
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 25.09 Bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera (wsp. obowiązkowe)  
1800 1) O Boże bł. i opiekę Wszystkich Świętych w 5 r. zawarcia związku małżeńskiego 
Justyny i Marcina Gaudyn z int. rodziców i rodzeństwa    
         2) + Mirosława Kozłowskiego i Ewelinę Jabczyk zam. rodz. Nowalińskich i Kozłow-
skich  
1830 1) + Jerzego Grudnia   
        2) + Edwarda Pytlika z int. bratanicy Weroniki  
Wtorek 26.09 Św. Kosmy i Damiana, męczenników (wsp. dowolne) 
1800 1) + Anielę, Józefa, Marię, Bronisławę Cielątków, Tadeusza, Pawła, Piotra, Mariana  
i zm. z rodz. Rejmentów, Józefę, Elżbietę, Bolesława, Jana, Mariannę, Mariana Stanisława 
         2) + Edwarda Pytlika z int. bratanicy Agnieszki z rodziną   
1830 1) + Stefanię i Michała Potoków  
        2) + Aurela Zegadło z int. wnuczki Karoliny z rodziną.  
Środa 27.09 Św. Wincentego a Paulo, prezbitera (wsp. obowiązkowe)  
1800 1) + Józefa Wawrzyckiego, Stanisława Gawęckiego  
        2) + Helenę i Edwarda Pytlika z int. Czesława z rodziną   
1830  1) W 25 r. ślubu Roberta i Małgorzaty Ślusarczyk z int. Sylwii i Dawida  
         2) + Aurela Zegadło zam. rodz. Włodarczyków, Chabińskich i Raczkowskich   
Czwartek 28.09 Św. Wacława, męczennika (wsp. obowiązkowe)  
1800 1) + Stanisława Frankowicza (2 r. śm.) z int. syna Wiesława z rodziną  
        2) + Aurela Zegadło z int. rodziny Chałatów i Gościniewiczów   
1830 1) + Tadeusza Rejmenta (21 r. śm.)   
        2) + ks. Jana Pragnącego z int. uczestników pogrzebu 
Piątek 29.09 Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała  
1800 1) + Edwarda, Władysława Nowaków  
        2) + Aurela Zegadło zam. rodz. Litwinów, Molendów i Gołuchów  
1900 1) W 25 r. ślubu Katarzyny i Rafała z int. dzieci   i w 70 r. urodz. taty Bogdana  
        2) + ks. Jana Pragnącego z int. uczestników pogrzebu    
Sobota 30.09 Św. Hieronima, prezbitera i dr Kościoła (wsp. obowiązkowe)  
1800 1) O Boże bł. dla Michała z okazji 40 r. urodzin  
        2) + Patrycję Otwinowską zam. chrzestna z rodziną  
1830 1) + Stanisława, Janinę, Mariana, Błażeja Krajewskich, Józefa Mazura zam. rodzina  
z Nidy     
        2) + Aurela Zegadło zam. Dyrekcja i Pracownicy ZPO w Bolechowicach    
Niedziela  01.10 XXVI Niedziela Zwykła 
800 + Andrzeja Ludwinka (13 r. śm.) zam. żona i córka z rodziną 
1000 O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Aleksandry z okazji 18 rocznicy urodzin  
1200 Msza Święta za parafię 
1600 + Zdzisława Szałasa, Genowefę, Bogdana i Krystynę Kasperek  
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 XXV Niedziela Zwykła 
24 września 2017 r. Nr 44 (461) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 55, 6-9 / Flp 1, 20c-24. 27a 
Ewangelia: Mt 20, 1-16a 
«Jezus opowiedział swoim uczniom następują-
cą przypowieść: «Królestwo niebieskie podob-
ne jest do gospodarza, który wyszedł wcze-
snym rankiem, aby nająć robotników do swej 
winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za 
dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł oko-
ło 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?” Odpowie-
dzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: 
„Idźcie i wy do winnicy”. A gdy nadszedł wie-
czór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: 
„Zwołaj robotników i wypłać im należność, po-
cząwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przy-
szli 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».». 
Kazanie espresso… 
„Na pytanie, co powiedziałby Hitlerowi, gdyby mógł z nim porozmawiać, protestancki teolog 
Karl Barth odpowiedział: >>Jezus Chrystus zmarł za twoje grzechy<<. 
Miłosierdzie wydaje się nieprzyzwoite, skandaliczne. Pracownicy winnicy za jedną godzinę 
otrzymali taką samą zapłatę, jak ci, którzy przepracowali cały dzień. 
Leszek Kołakowski przypominał, że gdyby Bóg kierował się tylko sprawiedliwością, wszyscy 
bylibyśmy w piekle, bo wszyscy na potępienie wieczne zasługujemy.”            /ks. E. Burzyk/ 
 

