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

Na ten tydzień troskę o porządek i piękno kościoła powierzamy rodzinom: 
Natalii i Adama Kapłon, Krystyny i Tadeusza Kapłon, Anny i Andrzeja Rabczak. 

2. Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. 
3. Msze św. w tym tygodniu: poniedziałek i środa o godz. 1800, wtorek 

o godz. 700, od czwartku Msze św. o godz. 1700 a po nich nabożeństwa 
różańcowe na które serdecznie wszystkich zapraszam. 

4. W tym tygodniu dni odnowy duchowej: I czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca. 
Okazja skorzystania z sakramentu pojednania z Bogiem codziennie przed Mszą św. 

5. W piątek rano wyjadę do chorych z Komunią św. Na sobotnią Mszę św. zapraszam 
wszystkich czcicieli Niepokalanego Serca NMP, członków Róż Różańcowych 
na zmianę tajemnic i młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. 

6. W przyszłą niedzielę na sumie spotkanie z rodzicami dzieci klasy III 
oraz rozdanie różańców dzieciom. 

7. Przyszła niedziela adoracyjna. Składka przeznaczona na Seminarium Duchowne. 
Proszę o wyższy datek aby to była nasza pomoc jesienna zamiast dawnych płodów 
rolnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słowa Ewangelii według Świętego 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 wyście mu nie uwierzyli. Celnicy 
zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później 
nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć». 
 

W dzisiejszej przypowieści Jezus opowiada o dwóch synach, którzy z powodu ich 
niewłaściwej relacji do ojca, zdobywają się na nieszczerość. Dla pierwszego syna, 
ojciec jest tym, którego należy się bać. Dlatego trzeba go grzecznie 
i poprawnie, a jakże, ale jednak oszukać. Odpowiada więc służalczo jak królowi lub 
jakiemuś zarządcy: „Idę, panie”. Ojciec powinien być pod wrażeniem. Ale na tych 
słowach się skończyło. Dla drugiego ojciec jest ucieleśnieniem „przymusów” 
i ciągłych roszczeń i dlatego nie ma innego wyjścia jak tylko mu się wprost 
przeciwstawić. Ojciec nie dyscyplinuje go, pozwala mu na odmowę. Pierwszy syn 
buntuje się wewnętrznie, choć zewnętrznie udaje posłusznego. Drugi ma odwagę 
zbuntować się zewnętrznie, choć, jak się potem okazuje, jego postawa tylko 
częściowo odzwierciedla to, co kryło się w jego wnętrzu, skoro „opamiętał się” 
– przebił się przez skorupę buntu i udał się do winnicy. Właściwie tylko to różni obu 
synów. Obaj nie znają do końca tego, co kryje się w ich sercu. Obaj nie znają też 
swojego ojca. Trzeciego, idealnego syna nie ma. Jezus mówi jednak, że z tych dwóch 
niedoskonałych postaw lepsza jest ta, która wyraża się w zewnętrznym buncie niż 
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WYDANIE 

TYDZIEŃ 40(77)/2020  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 28.IX – 4.X 2020 

poniedziałek + Julia Pusz, od siostry Anny z Sośnicy i brata Władka 

wtorek + Julia Pusz, od chrześniaka Zbigniewa z rodziną 

środa Dziękczynna Bogu i Matce Bożej za łaski przeżywających 
40-lecie ślubu, 80 i 60 lat życia 

czwartek + Kazimierz, + Julia Pusz, od Antoniego Mach z rodziną 

piątek + Bronisława, + Władysław, + Kazimierz, + Anna Gargała  

sobota 
O Boże błogosławieństwo dla członkiń Róży Niepokalanego 
Serca NMP i ich rodzin i za zmarłe siostry z tej Róży, 
oraz o nawrócenie grzeszników 

niedziela + Antoni Cieszyński, 5 r. śmierci 
 

 21.09.2020r. odeszła od nas do Pana: Ś.P. Jadwiga Sierżęga 
(pogrzeb odbył się w środę 23.09.2020r.) 

W iecz n e  od pocz yw an ie  r a cz  J e j  dać  Pan ie…   


