m-ca kancelaria nieczynna) 

Piątek - ód gódz. 10.00 - 12.00 i ód gódz. 18.40 - 19.00 

Sprawy lósówe móżna załatwić również póza gódzinami urzędówania  

kancelarii parafialnej (tel. kóm. 503 839 832 lub  33 812 56 57  

wew.: ks. Próbószcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wójciech - 27,  

ks. Róman - 25, kancelaria 21) 

Kóntakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl  

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