„Dałeś mi Panie kęs istnienia…” 
 
 
 



A w parafii… 
▪ Dziś o 18.00 w naszym kościele odbędzie się I Wieczornica im. ks. Jana Pragnącego pt. 
„Dałeś mi Panie kęs istnienia”. Rozpoczynamy mszą świętą w intencji śp. ks. proboszcza,  
a po niej program słowno-muzyczny. Spotkanie organizują Stowarzyszenie Przyjaciół Brze-
zin i Podwola, Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA, Parafialny Zespół Caritas, Pismo Parafial-
ne SANCTUS, Schola Parafialna. Serdecznie zapraszamy.  
▪ W naszej parafii po raz kolejny rusza Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który ma na celu udzielenie 
nieodpłatnej pomocy żywnościowej osobom najuboższym. 
Aby otrzymać pomoc, należy spełniać odpowiednie kryteria 
dochodowe i zgłosić się po skierowanie do Ośrodka Pomocy 
Społecznej. W przypadku Kowali jest to OPS Sitkówka-
Nowiny, pozostałe miejscowości należące do parafii OPS w 
Morawicy. Skierowania proszę dostarczyć jak najszybciej do 
zakrystii lub kancelarii parafialnej. Dystrybucją żywności zaj-
mie się Parafialny Zespół Caritas. Punkt wydawania żywności 
będzie w Sali św. Matki Teresy z Kalkuty - oznaczonym pla-
katem pomieszczeniu budynku gospodarczego. 
▪ 1 października przypada wspomnienie św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus. Na mszach świętych odbędzie się błogosła-
wieństwo relikwiami. 
▪ Za tydzień w niedzielę rozpoczyna się październik, zapraszamy na nabożeństwa różańco-
we.  
▪ 1 października o godz. 10.00 poświęcenie różańców dla dzieci I komunijnych 
▪ Z 4 na 5 października nasz dekanat ma czuwanie na Jasnej Górze. Chętnych na wyjazd 
prosimy o zapisy do najbliższej niedzieli. 

Extra… 
× 25.09 - Dzień Budowlanych lub Dzień Budowlańca 
× 26.09 - Ogólnopolski Dzień Aptekarza 
× 27.09 - Dzień Podziemnego Państwa Polskiego 
× 28.09 - Światowy Dzień Wścieklizny 
× 30.09 - Dzień Muzyki Country 

Modlitwa… 
Boże w Trójcy Jedyny Ojcze który każdego dnia objawiasz się w pięknie otaczającego świa-
ta Synu który przychodzisz do mnie na Eucharystycznym Stole Duchu Święty który towarzy-
szysz mi na kartach Pisma Świętego Boże w Trójcy Jedyny dziękuję Ci za moich Rodziców 
którzy od najmłodszych lat prowadzili mnie za rękę do Ciebie i Kościoła Oni byli moimi 
pierwszymi napotkanymi misjonarzami Błogosław im Boże w Trójcy Jedyny obdarzaj mnie 
każdego dnia wiarą wytrwałą i autentyczną a mimo wszystko radosną abym w chwilach 
zwątpienia pamiętał że nie byłoby mojego jestem bez Twojego stwarzam Cię z Miłością 

Znalezione… 
1.Bóg nie zapyta cię jakim samochodem jeździłeś. Zapyta cię, ilu ludzi podwiozłeś, kiedy nie 
mieli transportu. 2.Bóg nie zapyta cię, ile metrów miało twoje mieszkanie. Zapyta ile osób 
zaprosiłeś pod swój dach. 3.Bóg nie zapyta cię o ubrania, które nosisz. Zapyta cię ilu 
ludziom pomogłeś się ubrać. 4.Bóg nie zapyta cię o wysokość twoich zarobków. Zapyta czy 
zarabiałeś te pieniądze zgodnie ze swoim sumieniem. 5.Bóg nie zapyta cię o to jaką pracę 
wykonywałeś. Zapyta, czy pracowałeś uczciwie i starannie. 6.Bóg nie zapyta ilu miałeś 
przyjaciół. Zapyta wielu innych, czy byłeś dla nich przyjacielem. 7.Bóg nie zapyta jakich 
miałeś sąsiadów. Zapyta jak traktowałeś swoich sąsiadów. 8.Bóg nie zapyta o kolor twojej 
skóry. Zapyta o jakość twojego charakteru.                                                       /pastor z USA/ 

