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XXV Niedziela Zwykła  

Ewangelia wg św. 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; 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». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 25. 09. 2017 – bł. Władysława z Gielniowa 

7. 00 Za ++ rodz. Pawła i Gertrudę Kornek, wnuka Karola, synów Alfreda i Jana, za 

+ męża Helmuta i za ++ z tej rodziny 

18. 00 Do MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. w int. rodziny 

Wicher 

 Wtorek 26. 09. 2017 – św. męcz. Kosmy i Damiana 

18. 00 Za ++ rodz. Cecylię i Józefa Kolasińskich, za pokr. i d.op. 

 Środa 27. 09. 2017 – św. Wincentego a Paulo, kapł. 

18. 00 Za + męża Jana Grzyszczok, za ++ rodziców Jana i Marię Gittner, braci Eryka 

i Piotra, szwagrów Gintera i Paula oraz d.op. 

 Czwartek 28. 09. 2017 – św. Wacława, m. 

8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + ojca Wincentego Josek w 44 r. śm., za + żonę Marię, za ich rodziców, 

rodzeństwo i krewnych, za ++ rodz. Piotra i Annę Dussa, syna Jana i d.op. 

 Piątek 29. 09. 2017 – św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 

- święto 

18. 00 MSZA  ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:  Za ++ rodz. Gertrudę i Pawła 

Klik, siostrę Małgorzatę, za ++ teściów, pokr. i dusze czyśćcowe  

Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 30. 09. 2017  - św. Hieronima, kapł. i dra K. 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

- Dz. błag. do B.Op. MBF. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Ireny i Józefa w 40 r. ślubu, za dzieci z rodzinami, za wnuki i za całą rodzinę  

- Za ++ Annę i Józefa Knopp, za ++ z rodz., pokr. i za + Edytę  Kubis  

- Za + Martę Garbela w rocznicę śm., za męża Pawła, syna Józefa, zięcia 

Norberta i d.op.  

- Za ++ rodz. Franciszka i Anastazję Kornek, trzech synów, synową i zięcia  

- Za ++ Łucję i Stefana Ptaszek, trzy córki, dwóch synów, pokr. i d.op.  

- Za + Krystynę Snela w rocznicę śm. i za + Hildegardę Franczok 

 Niedziela 1. 10. 2017 – XXVI Niedziela Zwykła  

8. 00 Za + brata Daniela Słabczyński z ok. ur. i za ++ z pokr. 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz. za łaski, z pr.o zdrowie i Boże błog. w int. 

Franciszka Franczok z ok. 89 r. ur., za żonę Hildegardę, za dzieci, wnuki, 

prawnuki i całą rodzinę 

16. 00 Nabożeństwo Różańcowe 

16. 30 Za + męża i ojca Ernesta Pansa w rocznicę śm., za ++ siostry i rodziców oraz 

za ++ z rodzin  z obu stron 



Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: bł. Władysława z Gielniowa (poniedziałek), św. 

Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (piątek)  

2. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną na obraz Ostatniej  

Wieczerzy  

3. Na Górze św. Anny w przyszłą niedzielę 1 pażdziernika pielgrzymka orkiestr 

kalwaryjskich i hodowców gołębi  

4. W niedzielę 1 pażdziernika kolekta wyznaczona na Seminarium Duchowne i 

instytucje diecezjalne  

5. Uczniowie ze szkół podstawowych i kandydaci do bierzmowania uczestniczą we 

Mszy św. szkolnej i młodzieżowej  

6. Przyszła niedziela rozpoczyna miesiąc różańcowy – stąd wszystkich zapraszam 

na RÓŻANIEC każdego dnia o 17.30 przed Mszą św. wieczorną  

7. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

8. W sobotę o godz. 11.00 zebranie Marianek w salce parafialnej  

9. W sobotę o godz. 12.00 zebranie ministrantów 

Drodzy Parafianie. Po okresie wakacyjnym nasz chór parafialny wznowił swoją 

działalność. Serdecznie zapraszam chętne osoby – kobiety i mężczyzn – z 

zamiłowaniem do śpiewu aby zechciały zasilić szeregi naszego chóru 

 

