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ZE SŁOWA BOŻEGO XXV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
Iz 55,6-9; Ps 145,2-3.8-9.17-18; Flp 1,20-24.27; Dz 16,14; Mt 20,1 16a
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 najęciokoło
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,
którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci
krzywdy; czy 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

KOMENTARZ
Dziś słowo Boże udziela nam kolejnej lekcji o Bożym Miłosierdziu, ponieważ wciąż jeszcze nie
rozumiemy, że Bóg chce zbawienia dla każdego
bez wyjątku. Fragment z dzisiejszej Ewangelii
ukazuje „niesprawiedliwość” Bożego Miłosierdzia. Oto dla właściciela winnicy przy wypłacaniu należności nie liczy się ilość przepracowanego czasu, lecz jedynie fakt bycia zatrudnionym. Już same godziny zatrudnienia wiele mówią nam o tych, którzy zostali najęci do pracy w
winnicy. Pierwszych robotników pan najmuje
wczesnym rankiem, czyli w tej samej porze dnia,
w której do pustego grobu Jezusa przyszły kobiety i odkryły prawdę o Jego zmartwychwstaniu. Przedstawiają oni ludzi, których wiara jest
silna, gdyż oparta na zwycięstwie Chrystusa nad
śmiercią. Kolejni zostali najęci do pracy o godzinie trzeciej, czyli w godzinie Zesłania Ducha
Świętego. To ludzie, którzy w sposób szczególny
zauważają obecność i działanie Boga w swoim

życiu, znajdując w tym siłę do głoszenia Ewangelii. Następni powołani zostali o godzinie szóstej i dziewiątej. To godziny ukrzyżowania Jezusa i Jego śmierci. Ci robotnicy są obrazem ludzi, których wiara przechodzi przez kryzys
Krzyża. Kolejnych pracowników właściciel winnicy zatrudnił o godzinie jedenastej, czyli późnym popołudniem. W nich możemy dostrzec
tych, którzy stracili już nadzieję na zbawienie.
Przypowieść o robotnikach ma nam przypomnieć bardzo ważną rzecz: Bóg nigdy nie pozbawia nikogo szansy na zbawienie. Na tym właśnie
polega Jego Miłosierdzie. Nigdy nie jest za
późno, ponieważ On, w przeciwieństwie do ludzi, nigdy nikogo nie przekreśla. Natomiast fakt,
że Boże Miłosierdzie doświadczane za darmo
przez innych czasem nas irytuje, powinien raczej
zrodzić pytanie o naszą pychę, która stawia granice bezgranicznej Miłości Boga.
Ks. Mateusz Tarczyński
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KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w Niedzielę przed Mszą Świętą o
godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu.
PYTANIE: Ile razy w ewangelii Św. Mateusza występuje przypowieść o winnicy?
ODPOWIEDŹ:
IMIĘ I NAZWISKO:

„Architektura klasycystyczna”
Na formach starożytnego Rzymu i Grecji
wzorował się styl w architekturze, który nazwano klasycyzmem. Za jego początki uznaje
się wiek osiemnasty. Była to reakcja na przepych
jaki towarzyszył architekturze barokowej i architekturze rokoko. Klasycyzm można bardzo
łatwo zdefiniować. Jest kilka cech, które są charakterystyczne dla tejże epoki. W klasycyzmie
stosowano pewnego rodzaju porządki zaczerpnięte z architektury antycznej. Starano się zaprojektować nowe ulice, miasta i dzielnice, aby
były zgodne z naturą klasycyzmu. Architekci za
wzorce brali sobie budowle rzymskie i budowle
grackie. Starano się skopiować niektóre elementy zaczerpnięte z architektury starożytnej.
Same budowle były wznoszone, albo na planie
koła, albo prostokąta, które były planami zwartymi. Budowle posiadały kolumnady i bardzo
duże okna. Starano się, aby budynek miał zachowaną pewną równowagę w swojej Kompozycji i symetrię. W tym stylu dominowały fasady, które posiadały różnego rodzaju wygięcia
i skręty. Jeżeli chodzi o zdobnictwo w architekturze klasysystycznej starano się z nimi nie
przesadzać. Najczęściej można było zauważyć

