
 

Pierwsze czytanie Iz 55, 6-9 
Myśli moje nie są myślami waszymi 

 

Psalm Ps 145 (144) 
Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają 

 

Drugie czytanie Flp 1, 20c-24. 27a 
Dla mnie żyć – to Chrystus 

 
Ewangelia Mt 20, 1-16a 
Przypowieść o robotnikach w winnicy 

 
 

 

Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na miesiąc wrzesień: 

 Szacunek dla zasobów planety. 
Módlmy się, aby zasoby planety 

nie były rabowane, ale dzielone w 
sposób uczciwy i                                              

z poszanowaniem. 

 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza… 

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 
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, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: 
„Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż 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». 

Komentarz… 

Być może pojawia się w nas spontanicznie poczucie, że zapłata powinna być 
proporcjonalna do pracy, a postawa gospodarza to jakieś fanaberie bogatego. Ta 
myśl bierze się stąd, że stawiamy się po stronie tych, którzy pracowali najdłużej. 

Ale wobec Bożej miłości wszyscy, nawet wielcy święci, jesteśmy raczej 
pracownikami ostatniej godziny. Wszak wiele nam brakuje, by uważać się za 

najlepszych pracowników winnicy Pańskiej. 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1. Za tydzień, w niedzielę (27.09) odbędzie I Komunia Święta o 
godz. 10:30 i 12:00. Dzień wcześniej (26.09) o godz. 10:00 dzieci 
przystąpią do Sakramentu Pokuty.  
2. Katecheza dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I 
Komunii Św. w 2021 roku odbędzie się w poniedziałek (5.10) wg 
harmonogramu grup. Zapisy i więcej informacji na stronie parafialnej i 
u ks. Andrzeja. 
3. Informujemy, że młodzież klasy pierwszej szkoły średniej, od 
października rozpocznie przygotowania do sakramentu 
bierzmowania. Zgłoszenia można dokonywać poprzez wypełnienie 
specjalnego formularza dostępnego w wersji elektronicznej na naszej 
stronie internetowej. Zgłoszenia do końca września. Pierwsza 
katecheza kandydatów odbędzie się w środę, (7.10)   o godz. 19.00 
w harcówce. Spotkanie rodziców, w niedzielę (27.09) o godz. 19.00 
w kościele. 
4. Młodzież uzdolnioną muzycznie zapraszamy do 
współtworzenia zespołu muzycznego. Spotkania w soboty  
o godz. 19.00. w kawiarence parafialnej. Pierwsze spotkanie 3 
października.  
5. Ks. Tomasz zaprasza młodzież, szczególnie tą która przyjęła w 
tym roku sakrament bierzmowania na spotkanie we wtorek, (29.09) 
o godz. 19.00 do kawiarenki parafialnej.  
6. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdą 
środę od 18:45 do 21.00. Od 18:45 do 19.30 rozważanie Ewangelii 
na najbliższą niedzielę. Zakończenie adoracji Apelem Jasnogórskim o  
g. 21.00. 
7. Zachęcamy do tworzenia róż różańcowych rodziców 
modlących się za swoje dzieci. Zapisy i informacje osobiście lub 
mailowo u ks. Tomasza. Zapraszamy także do Wspólnoty Żywego 
Różańca.  
8. Zapraszamy dziewczynki, które chciałyby dołączyć do Grupy 
Bielanek i swoją posługą ubogacać służbę przy ołtarzu o kontakt z ks. 
proboszczem.  
9. Spotkanie Oazy Dzieci Bożych w środę na godz. 17.00 do 
kawiarenki parafialnej.  
10. W najbliższym tygodniu przeżywać będziemy: 
w poniedziałek (21.09) święto św. Mateusza Apostoła, we wtorek 
(22.09) dzień poświęcony św. Ricie. Tego dnia zapraszamy na 
Mszę św. połączona z nabożeństwem do św. Rity na godz. 19:00. 
Podczas tego spotkanie szczególnie modlić się będziemy  
o świętość naszych rodzin. Na to spotkanie można przynieść róże, 
które zostaną pobłogosławione, w środę (23.09) wspomnienie św. 
Ojca Pio, kapłana, w sobotę (26.09) wspomnienie św. Kosmy i 
Damiana, męczenników 
11. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane na 
funkcjonowanie naszej parafii, szczególnie za te złożone w zeszłą 
niedzielę na tacę inwestycyjną. Zebraliśmy 9869,20. Ofiary na 
inwestycje prowadzone w naszej parafii można składać także na konto 
parafialne umieszczone na naszej stronie parafialnej. Dziękujemy 
także za modlitwę i słowa życzliwości. 

 
Wspólnota Żywego Różańca 

W październiku dyżur różańcowy obejmują róże:  
 

1) św. Tereski od dzieciątka Jezus w dniach: 3, 7, 13, 14, 21, 28  
2) Bł. Doroty z Mątew w dniach: 1, 2, 4, 5 października 

3) Św. Jana Chrzciciela w dniach: 6, 8, 9, 10 października 
4) Św. Jana Pawła II w dniach: 11, 12, 15 października 

5) Bł. Jerzego Popiełuszki w dniach: 16, 17, 18, 19 października 
6) Św. Rodziny w dniach: 20, 22, 23, 24 października 

7) Matki Królowej Przenajdroższej Krwi Chrystusa w dniach:  
25, 26, 27 października 

