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2. – 8. 10. 2017 

XXVI Niedziela Zwykła  

Ewangelia wg św. Mateusza  

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek 

miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w 

winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i 

to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. 

Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». 

Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice 

wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą 

sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. 

Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć». 

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian 

Bracia: 

Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli 

jakieś uczestnictwo w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie mojej 

radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego 

ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego 

współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za 

wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale 

też i drugich. 

To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 2. 10. 2017 – św. Aniołów Stróżów 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Bertę Wowro w rocznicę śmierci, za ++ z rodziny i za kuzyna Joachima 

Świerc 

 Wtorek 3. 10. 2017  

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + matkę Krystynę Woszek w 5 r. śm., za +ojca Gotharda, ++ Cecylię i 

Alberta Woszek, pokr. i d.op. 

18. 30 Katecheza dla II i III kl. Gimnazjum 

 Środa 4. 10. 2017 – św. Franciszka z Asyżu, zakonnika - 

wspomnienie 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

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

pokr. i d.op. 

 Czwartek 5. 10. 2017 – św. Faustyny Kowalskiej, dz. –  

I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 O nowe i święte powołania do Służby Bożej 

17. 00 Godzina Święta 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za ++ dziadków Juliannę i Antoniego Wocka, ich syna Antoniego, córkę 

Marię, + zięcia Konrada i za ++ z rodz. Wocka – Kornek 

 Piątek 6. 10. 2017 – św. Brunona, kapłana – I pt m-ca 

7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św., za Chorych i 

Dobrodziejów kościoła 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:  Za ++ rodz. Annę i Józefa 

Okos, ich dzieci, za ++ z pokr. Rataj - Tkocz - Czempik i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 7. 10. 2017  - NMP Różańcowej – I sob. m-ca 

7. 00 Do NSNMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

7. 30 Modlitwa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 RÓŻANIEC BEZ GRANIC – odmówienie różańca o pokój na świecie, o 

nawrócenie grzeszników, o ratunek dla naszej Ojczyzny i świata (wielka 

modlitwa różańcowa na granicach kraju z ok. 100-rocznicy objawień w 

Fatimie, w święto Matki Bożej Różańcowej i w pierwszą sobotę miesiąca) 

14. 00 Ślub  i Msza św. Tomasz Jaśkiewicz i Sabina Majda 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  



- O zdrowie i Boże błog. w int. Marii z ok. urodzin i za dzieci z rodzinami  

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

rodz. Kuc  

- Dz. błag. do B.Op. MBR. w pew. int. z pr. o zdrowie i Boże błog. za męża, 

dzieci i wnuki  

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

- Za + męża Ryszarda Ochota w 13 r. śm. i pokr.  

- Za ++ Martę i Stanisława Smolin, brata Jerzego, ciocię Angelę, za ++ z 

rodz.,  pokr i d.op.  

- Za ++ rodz. Alfonsa i Magdalenę Kosup, za + Rut Myśliwiec, za ich ++ 

rodz. i rodzeństwo, za ++ z rodz. Dyga – Gebauer, pokr i d.op.  

- Za + Romana Tracz – od rodz. Kopystyńskich z Medyki 

 Niedziela 8. 10. 2017 – Odpust Parafialny  

8. 00 O nowe powołania do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

11. 00 - Do Matki Boskiej Różańcowej w int. żyjących i zmarłych Parafian  

- Za ++ Gizelę i Józefa Bajor, pokr. i d.op. 

16. 00 Nabożeństwo Różańcowe 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr.o zdrowie i Boże błog. w int. 

Sylwii i Marcina z ok. 10 r. ślubu. za syna Krzysztofa, za rodziców i za 

rodzeństwo z rodzinami 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: w poniedziałek św. Aniołów Stróżów, w środę św. 