Boży człowiek… - bł. Alojzy Tezza (26 września) 
Alojzy urodził się 1 listopada 1841 r. w Conegliano (Treviso) 
we Włoszech. W wieku piętnastu lat, w 1856 r., Alojzy rozpo-
czął nowicjat u kamilianów, a jego matka wstąpiła do klaszto-
ru wizytek w Padwie. W 1891 r. został wybrany prokuratorem 
i wikariuszem generalnym zakonu i zamieszkał w Rzymie. 
Poznał wówczas bł. Józefinę Vannini i zaproponował jej ze-
branie grupy kobiet pragnących jako osoby konsekrowane 
służyć chorym w duchu św. Kamila de Lellis. Taki był począ-
tek założonego oficjalnie 2 lutego 1892 r. w Rzymie Zgroma-
dzenia Córek św. Kamila, zatwierdzonego przez Stolicę Apo-
stolską w 1931 r. W 1900 r. ks. Alojzy Tezza jako wizytator 
zakonu wyjechał do Peru, by w Limie wspomóc dzieło odno-
wy tamtejszej wspólnoty kamiliańskiej, która od ponad stu lat 
pozbawiona była możliwości kontaktowania się z Rzymem. 
Miała to być krótka wizyta, ale na prośbę administratora apo-
stolskiego ks. Alojzy przedłużył swój pobyt. Przez 23 lata, aż 
do śmierci, pracował w Peru. Zmarł w Los Reyes 26 września 
1923 r. Modlitwa. Panie Boże przez wstawiennictwo bł. Aloj-

zego spraw, by nasze serca kochały bezgranicznie Ciebie i bliźnich. Amen. 

Tu es Petrus... 
232. Paweł V (16.V.1601-28.I.1621) Camillo Borghese, ur. w 1552 w Rzymie, został w 1597 
biskupem Jesi, w 1603 zaś kardynałem i inkwizytorem. Jego pontyfikat zdominowały  
w głównej mierze waśnie z Republiką Wenecką, którą papież obłożył interdyktem i odpo-
wiedzialnych za to ekskomuniką. W gruncie rzeczy był to spór o stosunek między władzą 
świecką i kościelną. Dopiero w 1607 zawarto pokój: papież cofnął interdykt i klątwę. W woj-
nie trzydziestoletniej wspierał Ligę Katolicką. W zakresie wewnętrznokościelnym duże zna-
czenie miało zaangażowanie papieża w prace misyjne na całym świecie. W Rzymie dopro-
wadził do końca budowę Bazyliki św. Piotra. 

Zamyśl się… 
„Apeluję do wszystkich męż-
czyzn i wszystkich kobiet, 
tych znanych i tych mniej 
znanych, aby ogłosili, że 
odmawiają odtąd jakiego-
kolwiek uczestnictwa w woj-
nie i przygotowaniach do 
wojny.”         /Albert Einstein/ 

Uśmiech 
Jan Paweł II: Podczas konklawe do kardynała Wojtyły pod-
szedł pewien starszy kardynał, żeby go zbesztać: „Eminen-
cjo, słyszałem, że jeździ eminencja na nartach, chodzi po gó-
rach, jeździ na rowerze i pływa. Uważam, że to nie przystoi 
księciu Kościoła”. Przyszły papież odpowiedział: „Ale czy nie 
wiesz eminencjo, że w Polsce robi to 50 procent kardyna-
łów?” (Dowcip jego odpowiedzi tkwił w tym, że Polska miała 
wtedy tylko dwóch kardynałów). 

Coś dla ducha… 
„Kochaj mnie przez miłość do brata” 

Od kiedy Mnie kochasz, chcę, abyś kochał ludzi i rzeczy, które Ja kocham. Jeżeli chcesz 
wiedzieć, kogo kocham, spójrz na ludzi, których kochał Jezus, kiedy był na ziemi. Kochał 
poborców i wyrzutków. Kochał także kapłanów i rządzących. Kochał Żydów i pogan. Kochał 
ponad barierami rasowymi, społecznymi, politycznymi i bez względu na płeć. Jeżeli kochasz 
pewną grupę ludzi, potem mogą być zaskoczeni odkryciem, że kochasz także ich najbar-
dziej znienawidzonych wrogów. Tak umiłowałem ludzi, że Syna oddałem, aby zobaczyli, 
czym naprawdę jest miłość. I odkąd przyszedł, nie usprawiedliwienia dla uprzedzeń.  
W chrześcijańskim sercu nie ma miejsca na nienawiść do kogokolwiek. Uczyń swoją miłość 
doskonałą przez porzucenie wszystkich uprzedzeń. Jednym z najlepszych sposobów wyra-
żania miłości do Mnie jest kochanie Moich dzieci, tak jak Ja je kocham.    /Andy Cloninger/ 

 


