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

Na ten tydzień troskę o porządek i piękno kościoła powierzamy rodzinom: 
Marii i Marka Koba, Sylwii i Łukasza Mroczka, Joanny i Grzegorza Koba. 

2. Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. Dziękuję Panu Mieczysławowi 
Szpunar za wykonanie tabliczki o misjach parafialnych. 

3. Msze św. w tygodniu będą: wtorek rano o godz. 700, pozostałe dni o godz. 1700 

a po nich nabożeństwa różańcowe. Serdecznie wszystkich zapraszam. 
4. Na sobotnią Mszę św. zapraszam młodzież przygotowującą się 

do sakramentu bierzmowania. Uczęszczanie na Msze św. z nabożeństwami 
różańcowymi są znakiem oczekiwania i prośby o obecność w życiu Trzeciej 
Osoby Boskiej – Ducha Świętego, przewodnika po drogach Bożych 
do Królestwa Niebieskiego. 

5. Za tydzień niedziela misyjna rozpoczynająca tydzień misyjny. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza  
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów 
i starszych ludu: «Królestwo Niebieskie podobne 
jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu 
synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych 
zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał 
jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie 
zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; 
woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest 
gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje 
pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, 
pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić 
owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta 
weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc 
na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. 
Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych 
i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się 
przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój 
weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju 
weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi 
i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. 
Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych». 
 
Dzisiejsza ewangeliczna przypowieść w bardzo obrazowy i zrozumiały sposób 
przedstawia Królestwo Boże, jako najwyższą wartość i dobrodziejstwo 
wyświadczone wszystkim zaproszonym przez króla na ucztę. Królem, który każe 
zaprosić gości, jest sam Bóg; Synem króla – Chrystus; poślubioną małżonką jest 
Kościół; zaproszonymi gośćmi są w pierwszym rzędzie synowie Narodu 
Wybranego. Do nich poprzez wieki kierował Bóg zaproszenia. “Lecz oni 
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 +*+*+* *+*+*+ 
WYDANIE 

TYDZIEŃ 4 2(79)/2020  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 12.X – 18.X 2020 

poniedziałek + Julia Pusz, od rodziny z Gliwic 

wtorek + Edward 

środa + Julia Pusz, od Agnieszki i Jacka z rodzinami 

czwartek + Julia Pusz, od chrześniaka Tadeusza z rodziną 

piątek O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej 
dla Jadwigi z okazji imienin 

sobota + Ks. prof. Franciszek Rząsa 

niedziela O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Gabriela i Michała 
 

W czasie środowej audiencji w styczniu 1979 
roku, Ojciec Święty przemawiał jak zwykle także 
w języku polskim. Ponieważ rozentuzjazmowani 

Włosi także to przemówienie przerywali 
gromkimi oklaskami, papież skomentował 

z uśmiechem: – O, stał się cud: widać, że wszyscy 
Włosi rozumieją po polsku. To jakby nowe 

Zesłanie Ducha Świętego! 
 św. Jan Paweł II 