postacie lwa z ludzką głową lub orła. W klasycystycznej architekturze sakralnej buduje się podłużne kościoły na planie prostokąta lub na planie krzyża łacińskiego. W stylu tym można znaleźć liczne budowle centralne na planie koła, a
także wieloboku i greckiego krzyża. Bardzo popularne z biegiem czasu były rzuty poziome,
które opierały się na elipsach. Architektura sakralna opierała na krzywej eliptycznej również
łuki sklepień klasztornych i lunety. W elewacji
kościołów w stylu sakralnym można było zauważyć liczne rzeźby na różnych wysokościach.
Architektura sakralna była niezwykle piękna.
Starano się, aby każda budowla nie tylko funkcjonalna, ale
też wyjątkowo
wyglądała
i
budziła
zachwyt
każdego kto spojrzy w jej kierunku.

Kościół Św. Aleksandra w Warszawie

Ks. Adam

MYŚL NA TYDZIEŃ
„Nic nie przynieśliśmy na ten świat, wszystko
zawdzięczamy Bogu. To nasze serce, wnętrze i
życie jest Jego winnicą. On się opiekuje,
pielęgnuje, dogląda. Jemu zależy na wzroście.
Dał nam w dzierżawę wszystko”.
Ks. Wiesław Pietrzak SCJ
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Spotkania dla młodzieży przygotowującej się
do przyjęcia sakramentu bierzmowania: Dla
gr. I w poniedziałek o 19.30 w sali parafialnej.
Dla gr. II we wtorek o godz. 16.30 w sali parafialnej. Spotkanie dla rodziców kandydatów
do bierzmowania w środę o godz. 19.30 w sali
parafialnej
2. Spotkanie dla rodziców dzieci, które w tym
roku szkolnym przystąpią do I Komunii Świętej odbędzie się w czwartek o godz. 19.30 w kaplicy MBF.
3. W najbliższym tygodniu w liturgii obchodzimy będziemy wspomnienia:
➢
➢
➢
➢

We wtorek św. Kosmy i Damiana;
W środę św. Wincentego a Paolo;
W czwartek św. Wacława;
W Piątek św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

4. W sobotę 7 X w naszej Ojczyźnie odbędzie się
wielka modlitwa przebłagalna „Różaniec do
granic”. Tego dnia udamy się na granice Polski
i będziemy modlić się na różańcu. . Chcemy
przepraszać i wynagradzać, za wszelkie bluźnierstwa, zniewagi przeciw Niepokalanemu
Sercu Najświętszej Maryi Panny. Nasza parafia jest jednym z kościołów stacyjnych tej
ogólnopolskiej akcji, dlatego zachęcamy do
udziały w tym wydarzeniu. 7 X o godz. 11.00
odbędzie się Msza Święta przebłagalna, następnie adoracja Najświętszego Sakramentu, a
na godz. 14.00 udamy się na plażę do Jelitowa,
by modlić się na różańcu.
5. W naszej parafii powstaje trzeci krąg Domowego Kościoła. Wspólnota ta kierowana jest
do małżeństw. Serdecznie zachęcamy do włączenia się w powstanie nowej wspólnoty małżeństwa zarówno młode, jaki i te z kilkuletnim
stażem. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z ks. Andrzejem.
6. Zapraszamy ministrantów, aspirantów i chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami na
spotkanie w sobotę na godz. 11:00 do zakrystii.

