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XXVII Niedziela Zwykła  

Odpust Parafialny 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 

«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. 

Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w 

dzierżawę rolnikom i wyjechał. 

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu 

należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś 

ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi 

tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują 

mojego syna. 

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, 

zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i 

zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?» 

Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym 

rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». 

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który 

odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych 

oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane 

narodowi, który wyda jego owoce». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 5. 10. 2020 – św. Faustyny Kowalskiej, dz. - 
wspomnienie 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + Gertrudę Mikoszek, jej męża, syna Rudolfa, ich rodziców, rodzeństwo, 

krewnych, za ++ Kapłanów i d.op. 

 Wtorek 6. 10. 2020 – św. Brunona 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Dz. bł. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Michaliny Koziura i za syna z rodziną 

18. 30 Katecheza dla kl.VII SP 

 Środa 7. 10. 2020 – NMP Różańcowej 
7. 00 - Do MB Różańcowej za Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św.  

- Za + Tadeusza Badura w 4 r. śm., za + matkę Jadwigę Kubilas i d.op. 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + Karola, jego rodziców, brata Leona, siostrę Różę, dziadków i krewnych 

 Czwartek 8. 10. 2020  
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Franciszka Pasoń z ok. 70 r. ur., za najbliższą rodzinę, za ++ rodziców i brata 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + Gertrudę Sobota, ++ rodziców i rodzeństwo   

 Piątek 9. 10. 2020 – św. Męczenników Dionizego, bpa i 
Towarzyszy 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Dz. błag. do B.Op. MBR o 

zdrowie i Boże błog. w int. Ireny i Rajmunda i za córkę Sabinę z Adamem 

18. 30 Katecheza dla Klas III (I-komunijnych) 

 Sobota 10. 10. 2020  
17. 15 Okazja do spowiedzi św. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW.  NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

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

int. Jadwigi z ok. urodzin, za męża, syna, synową i wnuczki   

- Za ++ rodz. Floriana i Marię Nowak, syna Herberta. dwie córki, wnuczkę  

Sylwię, za ++ z całej rodziny i pokr.  

- Za + Elżbietę Figura, zaginionego męża, ++ dzieci, wnuczkę Adriannę, 

rodziców i rodzeństwo Piechota - Figura   

- Za + Ryszarda Ochota, za ++ rodz. Alfonsa i Różę, za + Agnieszkę Niestrój, 

za ++ z rodziny Ochota - Wittek  

- Za + Leopolda Muszyński w 2 r. śm. i za pokr. 

 



 Niedziela 11. 10. 2020 – XXVIII Niedziela Zwykła – Dzień 
Papieski 

8. 00 Za ++ Agnieszkę i Alojzego Warwas, za + ojca Gerharda Broj oraz za ++ z 
tych rodzin 

10. 30 Za + Pawła Labisz, żonę Albinę, za ++ rodziców, teściów i za ++ z pokr. 

12. 00 Dz. blag. do B.Op. MB Różańcowej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Magdaleny Matejka z ok. 85 r. ur. i w int. całej rodziny 

16. 00 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

16. 30 Za + Henryka Drożdż, jego ++ rodziców, teściow oraz za ++ z rodz. Drożdż - 

Sznajder i d.op.  

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do naszej świątyni i za comiesięczną kolektę 

parafialną na prace remontowo-konserwatorskie w naszym kościele. Tydzień 

temu na ten cel parafialny wpłynęło 3.905 zł i 13 gr  

2. Odwiedziny chorych w piątek (09.10) od godz. 9.00  

3. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

4. Zapraszam każdego dnia na Różaniec o godz. 17.30  

5. Podziękowania za dzisiejszą kolektę diecezjalną, która jest wyznaczona na 

Seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne  

6. Za tydzień (11.10) zbiórka do puszek na Fundację Nowego Tysiąclecia    

7. W dalszym ciągu możemy zamawiać sobie Msze św. na przyszły rok  

8. Zaprasza się kibiców 4 października o godz. 15.30 na mecz piłkarski pomiędzy 

Groszmalem a LZS Sokół Leśnica 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! 

Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni, i 
zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w 
niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. 

«Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między 
Mną a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w 
niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? 

Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją 
rozgrabiono, rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie 
będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę 
spuszczać na nią deszcz». 

Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego 
wybranym. Oczekiwał On tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, 
a oto krzyk grozy. 

 

 



Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian 
O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w 
modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki 
umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. 

Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, 
co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to 
bierzcie pod rozwagę. 

Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u 
mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. 

Patron tygodnia: NMP Różańcowej 

W czasach, kiedy reformacja opanowywała północną Europę, na jej południu pojawił 
się wielki znak, który przeszedł do historii pod nazwą Lepanto. 

W 638 r. kalif Omar zdobył Jerozolimę i wjechał do miasta na białym wielbłądzie. 
Ziemia Święta przestała należeć do chrześcijan. W 712 r. muzułmanie zajęli Hiszpanię 
i doszli aż do Poitiers. „Podwojenie tej odległości doprowadziłoby Saracenów do 
granic Polski i wzgórz Szkocji” – pisał ówczesny historyk. Podjęte krucjaty 
powstrzymały czasowo inwazję wyznawców Mahometa na zachód. Jednak w XVI 
wieku byli już oni gotowi do zadania Europie ostatecznego ciosu. 
Chmura islamu, która od wieków rzucała swój groźny cień na chrześcijańskie ziemie, 
zaczęła posuwać się na zachód. Wszystko wskazywało na to, że dni chrześcijańskiej 
Europy są policzone, że staną zegary śpiewające Anioł Pański, budzące na Mszę 
rezurekcyjną, wzywające na wieczorne nieszpory. Europa nie mogła powstrzymać 
prących naprzód wojsk muzułmańskich. Morzami płynęła wielka flota pod banderami 
półksiężyca – miała zająć chrześcijańskie porty i z nich ruszyć na podbój Rzymu. 
W święto Św. Dominika, 7 marca 1571 r., papież złożył podpis pod dokumentem 
ustanawiającym Świętą Ligę i ze łzami w oczach dożył sprawę w ręce Najświętszej 
Panienki, od której czczony tego dnia hiszpański święty otrzymał różaniec. 
Kiedy papież modlił się pogrążony w milczeniu, sułtan Selim II, spoglądając na 
Adriatyk, szeptał, że bardziej niż wszystkich galeonów Świętej Ligi boi się modlitw 
Piusa V. Selimowi znana musiała być potęga modlitwy papieża, skoro w pełni 
świadom ogromnej przewagi swojej floty, wypowiedział te słowa. 
Kiedy do Europy dotarta wieść, że armada turecka opuściła porty Konstantynopola, 
Pius V wezwał opieki Matki Bożej. Przez następne tygodnie na wszystkich statkach 
odmawiano Różaniec. Papież trwał na modlitwie, kiedy 7 października podniosła się 
mgła i oczom chrześcijańskich żołnierzy ukazało się na horyzoncie tysiące żagli. Sto 
tysięcy ludzi zaczęło przygotowywać się do walki. Don Juan de Austria, dowódca 
chrześcijańskiej floty, przesiadł się na najszybszą brygantynę i przepłynął wzdłuż 
swoich okrętów, trzymając wysoko nad głową żelazny krzyż. Na flagowym okręcie 
admirał kazał wciągnąć na maszt wielką banderę z ukrzyżowanym Chrystusem. 
Wojsko było gotowe do boju. Rozpętała się bitwa, od której wyniku zawisły losy 
całego chrześcijaństwa…Ten sam papież, świadom, komu zawdzięcza cudowne 
ocalenie Europy, uczynił 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej, zwanym 
później świętem Matki Bożej Zwycięskiej. Zaś Wenecjanie wznieśli w swym mieście 
kaplicę Matki Bożej Różańcowej. Na ścianach kaplicy powieszono pamiątki z bitwy 
morskiej i wypisano słowa, które przeszły do legendy: „Nie odwaga, nie broń, nie 
dowódcy, ale Maryja Różańcowa dała nam zwycięstwo”. Pius V spełnił swą misję; pół 
roku później Pan wezwał go do siebie. Jego następca, Grzegorz XIII, polecił 
obchodzić święto we wszystkich kościołach, w których wzniesiono ołtarze różańcowe. 
W herbach miejskich zaczęto umieszczać wizerunek Maryi stojącej na półksiężycu. 


