
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

Poniedziałek 21.09 św. Mateusza Ewangelisty 
1800 + Stanisława Kamińskiego zam. r. Ratajów i Kowalskich  
1830 + Andrzeja Machulskiego - zam. siostra Halina Dziewięcka 
Wtorek 22.09 bł. Bernardyny Jabłońskiej - RELIKWIE   
1800 1) + Stanisława Kamińskiego od r. Burasów i Lachów 
       2) + Marka Stańko od r. Gancarskich 
1830 W 30 r. ślubu Tomasza i Ewy Wojcieszyńskich z int. dzieci 
Środa 23.09 św. o. Pio z Pietrelciny - RELIKWIE   
1530 Bierzmowanie  
1800 + Wiesława Januszka - zam. r. Stokowców 
Czwartek 24.09 Dzień Powszedni   
1800 1) O zdrowie dla Aleksandry i Marcela Wierzbickich 
        2) + Stanisławę Dziewięcką zam. córka Anna z rodziną 
1830 + Stanisławę Kaczor zam. syn Bogdan 
Piątek 25.09 Dzień Powszedni 

 

1800 1) + Władysławę, Stanisława, Henryka, Stanisława Jędrochów zam. r     
       2) + Teodozję Stachurę - od syna Michała 
1830 + Stanisława (10 r. śm.), Genowefę Malickich 
Sobota 26.09 św. Kosmy i Damiana (wsp.) 
1800 1) o Boże bł. i potrzebne łaski dla ks. Damiana Wojdyły 

       2) + Mateusza (r. śm.), Tadeusza, Pelagię Węgrzyn z int. rodziny    
1830 + Teodozję Stachurę - od siostry Heleny z dziećmi i ich rodzinami   
Niedziela 27.09 XXVI Niedziela Zwykła - RELIKWIE ŚW. WINCENTEGO   
800 za Parafię  
1000 + Juliana Śmietanę, Władysława, Stefanię Kruk  
1200  Chrzty: 1) Oliwier Franciszek Kiczor, 2) Mikołaj Antoni Kiczor, 3) Marcel Oskar Zy-
chowicz, 4) Florian Gabriel Wierzbicki i o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Juliana 
Wierzbickiego 
1600 + Stefana Domińczaka i Henrykę Radek  
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 XXV Niedziela Zwykła 
20 września 2020 r. Nr 43 (617) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 55, 6-9  /  Flp 1, 20c-24. 27a 
Ewangelia:  Mt 20, 1-16a 
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą 
przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest 
do gospodarza, który wyszedł wczesnym ran-
kiem, aby nająć robotników do swej winnicy. 
Umówił się z robotnikami o denara za dzień i po-
słał 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 szó-
stej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł 
około godziny jedenastej, spotkał innych stoją-
cych 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 go-
dziny 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 umówi-
łeś 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… 
W życiu możemy się znaleźć w sytuacji analogicznej do tej, którą opisał św. Paweł Apostoł: 
oto pojawiają się przed nami dwie możliwości- obie dobre, obie pociągające. Nie potrafimy 
dokonać wyboru, a przyjęcie jednej wyklucza drugą. Z dwóch stron doznajemy nalegania, 
ale wybrać żadnej z nich nie jesteśmy w stanie. Potrzeba nam roztropnie rozważyć obie 
możliwości. Gdy jednak w żaden sposób nie potrafimy podjąć ostatecznej decyzji, słusznie 
zdaje się być przyjęcie postawy wyczekiwania. Okoliczności same się rozwikłają, los tak 
poprowadzi nasze działanie, że wszystko niejako samo się rozwiąże. Ważne jest dla nas 
wówczas tylko jedno – byśmy w każdej sytuacji postępowali w sposób godny Chrystusowej 
Ewangelii.                                                                                                             /o. J. Bocian/ 
 

Nie zmarnujmy szansy na zbawienie! 
 
 
 

