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

kościół. Na ten tydzień troskę o porządek i piękno kościoła 
powierzamy rodzinom: Barbary i Michała Wojtowicz, Janiny i Józefa 
Cioch, Ireny i Tomasza Cioch. 

2. Mamy już położoną masę antypoślizgową na podejściu dla osób 
niepełnosprawnych. Bóg zapłać pracującym od początku przy tym 
dziele P.: Zbigniewowi Świecarz, Mariuszowi Musz, Dariuszowi 
i Jackowi Pałka. Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. 

3. Msze św. w tygodniu: wtorek rano o godz. 700, pozostałe dni o godz. 1800. 
4. Na sobotnią Mszę św. zapraszam młodzież pragnącą mieć 

za przewodnika Ducha Świętego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Słowa Ewangelii według Świętego 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; czyż 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». 
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 +*+*+* *+*+*+ 
WYDANIE 

TYDZIEŃ 3 9(76)/2020  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 21.IX – 27.IX 2020 

poniedziałek + Julia Pusz, od brata Antoniego 

wtorek + Julia Pusz, od Józefy Pusz z Wysokiej 

środa + Janina, + Franciszek Stadnik 

czwartek + Julia Pusz, od Kazimierza Pusz 

piątek + Julia Pusz, od rodziny Trojnar 

sobota + Ludwika, + Jan  

niedziela + Waleria, + Agnieszka, 16 r. śmierci  
 

„Grzech to nie dług u jakiegoś bankiera, 
lecz obraza naszego Przyjaciela i Dobroczyńcy. 

Bankierzy nie mają zwyczaju "darowania" 
długów; czynią tak jedynie rodzice i przyjaciele 

oraz prawdziwi chrześcijanie. Jeśli jednak 
nie utrzymujemy codziennych, dojrzałych, 

osobistych relacji z Bogiem, to jest mało 
prawdopodobne, iż pojmiemy, że obraziliśmy 

bliską nam Osobę."  ks. William 
J. O'Malley SJ 
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