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Pierwsze czytanie: Iz 5, 1-7
Pieśń o winnicy

XXVII

Psalm: Ps 80 (79)
Winnicą Pana jest dom Izraela

NIEDZIELA ZWYKŁA
Rok A, II

Drugie czytanie: Flp 4, 6-9
Czyńcie to, czego się nauczyliście,
a Bóg pokoju będzie z wami
Ewangelia: Mt 21, 33-43
Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Słowa Ewangelii według
Świętego Mateusza

myśląc: Uszanują mojego syna.

innym rolnikom, takim, którzy mu będą
oddawali plon we właściwej porze».

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili
do siebie:
„To jest dziedzic; chodźcie, Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście
zabijmy go, a posiądziemy jego w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który
ezus powiedział do arcykapłanów
dziedzictwo”.
odrzucili budujący, stał się głowicą
i starszych ludu:
węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w
«Posłuchajcie
innej
przypowieści..
naszych oczach”. Dlatego powiadam
Był pewien gospodarz, który założył
wam: Królestwo Boże będzie wam
winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w
niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu
zabrane, a dane narodowi, który wyda
oddał ją w dzierżawę rolnikom
jego owoce».
i wyjechał.

J

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

Jakim „dzierżawcą”
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

jestem ja?
Co robię z winnicą, którą
otrzymałem od Boga?
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INTENCJE MSZALNE
05 - 11.10. 2020 r.
PONIEDZIAŁEK 05.10
WSPOMNIENIE Świętej Faustyny KOWALSKIEJ, dziewicy
6.30
8.00

+Tomasz TOMIAK - od cioci Teresy z Rodziną.
1. +Jan ADAMCZYK (V)
2. +Leon STUBIŃSKI oraz ++ Rodzice.
18:00 1. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (V)
2. Dusze w czyśćcu.
3. O szczęsliwe rozwiązanie dla NIKOLI. O Boże błogosławieńśtwo i op. Maryi.
4. O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie dla JOANNY z okazji 28. rocznicy
urodzin.

WTOREK 06.10
6.30
8.00

O łaskę zdrowia i opiekę Maryi dla Piotra Bukalskiego.
1. +Jan ADAMCZYK (VI)
2. +Wacława (k) POLSAKIEWICZ
3. +Feliksa (k) i Franciszek WASIAK
18:00 1. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (VI)
2. O potrzebne łaski, dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy
dla całej RODZINY.

ŚRODA 07.10
WSPOMNIENIE Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
6:30

1. W intencji dusz w czyśću.
2. +Tomasz
8.00 1. +Ludwik JANKOWSKI w 22. rocznicę śmierci.
2. O ustanie pandemii, zdrowie i siły dla lekarzy zmagająceych się z pandemią.
18:00 1. O rozszerzanie się dzieła modlitwy różańcowej rodziców w intencji dzieci, aby jak
najwięcej dzieci otrzymywało od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo.
2. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (VII)
3. +ZOFIA, JANINA, JOANNA, HELENA – członkinie Współnoty Żywego Różańca
naszej parafii.
4. +Jan ADAMCZYK (VII)

CZWARTEK 08.10
6.30
8.00

O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla wnuczki Agatki z okazji 4. rocznicy urodzin.
1. +Jan SOBOLEWSKI w 6. miesiąc po śmierci.
2. +o. Bogumił TALAREK – franciszkanin.
18:00 1. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (VIII) w 5. miesiąc po śmierci.
2. +Jan ADAMCZYK (VIII)
3. O dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Maryi dla wnuków i prawnuków.

PIĄTEK 09.10
O Dary Ducha Świętego, pogłębienie wiary i potrzebne łaski dla SYNA Piotra w dniu urodzin.
O Boże błogosławieństwo, asysystencję Ducha Świętego w nauce i pomyślne zdanie egzaminów
dla AGNIESZKI.
18:00 1. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (IX)
2. +Jan ADAMCZYK (IX)
3. +SIOSTRA Magdalena i OJCIEC Henryk
4. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i potrzebne łaski dla
BEATY i MARIUSZA z okazji 20. r. ślubu.
6.30
8.00
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SOBOTA 10.10
6:30
8:00
15.30
18:00

+Władysława (k) i Brunon PIERNICCY
1. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (X)
2. +Jan ADAMCZYK (X)
ŚLUB: RECŁAW Paweł i NARLOCH Dominika
1. +Piotr DOMACHOWSKI w 22. rocznicę śmierci.
2. ++WERONIKA, SEWERYN, JERZY i ALEKSANDER.
3. O zdrowie i potrzebne łaski dla Aleksandry i Krzysztofa z okazji 5. rocznicy ślubu.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
11.10
7:30
9:00

10:30
11.00
12:00
13:15

18:00

1. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (XI)
1. +Krystyna w 11. rocznicę śmierci oraz ++Tadeusz i Gabriela.
2. W int. Jubilata SYNA Waldemara z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi.
3. O łaskę zdrowia dla ŻONY Neli.
1. W intencji Parafian.
2. +Hieronim MISIUREK w 6. rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski w 2. roczcznicę ślubu
dla BARBARY i PRZEMYSŁAWA CZAPSKICH.
1.++RODZICE: Klara i Bernard LANGE oraz MĄŻ Albin MAKURAT.
2. +WACŁAW oraz ++RODZEŃSTWO z obojga stron.
1. +Edmund GÓRA – od rodziny WOŚ i GÓRA z Feliksówki.
2. +Jan GNIECKI .
3. Dziękczynno – błagalna w intencji Elżbiety i Jana CICHOWSKICH z okazji
60. rocznicy ślubu.
Dziękczynno – błagalna za opiekę Maryi z okazji 70. rocznicy urodzin Teresy Marii
TYSZKIEWICZ z prośbą o dalszą opiekę Maryi na kolejne lata życia.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Prosimy o dalszą rozwagę i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas udziału we Mszach św.
Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz o zachowaniu odległości w ławkach i
przy przystępowaniu do Komunii Św. Komunia Św. na rękę udzielana jest na każdej Mszy od
strony chrzcielnicy – prosimy aby od strony chrzcielnicy podchodziły tylko osoby przyjmujące
Komunię św. na rękę.
1. Wspominamy dziś św. Franciszka z Asyżu, jest to także dzień imienin Papieża
Franciszka. Pamiętajmy szczególnie w dniu dzisiejszym o Ojcu Św. w naszych modlitwach.

