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Kapłan zadaje pytanie dzieciom na początku homilii 

Jakie znacie Cnoty Boskie?( wiara, nadzieja , miłość). 

Co to jest nadzieja? (Nadzieja chrześcijańska - postawa duchowa chrześcijanina, który oczekuje 
spełnienia się obietnic zawartych w słowie Bożym). 

Kapłan pyta dzieci czy kiedyś pracowały np. na działce czy w ogrodzie. Kapłan pyta: Jak wam się 
wydaje, kiedy zbiera się plony? Na co ma nadzieję gospodarz przy zbiorze plonów?  

Właścicielowi pola lub działki ma nadzieje , że plon będzie duży. Czasami jednak tak nie jest. Wtedy 
mówi: Po co się tyle męczyłem? Napracowałem się, napracowałem się, a tu nic nie urosło. Krótko 
mówiąc, właściciela spotyka przykre rozczarowanie. Pojawia się moment w którym jego nadzieja 
zaczyna słabnąć. Pismo święte posługuje się rozmaitymi obrazami, aby przybliżyć nam  naukę pana 
Boga. Jednym z nich jest postać właściciela troszczącego się o swoją winnicę. Taki właśnie obraz 
przywołuje dzisiejsze pierwsze czytanie mszalne pochodzące z Księgi proroka Izajasza: „Przyjaciel mój 
miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetną 
winorośl; w pośrodku niej zbudował wieżę, także i kadź w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda 
winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody" (Iz 5,1-2). Winnicą Pana jest dom Izraela. Jako owocu 
oczekiwał Bóg od narodu wybranego — Izraela — sprawiedliwości i prawowierności. Tymczasem 
naród wydał cierpkie jagody. Chodzi tu o przelew krwi i przemoc.  

W Ewangelii wysłuchaliśmy przypowieść Jezusa o przewrotnych rolnikach. Również w przypowieści 
pojawia się obraz winnicy: „Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał 
w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał" (Mt 21,33). Niestety 
rolnicy, którzy otrzymali winnicę w dzierżawę, okazali się przewrotnymi. Gospodarza winnicy spotkało 
przykre rozczarowanie. Rolnicy nie tylko nie oddali należnego plonu, ale — co gorzej — znieważyli 
wysłanników właściciela winnicy. Jednak właściciel nie traci nadziei,  nie rezygnuje z odebrania tego, 
co mu się należy. Dlatego posyła więcej sług niż za pierwszym razem, lecz rolnicy i z nimi tak samo 
postąpili. W końcu właściciel winnicy posłał swego syna. I tutaj gospodarz przeżył gorzkie 
rozczarowanie, gdyż przewrotność dzierżawców winnicy przekroczyła wszelkie granice. Wyrzucili 
syna z winnicy i zabili. Los rolników okaże się nie do pozazdroszczenia: „Nędzników marnie wytraci" 
(Mt 21,41). A co z winnicą? Właściciel „winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu 
będą oddawali plon we właściwej porze" (Mt 21,41). Łatwo przychodzi nam rozszyfrować główne 
postacie przypowieści.  

Kapłan pyta kim jest gospodarz? (Gospodarz to Bóg). Kapłan pyta kim są rolnicy? (Rolnicy to naród 
wybrany). A kogo oznaczają słudzy?  (Słudzy to przede wszystkim prorocy).    
 Tak o ich losie mówił Jezus: „Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, 
którzy do ciebie są posłani" (Mt 23,37). A kim jest syn gospodarza winnicy? (To Jezus Chrystus 
ukrzyżowany poza miastem). A kim są inni rolnicy, którym gospodarz odda winnicę w dzierżawę i którzy 
będą oddawali plon we właściwym czasie? ( To ludzie, którzy przyjmują z wielką nadzieja Chrystusa i 
Jego naukę).          Na końcu 
przypowieści Jezus powiedział słowa pełne nadziei: „Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane 
narodowi, który wyda jego owoce" (Mt 21,43). „Inni rolnicy", „naród, który wyda owoce" to nie jakiś 



jeden konkretny naród, jak — na przykład — Rzymianie, Grecy, Francuzi czy Polacy. Nie o tego rodzaju 
naród tu chodzi.  Kapłan pyta, a więc o jaki? (Chodzi o naród, który ogarnia wiele narodów, a który 
powstał — krótko mówiąc — dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa). O tym narodzie tak mówi 
jedna z prefacji: Jezus Chrystus „cudownie sprawił, że przez wielkanocne misterium zostaliśmy 
uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci i wezwani do chwały. Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, 
królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym i wszędzie głosimy wszechmoc 
Twoją, Boże, który nas wezwałeś z ciemności do Twojego przedziwnego światła" (I prefacja na 
niedzielę zwykłą). Do tego narodu należymy wszyscy. Zostaliśmy włączeni do niego przez sakrament 
chrztu świętego. Gospodarz winnicy również od nas oczekuje należnego Mu plonu. U Pana Boga nie 
liczą się znajomości! Bóg nie ma względu na osoby, lecz miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje 
sprawiedliwie (por. Dz 10,35). I dla nas przyjdzie czas oddawania Mu plonu. Niech to będzie czas 
wielkiej nadziei.      W swoim życiu mamy iść na przód z nadzieją. 
Takie też jest hasło XVII Dnia papieskiego który przeżywamy w kościele w Polsce „ Idźmy na Przód z 
nadzieją”. Człowiekiem wielkiej nadziei był niewątpliwie św. Jan Paweł II. To właśnie on w czasie 
Apelu Jasnogórskiego powiedział takie słowa o chrześcijańskiej nadziei „Człowiek współczesny tak 
bardzo potrzebuje nadziei. Człowiek na tej polskiej ziemi tak bardzo potrzebuje nadziei. Co to jest 
nadzieja? Co ona znaczy? Znaczy: »Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!« (Rz 12,21). 
Zło można zwyciężać. To jest właśnie siła nadziei. Maryjo, Królowo Polski, proszę Cię dla wszystkich 
moich rodaków o taką zwycięską nadzieję. Nadzieję, która jest mocą człowieka, która czyni go mocnym 
również wśród cierpień i doświadczeń. Wśród przeciwieństw” (Apel Jasnogórski, 12.06.1987). ( Słowa 
papieża może przeczytać lektor lub dziecko). 

Powracając Kochane dzieci do naszej dzisiejszej Ewangelii należy pamiętać, że i dla nas  nadejdzie czas 
rozrachunku! Obyśmy nie zawiedli  Gospodarza winnicy! Los tych, którzy nie oddali plonu, niechaj 
będzie dla nas poważnym ostrzeżeniem! Być może w najbliższych dniach będziecie mieć okazję zbierać 
plony na działce. Pomyślcie wówczas o tym plonie, który trzeba będzie oddać Bogu na końcu swego 
życia. Na zakończenie Mszy św. słyszymy wezwanie: „Idźcie w pokoju Chrystusa". Dopełnijmy je 
słowami Chrystusa: „Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili"  
(J 15,16). 

 


