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EWANGELIA (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 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 przybędzie 

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 zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce». 
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KOMENTARZ 
 

„Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej 

winnicy”. Tymi słowami rozpoczyna się niedzielna liturgia słowa, która 

jest przepięknym dziełem poezji hebrajskiej. „Pieśń o winnicy” z Księgi 

proroka Izajasza, kończy się wytłumaczeniem, po co autor ją zamieścił. 

Używa przy tym zwrotów, które jedynie w języku hebrajskim oddają 

znaczenie tzw. grę słów, ukazującą rozczarowanie Boga: oczekiwał 

sprawiedliwości (hebr. mishpat), a oto rozlew krwi (hebr. mispah), 

oczekiwał prawowierności (sedaqah), a oto krzyk grozy uciśnionych 

(se’aqah). Słowa o brzmieniu niemal identycznym ale o znaczeniu 

jednak tragicznie odmiennym, pisze kardynał Ravasi w swoim 

rozważaniu do dzisiejszych liturgicznych czytań.  

W Ewangelii mamy podobną myśl, pokazującą, że człowiek może 

napełnić goryczą i sprawić zawód sercu Chrystusa. Końcowe słowa: 

„Winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą 

oddawali plon we właściwej porze. Królestwo Boże będzie wam zabrane, 

a dane narodowi, który wyda jego owoce”, odnosiły się do ówczesnych 

Żydów, którzy prześladowali wyznawców Chrystusa. Jednak tych słów 

nie należy przypisywać do jednego, konkretnego narodu. Jest to 

ostrzeżenie dla tych, którzy przez grzech i bezbożność chcą pozbawić 

Syna Bożego, Jezusa Chrystusa udziału w jego własnej winnicy.  

Patrząc na historię świata, państwa czy historię naszych rodzin i nas 

samych widzimy, że obecna jest tajemnica grzechu, ciemności, 

zatwardziałości, w której wszyscy uczestniczymy. Jednak nad tym 

wszystkim wisi nieubłagalny sąd. I jak pisze kardynał Ravasi  „ze 

zgliszcz, które zło zostawia za sobą, z krwi, jaką przemoc przelewa na 

drogach, z tragicznych bitew historii Bóg jest w stanie wywołać 

powstanie życia”. 

Dzisiaj słowa Ewangelii są skierowane do nas. Chodzi o to, aby naszego 

Kościoła jako wspólnoty wierzącej w Piasecznie, nie doprowadzić do 

śmierci przez naszą obojętność, egoizm, niesprawiedliwość i ciągłe 

sprawianie zawodu Bożym oczekiwaniom. Musimy pamiętać, że gdy 

Pan nie znajdzie wśród nas odpowiedniej, żyznej ziemi dla swojego 

słowa, być może przekaże swoje Słowa innym narodom, innym miastom, 

innym rodzinom czy innym wspólnotom parafialnym. Ale czy 

rzeczywiście tego chcemy? Życia bez wiary, bez Boga, bez kapłanów, 

którzy każdego dnia w konfesjonale leczą nasze zranione dusze? Czy 
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chcemy, aby u nas wypełniły się słowa z Ewangelii Mateusza: „Wielu 

przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, 

Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa 

zostaną wyrzuceni na zewnątrz” (Mt 8,11-12). 

Ks. Marcin 
 

TOTUS TUUS - XX Dzień Papieski 
 

Hasło tegorocznego XX Dnia Papieskiego - Totus Tuus (Cały 

Twój), wydaje się, że już je znamy. Warto jednak sięgać do głębi tych 

słów w życiu Papieża. 

Młody ks. Karol Wojtyła na swoje biskupie hasło wybrał 

zawołanie Totus Tuus. Zaczerpnął je z dzieła św. Ludwika Marii 

Grignion de Montfort Traktat o prawdziwym nabożeństwie do 

Najświętszej Maryi Panny, które czytał jako dwudziestoletni 

młodzieniec, w czasie okupacji, pracując w kamieniołomach. 

Słowa Totus Tuus – Cały Twój (Maryjo) są związane z dojrzałym życiem 

Papieża i wyrażają Jego postawę wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji 

do człowieka i całego świata. Życie św. Jana Pawła II było coraz 

pełniejszą realizacją zawierzenia Bogu przez Maryję. Pan potrzebował 

Matki, by „być Bogiem z nami”, człowiek potrzebuje Matki, by być 

dzieckiem Boga. 

