
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Bóg zapłać składam sprzątającym i strojącym wczoraj nasz kościół. Na ten 

tydzień troskę o porządek i piękno kościoła powierzamy rodzinom: Teresy 
i Andrzeja Bytnar, Eweliny i Krystiana Bytnar, Danuty i Janusza Kuter. 

2. Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. 
3. Msze św. w tygodniu będą o godz. 1700 a po nich nabożeństwa różańcowe 

na które serdecznie wszystkich zapraszam. 
4. Na sobotnią Mszę św. zapraszam młodzież przygotowującą się 

do sakramentu bierzmowania. 
5. Za tydzień Dzień Papieski. W niedzielę zbiórka do puszek na Fundację 

Dzieła Nowego Tysiąclecia. 
6. Metropolita Przemyski Abp Adam Szal zaprasza na coroczną Pielgrzymkę 

Róż Żywego Różańca, która odbędzie się w Archikatedrze Przemyskiej 
w sobotę, 10 października 2020r. Początek o godz. 930. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
Dominującym wątkiem dzisiejszych czytań jest winnica. W Starym Testamencie 
była ona symbolem Izraela. W Nowym Testamencie – to symbol Kościoła. Jednak 
symbol winnicy wskazuje nie tyle na uprawę najlepszych winorośli, co na miłość 
właściciela winnicy do ziemi, do winnych krzewów, do wspaniałego położenia, 
do cudownego wina. Przypowieść o winnicy proroka Izajasza z pierwszego 
czytania to historia miłości Boga do swego ludu. W tekście prorockim los winnicy 
jest obrazem dramatu zawiedzionych oczekiwań Boga wobec swego niewiernego 

TYGODNIK PARAFIALNY 

Nieustającej 

Westchnienie… 
 

04.10.2020 
XXVII Niedziela Zwykła 

Gazetka parafii w Nizinach (do użytku wewnętrznego) www.niziny.przemyska.pl tel. 506 996 750 
 

 +*+*+* *+*+*+ 
WYDANIE 

TYDZIEŃ 4 1(78)/2020  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 5.X – 11.X 2020 

poniedziałek + Ludwika, + Stanisław Sobek 

wtorek + Julia Pusz, od wnuczki Ewy z mężem 

środa Za zmarłych z rodziny Pęcak, Bachmat i Sawińskich 

czwartek + Julia Pusz, od chrześnicy Marii 

piątek + Julia Pusz, od Marii z rodziną z Soniny 

sobota + Julia Pusz, od Stefanii Pusz z Wysokiej 

niedziela + Antoni Sobek, 5 r. śmierci 

„Różaniec: Jest to codzienne spotkanie, 
którego Maryja i ja nigdy 

nie zaniedbujemy.” 
„Odmawiając Różaniec rozmawiamy z 

Maryją. Powierzamy Jej ufnie 
wszystkie nasze troski i smutki, 

radości i nadzieje.” 
 św. Jan Paweł II 

 Zdrowaś 
Maryjo... 