Extra… 
× 21.09.2002 – w Warszawie otwarto most Siekierkowski  
× 22.09.2000 – zakończono produkcję Fiata 126p 
× 23.09.1922 – Sejm RP zezwolił rządowi na budowę portu morskiego w Gdyni 
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W tym tygodniu obchodzimy: 
- poniedziałek - święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 
- we wtorek - wspomnienie bł. Bernardyny Jabłońskiej – msze św. z relikwiami 
- w środę - wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny, kapłana – msze św. z relikwiami 
- w sobotę - święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Kielcach. 
- w niedzielę – wspomnienie św. Wincentego a Paulo - msze św. z relikwiami 
▪ Dzisiaj o godz. 14 będzie sprawowana Msza św. w kaplicy w Nidzie o potrzebne łaski dla 
strażaków i Boże bł. dla mieszkańców Nidy i Zbrzy. 
▪ Sołtys wsi Nida zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się na placu OSP dzisiaj  
o godz. 17. Tematem zebrania są propozycje przedsięwzięć do realizacji na rok 2021 finan-
sowanych z funduszu sołeckiego. W zebraniu udział weźmie Burmistrz Miasta i Gminy. 
▪ Jutro na godz. 16.00 zapraszamy rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowa-
nia do sprzątania i dekorowania kościoła. 
▪ Spowiedź dla bierzmowanych, ich rodziców, chrzestnych i świadków przewidziana jest we 
wtorek od godz. 16.30. Zapraszamy. 
▪ Spotkanie kandydatów do bierzmowania w poniedziałek i we wtorek o godz. 19.00. 
▪ Bardzo proszę o spotkanie Rady Parafialnej, (do której należą wszyscy sołtysi i radni z na-
szej Parafii) we wtorek o godz. 16 00. 
▪ W środę o godz. 15.30 ks. bp. Ordynariusz udzieli Sakramentu bierzmowania. 
▪ Spotkanie Kręgu Biblijnego w piątek o godz. 19.00 w Świetlicy przy Fontannie. 
▪ W najbliższą sobotę o godz. 18.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji solenizanta ks. 
Damiana obchodzącego w tym dniu swoje imieniny. 
▪ Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 19.00 w kościele. Zapraszamy także kandydatów 
szczególnie z kl. 4. 
▪ W przyszła niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.00 odbędzie się poświęcenie różańców 
dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w 2021r., a po Mszy św. krótkie spotkanie. 
▪ Spotkanie osób, które, miały wyjechać na pielgrzymkę do Włoch - za tydzień w niedzielę 
po Mszy św. o godz. 10.00 w Świetlicy przy Fontannie. Ks. Damian prosi o obecność 
wszystkich pielgrzymów wcześniej zapisanych. W zakrystii i w gablocie jest dostępny plan 
pielgrzymki na Warmię i Mazury. Bliższe informacje u ks. Damiana. 
▪ Ze względu na opóźnione w tym roku sakramenty św. dzieci i młodzieży - w przyszłym ty-
godniu zostanie zorganizowane spotkanie przed bierzmowaniem w roku 2021. Już dzisiaj 
pragnę ogłosić, że ustaliłem termin bierzmowania na przyszły rok. Sakrament Ducha Świę-
tego zostanie udzielony 24 maja 2021 roku o godz. 18.00 w II dzień Zesłania Ducha Świę-
tego w Święto N. M. P. Matki Kościoła. 
▪ Ogłoszenie US w Kielcach: Od 1 września do 30 listopada br. na terenie całego kraju zo-
stanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego 
powinien spisać się w internetowej aplikacji na stronie spisrolny.gov.pl. Jest to podstawowy 
kanał przekazywania informacji. Aplikacja dostępna będzie przez cały okres trwania spisu. 
Samodzielnie mogą się spisać także osoby, które nie posiadają urządzenia lub dostępu do 
internetu. Z myślą o nich przygotowaliśmy stanowiska w urzędach gmin i Urzędzie Staty-
stycznym w Kielcach, na których można się nie tylko spisać, ale także otrzymać fachową 
pomoc przeszkolonych osób. (…). 
▪ Co do pochylonego krzyża na wierzy kościoła chciałbym podać, że firma p. Biernata  
z Kielc trudniąca się pracami blacharskimi na domach i kościołach sprowadziła podnośnik  
z koszem. Po rozstawieniu sprzętu, wyjechaniu na górę i oględzinach okazało się, że wy-
sięgnik jest za mały i brakuje kilku metrów, żeby dosięgnąć krzyża. Wyższe zwyżki prawdo-
podobnie nie zmieszczą się w bramę koło kościoła i nie będą miały możliwości rozstawić się 
na pochyłej karpie. Prawdopodobnie trzeba będzie budować rusztowanie od kopuły wierzy. 
Pozostaje jednak pytanie jak wciągnąć belki i deski na rusztowania. Od środka jest to nie-
możliwe ze względu na krzyżujące się wzmocnienia konstrukcji wierzy. 

▪ Zgodnie z zarządzeniem i wcześniejszą zapowiedzią dzisiejsza taca przeznaczona jest na 
Ziemię Świętą. 
▪ Dziękuję za wywiezienie organicznych odpadów z cmentarza. 
▪ Dziękuję rodzinom bierzmowanych za zorganizowanie wczoraj akcji sprzątania i koszenia 
trawy koło kościoła. Na przyszłą niedzielę zapraszam kolejne rodziny z Kowali. 