8) Św. Jadwigi Królowej Polski w dniach: 29, 30, 31 
października 

INTENCJE MSZALNE 21 – 27. 09. 2020 r 

  PONIEDZIAŁEK 21.09 

6.30 Tadeusz STASIEWSKI (XXI) 

8.00 1. +Stanisław (XXI) 
2. +Mieczysław KĘSKA (XXI) 
3. +RODZICE: Jadwiga, Józef (m), brat Józef, babcia Helena, ciocia Cecylia, 
teściowie: Czesław i Feliks 

18:00 1. +Jan i ++ chrzestni: Bernadeta, Tomasz, Leon i Marta.  
2. Dzięk. – błag. w 35. r. ślubu Małgorzaty i Tomasza, o Boże błog. dla ich dzieci.  
3. O całkowite zaprzestanie grzechu aborcji w Polsce.  
4. +CÓRKA Dorota, RODZICE z obojga stron oraz ++BRACIA i SIOSTRY.   

WTOREK 22.09 

6.30 1. +Mieczysław KĘSKA (XXII) 
2. O szczęśliwą operację i dalsze Boże błog. i op. Maryi dla ROMANA.  

8.00 1. +Stanisław (XXII) 
2.+Jan FELSKOWSKI w 5. rocznicę śmierci.  
3. W dniu urodzin dla MĘŻA i SYNA z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi zdrowie i 
potrzebne łaski.  

18:00 1. Dziękczynno-błagalna w 2. r. ślubu Emilii i Krzysztofa z prośbą o Boże błog., 
opiekę Maryi.  
2. +Tadeusz STASIEWSKI (XXII) 
3. W intencji dusz w czyśćcu.  

19.00 Msza Święta za wstawiennictwem św. Rity.  

ŚRODA 23.09 

6:30 +Mieczysław KĘSKA (XXIII) 

8.00 1. +Tadeusz STASIEWSKI (XXIII) 
2. +Tomasz TOMIAK w 1. miesiąc po śmierci.  
3. ++LEONARD, MARIUSZ i MARIAN.  

18:00 1. +Stanisław (XXIII) 
2. ++DZIADKOWIE Marian i Janina GÓRKA w 23. rocznicę śmierci Janiny.  
3. O łaskę nawrócenia, przemiany serca dla TOMASZA, AGATY i ANDRZEJA.  

CZWARTEK 24.09 

6.30 O łaskę nieba dla BRATA Witolda.  

8.00 1. +Stanisław (XXIV) 
2. +Tadeusz STASIEWSKI (XXIV) 
3. W in. RODZICÓW Janusza, Emilii, Hanny z prośbą o zdrowie, dary Ducha 
Świętego, opiekę Maryi.  

18:00 1. +Mateusz MERCHEL 
2. +Mieczysław KĘSKA (XXIV) 
3. O łaskę nawrócenia, przemianę serca dla MAMY Bożeny.  
4. +Antoni BIELONKO w rocznicę śmierci.  

PIĄTEK 25.09 

6.30 O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin dla MAGDALENY i ALEKSANDRY oraz z 
okazji 2. rocznicy ślubu MAGDALENY i ŁUKASZA. 

8.00 1. Mieczysław KĘSKA (XXV) 
2. ++Anna i Jan SZYMAŃSCY.  

16:30 ŚLUB: Żygodziński Jarosław i Surowiec Justyna 

18:00 1. +Stanisław (XXV) 
2. +Tadeusz STASIEWSKI (XXV) 
3. O łaskę wiary, zdrowie dla rodziny KOBIELÓW i o nawrócenie synów.  
4. W intencji RODZICÓW: Anny i Rafała w 16. r. ślubu, o Boże błog., łaski i op. Maryi.  

SOBOTA 26.09  

6:30 Tadeusz STASIEWSKI (XXVI) 

8:00 1. +Mieczysław KĘSKA (XXVI) 
2. +MĄŻ Stanisław ZINCZUK w 4. rocznicę śmierci.  

16.00 ŚLUB: Agnieszka i Dawid 

17.00 ŚLUB: Kuńska Agnieszka i Bartoszek Bartosz.  

18:00 1. +Stanisław (XXVI) 
2. W intencji dusz w czyśću.  
3. +Stefan oraz ++ z rodzin ZDROJEWSKICH i PYSZKÓW. 

 XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA  
27.09 

7:30 +Stanisław (XXVII) 

9:00 1. Bronisław KISŁOWSKI w 19. rocznicę śmierci.  
2. Dzięk. – błagalna z okazji 17. rocznicy ślubu AGNIESZKI i MACIEJA.   

10:30 UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ GR I 
1. W intencji Parafian. 
2. ++Janusz, Stefan, Agata REICH w 4. rocznicę śmierci.  

11.00 +Tadeusz STASIEWSKI (XXVII) 

12:00 UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ GR II 
1. O łaskę nawrócenia w Rodzinie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego w 
rodzinie STACHOWIAKÓW, CZUPURNIAKÓW i BIEŃKÓW. 
2. O zdrowie, Boże błog/ i łaski dla Marceliny WEGNER z okazji 1. rocznicy urodzin.   

13:15 1. +Irena i Alfred PETKE oraz +Sławomir WOLAŃSKI w 7. rocznicę śmierci.  
2. +Henryk w 4. rocznicę śmierci.  
3. Dzięk. – błagalna z prośbą o Boże błog. w rocznicę ślubu dla Lucyny i Jarosława.  

18:00 +Mieczysław KĘSKA (XXVII) 