Patron tygodnia – św. Wincenty a Paulo  
Św. Wincenty de Paul, kapłan (1581-1660). Urodził się w rodzinie wiejskiej w Pouy 

niedaleko Dax (obecnie St-Vincent-de-Paul). Studiował w Tuluzie. Mając 19 lat został 

kapłanem. W latach 1605-1607 miał przebywać w niewoli mauretańskiej w Tunisie 

(?). Od 1608 roku mieszkał w Paryżu. Tutaj został proboszczem. Był także kapelanem 

w domu generała galer królewskich. W tym czasie złożył ślub poświęcenia się 

ubogim. W ciągu najbliższych lat zgromadził kapłanów, którzy pragnęli podjąć opiekę 

nad potrzebującymi. W 1625 roku założył zgromadzenie Misjonarzy - lazarystów. 

Powołał także zgromadzenie żeńskie Sióstr Miłosierdzia, zwane wincentkami lub 

szarytkami. Wniósł wielki wkład w dzieło chrześcijańskiego miłosierdzia - 

zorganizował Caritas we Francji. Przyczynił się do odnowy życia religijnego. 

W okresie frondy niósł pomoc rzeszom głodujących, dotkniętym nieszczęściami 

i zniszczeniami wojennymi. Przez wiele lat był członkiem Rady Królewskiej - tzw. 

Rady Sumienia, której podlegały wszystkie sprawy Kościoła. Zajmując wysokie 

stanowisko pozostał cichy i skromny. 

Zmarł w wieku 79 lat. Beatyfikowany w 1729 roku, kanonizowany w 1737. Leon XIII 

ogłosił św. Wincentego patronem wszystkich dzieł miłosierdzia w Kościele 

katolickim. Jest także patronem zgromadzenia lazarystów, szarytek, kleru, organizacji 



charytatywnych, podrzutków, szpitali, więźniów. 

W IKONOGRAFII św. Wincenty de Paul przedstawiany jest w długiej szacie 

zakonnej i szerokim płaszczu. Jego atrybutami są: anioł, dziecko w ramionach, 

dziecko u stóp, krucyfiks. 

 

List do Filipian  
Bracia: Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez 

śmierć.  

Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć, to zysk. 

Jeśli bowiem żyć w ciele - to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem 

powiedzieć. 

Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele 

lepsze, 

pozostawać zaś w ciele, to bardziej dla was konieczne. 

Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. 

Księga Izajasza  
Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! 

Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się 

nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w 

przebaczaniu. 

Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - mówi Pan. 

Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. 

Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli 

moje – nad myślami waszymi. 

Humor 

Gra mąż na kompie, słyszy, jak żona go opierdziela: 
- Nie masz nic innego do roboty?! 
Wyłączył komputer i sięgnął po gazetę. Słyszy: 
- Sprawy domowe już cię nie interesują?! 
Poszedł po odkurzacz, zaczął go rozkładać. Słyszy: 
- To nie wiesz, że zaraz zaczyna się mój ulubiony serial? 
Poszedł do kuchni z zamiarem, by w czymś żonie pomóc. Słyszy: 
- Nie widzisz, że tu jest za mało miejsca dla nas dwojga?! 
Ubrał się zatem, wyszedł cicho z domu, poszedł na podwórko. Gra z sąsiadami w 
szachy, kiedy w jego mieszkaniu otwiera się okno i żona się drze: 
- Janusz?! Co ty myślisz, że w domu to nie ma nic do zrobienia?! 

Celem uniknięcia nieporozumień napisałem na samochodzie żony: 
"Moja żona nie jest terrorystką, po prostu kiepsko prowadzi". 

Pijany koleś mówi to taksówkarza: 
- Panie, zawieź mnie pan na dworzec! Dam 50 zł. 
- Ale proszę pana, my już jesteśmy na dworcu - odpowiada zdziwiony taxi driver. 
- O kurde! Masz pan te 50 zł, ale następnym razem pan nie jedź tak szybko! 