Boży człowiek… - bł. Alojzy Tezza (26 września) 
Alojzy urodził się 1 listopada 1841 r. w Conegliano (Treviso) we Włoszech. Był jedynakiem. 
W wieku piętnastu lat, w 1856 r., Alojzy rozpoczął nowicjat u kamilianów, a jego matka 
wstąpiła do klasztoru wizytek w Padwie, gdzie wyróżniła się wielką pobożnością. Pragnął 
wyjechać na misje do Afryki, ale przełożeni postanowili wysłać go do Rzymu, gdzie objął 
funkcję zastępcy magistra nowicjatu. W 1871 r. wyjechał do Francji, gdzie był magistrem 
nowicjatu nowej prowincji zakonnej, a później także jej przełożonym. W 1880 r., po kasacie 
zakonów, jako obcokrajowiec został wydalony z Francji, jednak po kilku miesiącach powrócił 
tam nielegalnie, aby kontynuować działalność duszpasterską. W 1891 r. został wybrany 
prokuratorem i wikariuszem generalnym zakonu i zamieszkał w Rzymie. Poznał wówczas 
bł.Józefinę Vannini i zaproponował jej zebranie grupy kobiet pragnących jako osoby 
konsekrowane służyć chorym w duchu św. Kamila de Lellis. Taki był początek założonego 
oficjalnie 2 lutego 1892 r. w Rzymie Zgromadzenia Córek św. Kamila, zatwierdzonego przez 
Stolicę Apostolską w 1931 r. W 1900 r. ks. Alojzy Tezza jako wizytator zakonu wyjechał do 
Peru, by w Limie wspomóc dzieło odnowy tamtejszej wspólnoty kamiliańskiej, która od 
ponad stu lat pozbawiona była możliwości kontaktowania się z Rzymem. Miała to być krótka 
wizyta, ale na prośbę administratora apostolskiego ks. Alojzy przedłużył swój pobyt. Przez 
23 lata, aż do śmierci, pracował w Peru. Zmarł w Los Reyes 26 września 1923 r. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
Spojrzenie na niedawną historię, zwłaszcza kryzys finansowy roku 2008, pokazuje nam, że 
zdrowy system ekonomiczny nie może być oparty na krótkoterminowych zyskach kosztem 
rozwoju i inwestycji - produktywnych, zrównoważonych i społecznie odpowiedzialnych  
w długiej perspektywie. (…) System ekonomiczny pozbawiony aspektu troski etycznej nie 
prowadzi do bardziej sprawiedliwego porządku społecznego, ale do mentalności 
+wykorzystaj i wyrzuć+ (…)                                                                       /Papież Franciszek/  

Zamyśl się… 
„Człowiek tyle jest wart, 
ile może dać drugiemu 
człowiekowi”  

/Św. Jan Paweł II/ 

Uśmiech 
- Co trzeba zrobić, żeby iść do nieba? - Pyta ksiądz na lekcji reli-
gii. Dzieci kolejno odpowiadają: 
- Trzeba pomagać rodzicom! - ... być dobrym! - ... chodzić do ko-
ścioła! - A Kazio woła: - Trzeba umrzeć! 

Coś dla ducha… 
„Diament” 

„Pewien sannyasi (mędrzec) przybył w okolice jakiejś wsi i rozłożył się pod drzewem, żeby 
spędzić noc. Nagle przybiegł do niego jeden z mieszkańców osady i rzekł: -Kamień! Ka-
mień! Daj mi drogocenny kamień! – Jaki kamień? – zapytał sannyasi. – Wczoraj w nocy 
ukazał mi się we śnie pan Śiwa – powiedział wieśniak – i zapewnił mnie, że jeśli wyjdę  
o zmroku za wieś, spotkam tam pewnego sannyasi, który da mi drogocenny kamień, dzięki 
czemu stanę się na zawsze bogaty. –Sannyasi poszukał w torbie i wyjął kamień. - Prawdo-
podobnie chodzi o to – rzekł, dając kamień wieśniakowi. – Znalazłem to w lesie, na ścieżce, 
kilka dni temu. Oczywiście, możesz go sobie zatrzymać. – Człowiek patrzył na kamień ze 
zdumieniem. To był diament! Być może największy diament świata, gdyż był wielki jak dłoń 
mężczyzny. Wziął diament i odszedł. Przez całą noc przewracał się na łóżku, nie mogąc za-
snąć. Następnego dnia, o świcie, pobiegł obudzić sannyasi i rzekł mu: - Daj mi bogactwo, 
które pozwala ci z taką łatwością pozbyć się tego diamentu.”           /o. Anthony de Mello SJ/   

 


