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    Niedziela 8 października 2017 r. 
XXVII Niedziela Zwykła Rok A, I 

 

 Pierwsze czytanie                                                                  Iz 5,1-7 

 Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! 

Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z 

kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także 

i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie 

wydała jagody. Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, 

proszę, między Mną a między winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy 

mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona 

cierpkie dała jagody? Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: 

rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono; rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. 

Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i 

ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz. Otóż winnicą Pana Zastępów 

jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. Oczekiwał On tam 

sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy.   

                                                                                                     Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                 

    Drugie czytanie                                                                   Flp 4,6-9 

 Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian 

   O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 

przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, 
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który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie 

Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, 

co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem 

chwalebnym - to miejcie na myśli! Czyńcie to, czego się nauczyliście, co 

przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z 

wami.                                                                                                          

                                                                                                       Oto Słowo Boże. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ewangelia    

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza                       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 

tłocznię, 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 właściciel winnicy przyjdzie, 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: Właśnie ten 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.   

                                                                                       Oto Słowo Pańskie.    
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Rozważanie 

Oddając człowiekowi winnicę, Bóg wycofuje się. Towarzyszy jednak z dala dyskretnie 

i gdy trzeba interweniuje. Posyła proroków - ludzi zaufania, którzy przypominają o 

Bogu; daje znaki, wspomaga człowieka w jego codziennym trudzie. Gdy przychodzi 

"pełnia czasu" decyduje się na największe ryzyko miłości. Posyła swego Syna. 

Bezgraniczna miłość i zaufanie Boga do człowieka kończy się pozornym zwycięstwem 

zła. Dzierżawcy chwycili Go, wyrzucili z winnicy i zabili. Jezus Chrystus cierpiał i 

umarł poza miastem - poza swoją winnicą. Przypowieść Jezusa mówi o zaufaniu i 

miłości Boga do człowieka; miłości, która doprowadziła do krzyża. Jednak ostatnim 

słowem nie jest krzyż. Odrzucona i podeptana miłość ostatecznie zwycięży nienawiść i 

każde zło. Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgla. 

Dzierżawcą winnicy jest każdy człowiek. Każdy otrzymuje od Boga "kredyt zaufania", 

jest objęty Jego miłością. Każdy jednak może odrzucić miłość, ludzi i znaki, jakie Bóg 

stawia na jego drodze; a nawet więcej - może "zabić" samego Jezusa. Jednak ostatnie 

słowo zawsze należy do Boga. Wolność jest darem człowieka. Ale jest również 

zadaniem. Przyjdzie czas, gdy Bóg zapyta o jej wykorzystanie i zażąda owoców. Miłość 

Boga odrzucona i zraniona przez człowieka, nadużyte zaufanie wraca jak bumerang i 

obraca się ostatecznie przeciwko samemu człowiekowi. Odrzucając Boga - człowiek 

gubi siebie. 

      Jakim "dzierżawcą" jestem ja? Co robię z winnicą, którą otrzymałem od Boga? 

 

 

Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie  Jon 1,1-2,11 Ewangelia  Łk 10,25-37 

 

Wtorek 1 czytanie  Jon 3,1-10 

 

Ewangelia  Łk 10,38-42 

Środa 1 czytanie  Jon 4,1-11 

 

Ewangelia  Łk 11,1-4 

 

Czwartek 1 czytanie  Ml 3,13-20a 

              

Ewangelia   Łk 11,5-13 

 

Piątek 1 czytanie  Jl 1,13-15;2,1-2                       

 

Ewangelia  Łk 11,15-26 

Sobota 1 czytanie  Jl 4,12-21 

 

Ewangelia  Łk 11,27-28 
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Ogłoszenia parafialne 

 

1. Dziś 17 Dzień Papieski pod hasłem „ Idźmy naprzód z nadzieją”.  Jak każdego 

roku poprzez złożenie ofiary do puszki przed bazyliką możemy włączyć się w 

dzieło Fundacji Nowego Tysiąclecia i być darczyńcą stypendiów dla dzieci i 

młodzieży. I tu dziękujemy Dyrekcji, nauczycielom i młodzieży Zespołu 

Szkół nr 1 im. Jana Pawła II za wasze zaangażowanie. Zaś młodzież z Ruchu 

Światło – Życie rozprowadza” kremówki papieskie” z przeznaczeniem ofiar 

na rekolekcje formacyjne. Ofiara za jedna kremówkę od 2,50 zł wzwyż. 

2. Dzisiaj też po Mszy św. o godz. 16.00 zapraszamy do sali różańcowej na 

spotkanie z europosłem prof. Mirosławem Piotrowskim. Nasz gość wygłosi 

konferencje na temat „Chrześcijańska Europa”. Organizatorem jest 

Stowarzyszenie Civitas Christiana 

3. W piątek ostatni w tym roku Różaniec Fatimski. W naszym sanktuarium 

oficjalnie zakończymy Jubileusz 100-lecia Objawień. Zapraszamy na godz. 

17.30. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec, lub też będzie można je nabyć 

przed bazyliką. Modlitwę poprowadzi ks. Adam Musiel. 

4. W sobotę wypada Dzień Nauczyciela. Na Mszę św. o godz. 17.00 zapraszamy 

nauczycieli czynnych i emerytowanych oraz pracowników oświaty. Modlitwa 

różańcowa będzie w intencji nauczycieli. 

5.  Z myślą o mniej zamożnych rodzinach będą udzielane w parafii nieodpłatnie 

korepetycje z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego oraz 

z geografii i matematyki. Młodzież i dzieci potrzebujące takiej pomocy 

prosimy o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej.  Zapisy trwają do końca 

tygodnia. 

6.  Solenizantom nadchodzącego tygodnia, życzenia Bożych łask, a wszystkim 

Parafianom, Gościom, Sympatykom i Pielgrzymom życzymy szczęśliwego 

tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 
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