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ŚW. ŁUKASZ - EWANGELISTA 
W ikonografii św. Łukasz prezentowany jest jako młodzieniec o ciemnych, krótkich, 
kędzierzawych włosach, w tunice. Sztuka zachodnia ukazuje go z tonsurą lub łysiną, 
czasami bez zarostu. Bywa przedstawiany, gdy maluje obraz. Jego atrybutami są: 
księga, paleta malarska, przyrządy medyczne, skalpel, wizerunek lub figura Matki 
Bożej, wół, zwój. 
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EWANGELIA NA DWUDZIEST Ą PIĄTĄ NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                  Mt 20, 1-16a. 

Przypowieść o robotnikach w winnicy 

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą 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 wypła ć 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”. 
 
 

●●● 
   
 
  Miłość jest istotą Boga, Jego bytem. Ona cała się nam daje za każdym razem. Za 
każdym razem daje wszystko. Pojęcie miłości obecnie się zdewaluowało, jednak 
pojęcie to traktowane właściwie oznacza ofiarę całkowitą, do końca. Nie ma tam 
miejsca na wyrachowanie, dzielenie, na dawanie połowy czy trzy czwarte. To nie jest 
wtedy miłość! Bóg nas kocha. Wychodzi nieustannie „na rynek” i szuka „najemników 
do swej winnicy”.  
    Bóg nieustannie wychodzi naprzeciw ciebie. Nieustannie gotowy jest, by ciebie 
„zatrudni ć”. Nieustannie zaprasza, proponuje. Nieustannie pokazuje ci swoją winnicę. 
Niestety ty nie zawsze chcesz skorzystać z zaproszenia. Dlatego też są dusze, które 
„pracuj ą” u „gospodarza” od początku, są takie, które w ciągu dnia się „zatrudniły”, 
a są i takie, które przychodzą na sam koniec dnia. Bóg jednak kocha wszystkie. I chce 
im dać pełną zapłatę. Chce im ofiarować Niebo. Czy można dać połowę Nieba, albo 
jedną trzecią? Boża ekonomia jest inna. Bóg z miłości do człowieka zaplanował dla 
niego pełnię szczęścia i chce tę pełnię dać. 
 
 
 
 



OGŁOSZENIA  
1. W następną niedzielę,, tj. 25 września po Mszy św. o godz. 9.00  zapraszam 
    rodziców i dzieci, które w tym roku szkolnym przystąpia do I Komunii św. 
2. Dnia 1 października /sobota/ odbędzie się pielgrzymka do Domaniewic na Zjazd 
    Kółek Różańcowych. Koszt – 30 zł. od osoby. Zapisy u P. Barbary Skonecznej 
    /tel. 44 71 04 664/. Plan pielgrzymki: 
     9.00 – wyjazd z Pl. JP II do Domaniewic /w czasie postoju przerwa na kawę 
                i herbatę oraz bułeczkę/; 
   11.00 – Msza św. w Kościele Parafialnym /przewodniczy Ks. Bp. F. A. Dziuba/; 
             - Procesja do Sanktuarium M. B. Pocieszycielki Strapionych; 
             - Konferencja na placu przy Sanktuarium; 
             - Słowo kustosza; 
             - Błogosławieństwo Ks. Biskupa; 
             - Prywatne nawiedzenie Sanktuarium; 
             - Posiłek; 
   15.00 – Powrót do Czerniewic. 

●●● 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Magdalenę i Mateusza Szymańskich i Michała Bąkowskiego - niech Bóg prowadzi ich 
                                                                          przez życie drogą wiary, prawdy i miło ści. 