7. Dzieci zapraszamy na spotkanie kółka różańcowego w sobotę na godz. 12:00 do
salki parafialnej.
8. Młodzież z 7 klasy szkoły podstawowej,
gimnazjum i liceum zapraszamy na spotkania grupy młodzieżowej w każdą środę
na godz. 19:40 do kaplicy.
9. Zapraszamy rodziców dzieci, które w tym
roku szkolnym będą przygotowywać się
do I Komunii Świętej na spotkanie w
czwartek 28 września na godz. 19:30 do Kaplicy MBF.
10. Kończy się powoli 5 - jubileuszowy konkurs fotograficzny. Prace konkursowe
można przynosić do 1 października do zakrystii lub do biura parafialnego.
11. Z okazji trwającego roku 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie zapraszamy
w najbliższą sobotę 30 września na godz.
20:00 na wieczór modlitwy "Zacznij jeszcze
raz z Maryją". Spotkanie swoim śpiewem
ubogaci zespół Boży Spontan.
12. Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Pielgrzymce Mężczyzn na Jasną Górę
„Mężczyźni u tronu Królowej. Oblężenie
Jasnej Góry” 4 XI 2017 r. Koszt 135 zł. Więcej informacji i zapisy u ks. Andrzeja.
13. Po Mszy Świętej Parafialny Zespół Caritas
dziękuje za ofiary do puszek na dofinansowanie obiadów szkolnych dla dzieci z
naszej parafii. Zebraliśmy 4 271 zł.
14. Po Mszy świętej do nabycia jest prasa katolicka: „Gość Niedzielny” i „Niedziela”
oraz biuletyn parafialny „Ave Maria”.
15. Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego,
budowniczych i dobrodziejów naszego
kościoła, śp. ks. Daniela Dąbrowskiego (l.
49), którego pożegnaliśmy w minionym tygodniu, a od marca do czerwca 2016 roku
posługiwał w naszej parafii oraz zmarłych
z naszych rodzin polećmy teraz Bożemu
miłosierdziu: wieczny odpoczynek racz im
dać Panie.
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PONIEDZIAŁEK, 25 WRZEŚNIA 2017 R.
Dziękczynno-błagalna z okazji 25. rocznicy ślubu Anny i Ireneusza Grzyb z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę MBF i potrzebne łaski dla nich i całej rodziny
† Maria
1) † Irena i Wiesław Wódeccy oraz Barbara Podleśna
2) O Boże błogosławieństwo, o opiekę MBF przez całe życie i potrzebne łaski dla Adama i Ewy
1) † Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska)
2) † Edward Rudaś w 14. rocznicę śmierci
WTOREK, 26 WRZEŚNIA 2017 R. – ŚW. KOSMY I DAMIANA
† Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska)
† Czesław Jerzy Kluk w miesiąc po śmierci
1) † Tadeusz w 7. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny z obojga stron
2) O zdrowie dla Basi
† Jan Haase w 5. rocznicę śmierci
ŚRODA, 27 WRZEŚNIA 2017 R. – ŚW. WINCENTEGO A PAOLO
Mąż Edward, Monika, Anna
Alicja Julianna Stankiewicz w miesiąc po śmierci.
1) † Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska)
2) Marian Puławski
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Ani i Tomka oraz o
szczęśliwe rozwiązanie dla Ani
CZWARTEK, 28 WRZEŚNIA 2017 R. – ŚW. WACŁAWA
1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Marcina z okazji 45.
rocznicy urodzin
2) O szczęśliwą operację dla córki Hanny
O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Danieli Koniecznej
† Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska)
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla ks. Mateusza Małka z okazji
26. rocznicy urodzin
PIĄTEK, 29 WRZEŚNIA 2017 R. – ŚW. ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, RAFAŁA I GABRIELA
† Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska)
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Gabrieli z okazji 74.
rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
† Józef Moskal w 18. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron, bracia Andrzeja i Sławka oraz zmarli z
rodziny
Za wszystkich chorych, potrzebujących i cierpiących
SOBOTA, 30 WRZEŚNIA 2017 R. – ŚW. HIERONIMA
† Bronisław Kalinowski
Dziękczynna za uratowanie życia z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF dla synowej Iwony
oraz lekarzy, pielęgniarki i salowe Klinicznego Centrum Kardiologii
1) † Helena, Franciszek, Czesława (k), Feliks, Zefiryna (k), Marian
2) † Kunegunda w 12. rocznicę śmierci, Jan oraz zmarli z rodziny
† Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska)
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
† Zygmunt
Żywy Różaniec
Dziękczynna za dar życia dzieci z prośbą o wypełnienie woli Bożej w ich życiu
1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Natalki w dniu 9. rocznicy
urodzin
2) † Bronisław Niewola w 15 .rocznicę śmierci
† Czesław Michalkiewicz w 3. rocznicę śmierci
Za parafię
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego, zdrowie dla dzieci
chrzestnych oraz dla Moniki, Emilii i Michała
† Jadwiga w 2. rocznicę śmierci, Edward oraz babcie i dziadkowie

