
Łukasza 20:9-19 

9 - I począł mówić do ludu to podobieństwo: Pewien człowiek zasadził winnicę i 
wydzierżawił ją winiarzom / wieśniakom, i odjechał na dłuższy czas. 

10 - A we właściwym czasie posłał do tych wieśniaków sługę, aby mu dali owoców z 
winnicy. Ale wieśniacy, obiwszy go, odprawili z niczym.  

11 - Ponownie więc posłał innego sługę. Lecz oni i tego obili i znieważyli, i odprawili z 
niczym.  

12 - Potem jeszcze trzeciego posłał. A oni także i jego poranili i wyrzucili precz. 

13 - Rzekł tedy właściciel winnicy: Co mam czynić?  Wyślę syna mego umiłowanego; może 
tego uszanują. 

14 - Lecz gdy go wieśniacy ujrzeli, rozprawiali między sobą, mówiąc:  To jest dziedzic, 
zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. 

15 -  I wyrzuciwszy go poza winnicę, zabili. Co więc uczyni im właściciel winnicy? 

16 - Przyjdzie i wytraci tych wieśniaków, a winnicę odda innym. Usłyszawszy to, rzekli: 
Przenigdy! 

17 - On zaś, spojrzawszy na nich, rzekł: Cóż więc znaczy to, co napisane: Kamień, który 
odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym? 

18 - Każdy, kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. 

19 - A uczeni w Piśmie i arcykapłani chcieli go dostać w swoje ręce w tej właśnie godzinie, 
lecz bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim skierował to podobieństwo 

Myśli: 

1 - Nie wzbijaj się w pychę, ale się strzeż… 

2 - Historia Koscioła, tych “innych” 

3 - Nasza Historia 

4 - Czy jesteśmy dobrymi dzierżawcami? 

5 - Nasze Owoce 

6 - Nasz Fundament 



7 - Przyszłość Koscioła 

 

Pieśń końcowa 

 

O, jakże kocham Twój, 

Najświętszy Boże dom, 

// Ten żywy kościół z ludzkich dusz, 

Zbawionych Twoją krwią. //x2 

 

Jak oka strzeżesz go, 

Ten cenny klejnot Twój, 

// Zasłaniasz od napaści zła, 

O, drogi Boże mój. //x2 

 

Ja pragnę zawsze mieć, 

Z kościołem łączność Twym, 

// Radości i ciężary nieść, 

W dniu dobrym jak i złym. //x2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


