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Przypowieść o robotnikach w winnicy

Jezus opowiedział swoim uczniom tę 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, 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”.

Rzecz idzie o „tego denara”, o niebo. Zapłatą za pracę w winnicy
gospodarza (Pana) będzie niebo. Poszczególni ludzie w różnych sytuacjach
swojego życia odkrywają potrzebę pójścia i pracowania w tej winnicy.
Bywa i tak, że inni stoją: „na rynku bezczynnie”. Nie wiedzą, że włączenie
się w szeregi Kościoła, bycie świadomym Jego członkiem prowadzi do
zbawienia, do szczęścia, do nieba. Kościół to nie tylko instytucja, to Dzieło
Boże. Jego założycielem jest Chrystus. Trójca Święta ze swoja wszechmocą
jest obecna wewnątrz swojego Kościoła. Bycie w Kościele jest oazą i drogą
najprostszą do zbawienia, bo w Nim mamy sakramenty i łaskę uświęcającą.
Warto pracować w tej winnicy. Warto pracować za takiego „denara” niebo!

OGŁOSZENIA
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI
ŚP. JADWIGA SZYMAŃSKA I SŁAWOMIR JACAK – pokój ich duszom.

DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU PRZYJĘLIŚMY:
MAJĘ MUSIK I FABIANA OWCZARKA – niech Bóg prowadzi ich przez życie drogą

wiary, prawdy i miłości.

Sanktuarium Ojca Pio

Pielgrzymi przed wejściem.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Żona przygotowując wystawną kolację wysłała męża po ślimaki. Mąż posłusznie
poszedł, ale po drodze spotkał kumpla i poszedł na piwo. Rano wraca, na progu
wysypuje ślimaki, otwiera drzwi i głośno woła:
- No, nareszcie doszliśmy do domu!
Do pracy przyjmują nowego pracownika.
- Jak długo był pan w poprzednim zakładzie?
- Trzy lata.
- Opuścił go pan wskutek wypowiedzenia?
- Nie, dzięki amnestii!
W biurze pyta kolega kolegę:
- Co wycinasz z gazety?
- Notatkę o tym, jak mąż zamordował żonę, bo mu stale przeszukiwała kieszenie...
- I co masz zamiar zrobić z tym wycinkiem?
- Schowam do kieszeni!

.INTENCJE

PONIEDZIAŁEK 22. 09. 2008.
18.00 --------.
WTOREK 23. 09. 2008
18.00 --------.
ŚRODA 24. 09. 2008
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Józefa Matysiaka / int. od rodziny Kmieciaków i wnuczka Marcina
z rodziną /;
+Stanisława, Zygmunta i Piotra Bernaciaków, dziadków Bernaciaków
i Skonecznych;
+Genowefę Fornalczyk w 9 rocz. śmierci;
+Michała, Stanisława Bogusławskich, Jana Więckowskiego
i całej rodziny Duczków.
CZWARTEK 25. 09. 2008
18.00 ------.
PIĄTEK 26. 09. 2008
18.00 ------.
SOBOTA 27. 09. 2008
17.00 Ślub – Katarzyna Skoneczna i Damian Pluta.
NIEDZIELA 28. 09. 2008.
9.00 Za +Józefę i Jana Grałków oraz Janinę i Władysława Jarzębskich.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Oskara i Adriana Golców w 2 rocznicę urodzin
i ich rodziców oraz Amelki Górka w 1 rocznicę urodzin i jej rodziców.
13.30 O Boże błog. dla Katarzyny i Piotra Moczarskich;
18.00 Za +Helenę i Władysława Olczaków.
Główny ołtarz w sanktuarium Ojca Pio