●●● 
SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 

Tomasz Kępa, kaw. z par. tut. i Agnieszka Kruglak, panna z par. Pszczonów.  
●●● 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
- Panie majster, Franek spadł z rusztowania... 
- To wyjmijcie mu ręce z kieszeni, żeby wyglądało na wypadek przy pracy. 
 Do końca września czytamy Ewangelię wg. św. Łukasza 
/Cd/ Dziś znamy świętego Łukasza głownie dzięki temu, co napisał. Pozostawił po sobie 
dwie bezcenne pamiątki, dokumenty, które uczyniły go nieśmiertelnym. Są nimi: 
Ewangelia i Dzieje Apostolskie. Kiedy Łukasz przystępował do swej pracy, istniały już 
ewangelie świętego Marka i świętego Mateusza, św. Łukasz niewątpliwie je znał i na nich 
się wzorował, co widać głownie pod względem formy. Dzięki temu, że opierał się na 
gotowych już ewangeliach, jego dzieło zawiera wiele szczegółów, których poprzednie nie 
mają. Św. Łukasz starał się wzbogacić historie świętą o wszystko to, co jeszcze można było 
ocalić, rozmawiając z żyjącymi świadkami nauk Jezusa. Święty Łukasz rozmawiał z Matką 
Bożą, prawdopodobnie dzięki temu, jako jedyny, umieścił w swej ewangelii sceny jakie 
miały miejsce przed narodzeniem Jezusa, a więc Zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie, 
informacje dotyczące zwiastowania narodzenia świętego Jana, nawiedzenia św. Elżbiety, 
narodzin Jana Chrzciciela, a także narodzin samego Jezusa. Święty Łukasz jako jedyny 
szukał informacji o narodzinach i dzieciństwie Zbawiciela, toteż u niego możemy 
przeczytać o ofiarowaniu w świątyni, a także o tym, jak Jezus będąc jeszcze dzieckiem 
nauczał kapłanów w świątyni. Także z późniejszego życia Chrystusa jest wiele szczegółów, 
które poprzednicy Łukasza pominęli, Łukasz pisze na przykład o pierwszym wystąpieniu 
Pana Jezusa w Nazarecie, pierwszej próbie zamachu na Jego życie, o wskrzeszeniu  
młodzieńca w mieście Naim i inne /cd. str. 4/. 



INTENCJE 
                                                    PONIEDZIAŁEK 19. 09. 2011 
  9.00 Za +Jana Dąbrowskiego /greg. 19/. 
                                                    WTOREK  20. 09. 2011 
  9.00 Za +Jana Dąbrowskiego /greg.20/. 
                                                             ŚRODA  21. 09. 2011 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo dla Mateusza z racji imienin i Tomka z racji 
                  16 rocz. urodzin. 
          Za +Józefę i Michała Rybaków, Janinę i Wacława Andrzejewskich oraz 
                  Mariana Klimczaka; 
               +Mariannę, Józefa i Mariana Wójciaków oraz Juliannę i Jana 
                 Włodarczyków; 
               +Jana Dąbrowskiego /greg. 21/; 
               +Zofię Skrzycką /int. od Par. Zespołu „Caritas”/; 
               +Stanisławę Staruch /int. Koła Żywego Różańca z Lechowa/; 
               +Kazimierę Klimczak /int. od bratowej Wandy/; 
               +Sylwię Głąbikowską /int. popogrzebowa/; 
               +Józefa w 30 rocz. śmierci i Józefę Boneckich oraz Mariannę i Feliksa 
                 Gabryszewskich; 
               +Władysława Grzelkę /int. popogrzebowa/; 
               +Mariana Galińskiego /int. od córki z rodziną/. 
                                                                 CZWARTEK  22. 09. 2011 
  9.00 Za +Jana Dąbrowskiego /greg. 22/. 
                                                   PIĄTEK  23. 09. 2011 
  9.00 Za +Jana Dąbrowskiego /greg. 23/. 
                                                   SOBOTA 24. 09. 2011 
18.00 Za +Jana Dąbrowskiego /greg.24/. 
                                                   NIEDZIELA 25. 09. 2011 
  9.00 Za +Kazimierza Stępniaka, Tadeusza Szymczaka oraz cr. Jeziorskich 
                  i Stępniaków; 
                +Jana Dąbrowskiego /greg. 25/. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii i Zygmunta z racji 40 rocz. ślubu, 
                  ich dzieci i wnuczek; 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy Wasiak z racji 70 rocz. urodzin. 
18.00 Za +Sylwestra Musika w 14 rocz. śmierci, cr. Musików, rodziców Męcinów, 
                  Stanisława Budziejewskiego i Władysława Przybyłka. 
 
Św. Łukasz cytuje też słowa jednej z niewiast: ,,Błogosławione łono, które Cię nosiło i 
piersi, któreś ssał". W ewangelii świętego Łukasza odnajdujemy też relacje z wizyty Jezusa 
w pewnym mieście w Samarii, gdzie Go nie przyjęto, na co Apostołowie zareagowali 
wielkim oburzeniem, czytamy o rozesłaniu 72 uczniów, by głosili Słowo Boże. Ewangelia 
świętego Łukasza zawiera także przypowieści, których nie ma w innych przekazach 
samych apostołów, jest to między innymi przypowieść o przewrotnym włodarzu, o 
miłosiernym Samarytaninie, o zgubionej owcy i znalezionej drachmie, o drzewie, które nie 
wydawało owocu, o zaproszonych na wesele, czy o bogaczu i Łazarzu oraz słynna 
przypowieść o synu marnotrawnym. Święty Łukasz przytacza też opowieść o uzdrowieniu 
dziesięciu trędowatych i nawróceniu Zacheusza. itp. /cdn/. 