W książce Dar i Tajemnica (1996 r.) św. Jan Paweł II, pisząc o 

kapłaństwie zatrzymuje się na wątku maryjnym swojego powołania. 

Mówi o tradycyjnym nabożeństwie do Matki Bożej wyniesionym z domu 

rodzinnego i parafii, o szkaplerzu karmelitańskim nieustannie noszonym 

od 10. roku życia. Dla nas szczególnie ważne jest to, co św. Jan Paweł II 

pisze o swych młodzieńczych latach: 

„O ile dawniej byłem przekonany, że Maryja prowadzi nas do 

Chrystusa, to w tym okresie zacząłem rozumieć, że również i Chrystus 

prowadzi nas do swojej Matki. Był taki moment, kiedy nawet poniekąd 

zakwestionowałem swoją pobożność maryjną uważając, że posiada 

ona w sposób przesadny pierwszeństwo przed nabożeństwem do samego 

Chrystusa. Muszę przyznać, że wówczas z pomocą przyszła mi 

książeczka św. Ludwika Marii Grignion de Montfort nosząca tytuł: 

„Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. W 

książeczce tej znalazłem poniekąd gotową odpowiedź na moje pytania. 

Tak, Maryja nas przybliża do Chrystusa, prowadzi nas do Niego, 

ale pod warunkiem, że przeżyjemy Jej tajemnicę w Chrystusie”.  
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Ciągle aktualnym przesłaniem Papieża jest więc wezwanie do 

zawierzenia Maryi, a Bogu przez Maryję. Matka Boża dzisiaj, podobnie 

jak w Kanie Galilejskiej, wskazuje na Jezusa jako Źródło zaspokojenia 

ludzkich braków, potrzeb, pragnień i tęsknot. Zachęca współczesnego 

człowieka do przyjęcia wiary nadającej sens codziennemu wędrowaniu. 

Postawa ta ukazuje godność człowieka oraz prowadzi do odważnej 

wolności i skłania do dawania świadectwa. 
 

„Żywy Pomnik” Jana Pawła II 
 

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” powstała w 2000 r. jako 

wyraz wdzięczności dla papieża Jana Pawła II za jego posługę duchową 

na rzecz Kościoła i Polski. Wtedy to, po jego pielgrzymce do ojczyzny w 

1999 r., pozostały niewykorzystane fundusze od sponsorów. 

Postanowiono przeznaczyć je na budowę „żywego pomnika” Jana Pawła 

II, nie ze spiżu czy stali, ale w postaci trwałego dzieła społecznego. Za 

„budulec” posłużyli młodzi i zdolni ludzie z najbiedniejszych rejonów 

Polski, którzy dzięki wsparciu Fundacji mogli kontynuować naukę na 

najlepszych uczelniach w kraju i zagranicą oraz dojrzewać w duchu 

nauczania swojego wielkiego patrona. Obok wyrównywania szans 

edukacyjnych, najważniejszym zadaniem „Dzieła” stała się promocja 

nauczania Jana Pawła II. 
 

Ogłoszenia 

- Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w kościele: 

• dorosłych: codziennie o godz. 17.45 

• dzieci: poniedziałek, środa i piątek o godz. 17.00 

• młodzież: w piątek po Mszy św. o godz. 18.30 

Zachęcamy wszystkich do odmawiania różańca.  

- 7 października przypada wspomnienie M.B. Różańcowej. Msza św. 

odpustowa  u naszych sąsiadów, w parafii M.B. Różańcowej w środę o 

godz. 18.00. 

- W przyszłą niedzielę Dzień Papieski. Tradycyjnie tego dnia po 

wszystkich Mszach św. przed kościołem będą zbierane ofiary do puszek 

przeznaczone na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z 

ubogich rodzin.  
 

- Oddział Akcji Katolickiej parafii św. Anny w Piasecznie organizuje 10 

października o godz. 8.00 Papieski Rowerowy Rajd Różańcowy 

Rodzin. Początek przy Krzyżu Papieskim. 