2. W dniu dzisiejszym zapraszamy na wieczór uwielbienia. Po wieczornej Mszy Świętej
o godz. 18:00 konferencja oraz adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o pokój
połączona z uwielbieniem, zakończona indywidualnym błogosławieństwem. Wieczór
poprowadzi Wspólnota Szkoła Maryi.
3. Rozpoczęliśmy październik, zapraszamy wszystkich na codzienne nabożeństwa różańcowe
na godz. 17:30 do kościoła. Nabożeństwa różańcowe dla dorosłych prowadzi Wspólnota Żywego
Różańca naszej parafii. Dzieci zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w poniedziałki, środy
i piątki na godz. 17.00. W każdą sobotę października zapraszamy także na modlitwę
różańcową przy Krzyżu (przy skrzyżowaniu ul. Kartuskiej i Źródlanej) na godz. 17:00.
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7. Zapraszamy na spotkania Oazy Dzieci
Bożych w każdą środę. W październiku
spotkania rozpoczynają się wspólnym różańcem
w górnym kościele o godz. 17.00.
8. Pierwsza katecheza dla młodzieży
klasy
pierwszej
szkoły
średniej
przygotowującej
się
do
sakramentu
bierzmowania, odbędzie się w środę, (7.10) o
godz. 19.00 w harcówce. Więcej informacji u ks.
Tomasza.
9. Zapraszamy studentów i młodzież pracującą
na spotkanie nowej grupy akademickiej w
najbliższy czwartek (8 X) o godz. 19.00 do
biblioteki (wejście od strony biura parafialnego).
10. Zapraszamy małżonków do tworzenia
kręgów Domowego Kościoła w naszej parafii.
Informacje i zgłoszenia i u ks. Tomasza i ks.
Andrzeja.
11. Zapraszamy chłopców do włączenia się we
wspólnotę Służby liturgicznej. Więcej informacji
u ks. Tomasza.
12. W sobotę o g. 19.00 w kawiarence parafialnej,
spotkanie zespołu młodzieżowego, Zapraszamy
utalentowaną muzycznie młodzież!
13. Dzieci, które chciałby ubogacić śpiewem
Msze święte o godz. 12.00 zapraszamy na
pierwszą
próbę
scholi
w przyszłą niedzielę (11 X) na godz. 11.00 do
harcówki. Zapraszamy również rodziców,
którzy chcieliby wspomóc funkcjonowanie
scholi.
14.
W najbliższym tygodniu przeżywać
będziemy:



w poniedziałek (5.10) wspomnienie św.
Faustyny Kowalskiej
w środę (7.10) wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny Różańcowej. Tego dnia
zapraszamy całą Wspólnotę Żywego
Różańca na modlitwę różańcową na godz.
17:30, na Mszę Św. oraz spotkanie po Mszy

Św. w kawiarence. Na to spotkanie
zapraszamy także wszystkich, którzy
chcieliby dołączyć do Wspólnoty Żywego
Różańca. W środę podczas Mszy św. o godz.
18.00,
zainaugurują
działalność
dwie
nowopowstałe róże rodziców w naszej
parafii. Zapraszamy rodziców do włączenia
się w to dzieło. Zgłoszenia i więcej informacji
u ks. Tomasza.
16. W przyszłą niedzielę, na koniec każdej
mszy świętej, kandydadaci do sakramentu
bierzmowania, będą rozprowadzać kartki z
prośbą o „duchową adopcję” - modlitewne
wsparcie na czas przygotowań. Podczas
Eucharystii o g. 13.15, rodzice kandydatów
udzielą swoim dzieciom błogosławieństwa
na czas rozpoczynającej się formacji.
16. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary
składane na funkcjonowanie naszej parafii.
Bardzo dziękujemy za modlitwę i wszelką
życzliwość i gotowości pomocy. W dniu
dzisiejszym przy wyjściu z kościoła można
złożyć ofiary do puszek na potrzeby Stolicy
Apostolskiej – tzw. Świętopietrze. Za tydzień
druga niedziela miesiąca. Ofiary składane
na tacę będą przeznaczone na cele
inwestycyjne. Za tydzień również będą
zbierane ofiary do puszek na Fundację
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
17. Po Mszy św. do nabycia jest prasa
katolicka: Niedziela, Gość niedzielny, Mały
Gość Niedzielny, Anioł Stróż oraz nasz
parafialny biuletyn.
18. Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu
naszych drogich
zmarłych: zmarłych
proboszczów naszej parafii, budowniczych i
dobrodziejów naszego kościoła, zmarłych z
naszych rodzin, zmarłych, śp. Witolda
Nieżurawskiego którego odprowadziliśmy
na miejsce wiecznego spoczynku: wieczny
odpoczynek racz im dać Panie.
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Ks. Proboszcz