Franciszka z Asyżu, w czwartek  św. Faustyny, w sobotę NMP Różańcowej   

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

Na ten cel wpłynęło 3.967 PLN; 85 GR. i 11 Euro. Podziękowania za dzisiejszą 

kolektę wyznaczoną na potrzeby Seminarium i innych instytucji diecezjalnych  

3. W przyszłą niedzielę przeżywamy odpust parafialny. Uroczysta suma odpustowa 

o godz. 11.00. Sumistą i kaznodzieją odpustowym będzie ks. dr. Ginter Żmuda  

4. Ze względu na odpust parafialny, ogólnopolski XVII Dzień Papieski będzie 

przeżywany w naszej parafii tydzień później tj.15 października  

5. Kolekta odpustowa – tzw. „Powinowata” w tym dniu na bieżące potrzeby Parafii  

6. Przeżywamy w tym tygodniu  pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. 

Zapraszam na Godzinę Św. i na Mszę św. pierwszopiątkową  

7. W piątek od 9.00 odwiedziny chorych    

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

Mszy św. szkolnej i młodzieżowej  

9. RÓŻANIEC każdego dnia o 17.30 przed Mszą św. wieczorną  

10. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00 

11. Zaprasza się kibiców w niedzielę 1 października o godz. 15.00 na mecz piłkarski 

pomiędzy Groszmalem a Naprzodem Ujazd Niezdrowice 

 



Patron tygodnia – św. Aniołów Stróżów  

Obrazki z wizerunkiem Anioła Stróża wiszą nad łóżeczkami większości polskich 

dzieci, a rodzice oraz dziadkowie, składając po raz pierwszy ręce dziecka do 

modlitwy, uczą je modlitwy: "Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój...". 

Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości co do istnienia aniołów, posłańców Bożych, 

którzy uczestniczą w dziejach zbawienia człowieka. Te, czysto duchowe, istoty 

pośredniczą między Bogiem a ludźmi. Po objawieniach Antoniny d'Astanac wiadomo, 

że możemy wypraszać z nieba pomoc Kościołowi, odmawiając Koronkę Anielską na 

cześć chórów: Serafinów, Cherubinów, Tronów, Panowań, Mocy, Potęg, Księstw, 

Archaniołów i Aniołów.  

Aniołowie byli obecni w nauczaniu Kościoła już od pierwszych wieków, w dziełach 

wybitnych myślicieli chrześcijańskich, m.in. św. Augustyna, św. Hieronima, czy św. 

Bazylego. Do grona świętych, którzy szczególnie czcili aniołów, należeli także m.in. 

Bernard z Clairvaux, Stanisław Kostka, Franciszek Salezy czy Jan Bosko. 

Aniołom oddawano cześć już w liturgii starochrześcijańskiej, ale osobne święto 

pojawiło się dopiero w XV w. na Półwyspie Iberyjskim, zwłaszcza na terenie 

Hiszpanii oraz we Francji. Papież Pius V, ascetyczny dominikanin propagujący 

reformy soboru trydenckiego, zniósł owo święto w drugiej połowie XVI w., likwidując 

zwyczaje narodowe w liturgii. W 1608 r. zostało ono przywrócone przez Pawła V, 

w 1670 r. Klemens X rozszerzył je na cały Kościół, a w 1893 r. Leon XIII wyznaczył 

w kalendarzu termin na 2 października. 

Jan XXIII wspominał, że kiedy był nuncjuszem apostolskim we Francji, miał zwyczaj 

- przed spotkaniami z ważnymi osobistościami - prosić swego Anioła Stróża, aby 

porozumiał się z Aniołem Stróżem jego rozmówcy. Dzięki temu bywali oni lepiej 

usposobieni do spotkania... 

Humor 

Mama pyta Jasia: 
- Brałeś prysznic? 
- Jak coś zginie to zawsze na mnie. 

Przed wyścigami dżokej gładzi konia, dyskretnie wkłada rękę do kieszeni, po czym 
daje mu coś do zjedzenia. Przychodzi inspektor z kontroli dopingowej i mówi: 
- Wszystko widziałem. Dyskwalifikuję tego konia. 
- Ale jak to? Za co? Ja tylko dałem mu cukierka. Proszę zobaczyć. 
Mówiąc to dżokej wyjął cukierka z kieszeni i zjadł. Inspektor patrzy z 
niedowierzaniem, a dżokej wyciąga jeszcze jednego cukierka i go częstuje. 
- Proszę, niech pan zje, przecież to tylko cukierek. 
Inspektor zjadł i odszedł, a dżokej poklepał konia i mówi: 
- Nie martw się, maleńka. Dzisiaj będziesz znowu pierwsza, bo dogonić ciebie mogę 
tylko ja i pan inspektor. 


