
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 05.10  św. Faustyny  - RELIKWIE 
1600 + Franciszka Kołka 
1700 + Wincentynę, Władysława Ślusarczyków - syn Józef z r. 
Wtorek 06.10 Dzień Powszedni  
1600 1) + Mariannę Kubicką (r. śm.) i zm. z r. Januszków 
       2) + Teodezję Stachurę - zam. siostrzeniec Sebastian z r. 
1700 W 90 r. ur. Genowefy o zdrowie i Boże błogosławieństwo 
Środa 07.10  NMP  Różańcowej (wsp.)   
1600 1) +  Leszka, Helenę, Jana Engelów, Annę, Anetę Bekier i zm. z r. Gruszczyńskich 
       2) + Teodozję Stachura - od r. Korbanów i Pawlusków 
1700 + Celinę, Agnieszkę, Stefana Więcek i zm. z r. Krzyżyków i Wcisłów 
Czwartek 08.10 Dzień Powszedni   
1600 1) + Stanisławę Dziewięcką od rodziny Krzyszkowskich 
        2) + Jerzego Grudnia i Leokadię Grabowską zam. r. 
1700 + Bronisławę Pędzik, Anielę, Jana Kowalskich, Stefanię, Stanisława Zychowiczów 
Piątek 09.10 bł. Wincentego Kadłubka - RELIKWIE 

1600 1) + Michała Obarzanka i zm. z r. Obarzanków   
       2) + Teodozję Stachura - od kolegów i koleżanek Michała ze S.P. 
1700 + Tadeusza Mazura (r. śm.) 
Sobota 10.10 bł. Marii Angeli Truszkowskiej - RELIKWIE 
1600 1) W 20 r. ślubu Barbary i Sławomira i 10 r. ślubu Agnieszki i Michała  
       2) W 70 r. ur. Krystyny Kubickiej o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 
1700 + Piotra, Stefanię Metryków, Katarzynę i Franciszka Zegadło 
Niedziela 11.10 XVIII Niedziela Zwykła 
800 + Józefa, Janinę, Andrzeja Tkacz, Genowefę, Władysława Łataś, Danutę, Krzysztofa 
Dudzik i zm. z r. Zawadzkich - z int. r. 
1000 Z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej 
oraz wszelkie potrzebne łaski w 14 r. ur. Julii Mazur i całej rodziny 
1200 Chrzty: 1) Nela Iga Bartkiewicz 
                     2) Szymon Józef Szulkowski 
1600 + Józefa Gajdę, Mariannę, Zygfryda Kruk, zm. z r. Lachów i Kruków, Floriana, To-
masza Litwin, Edwarda Wrzostkiewicza, Stanisława, Józefę, Jana Gajdów 
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 XXVII Niedziela Zwykła 
4 października 2020 r. Nr 45 (619) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 5, 1-7    
                   Flp 4, 6-9 
Ewangelia: Mt 21, 33-43 
Jezus powiedział do arcyka-
płanów i starszych ludu: «Po-
słuchajcie innej przypowieści. 
Był pewien gospodarz, który 
założył winnicę. Otoczył ją mu-
rem, wykopał w niej tłocznie, 
zbudował wieżę, w końcu od-
dał ją w dzierżawę rolnikom  
i wyjechał. Gdy nadszedł czas 
zbiorów, posłał swoje sługi do 
rolników, by odebrali plon jemu 
należny. Ale rolnicy chwycili 
jego sługi i jednego obili, dru-
giego zabili, trzeciego zaś 
ukamienowali. Wtedy posłał 
inne sługi, więcej niż za pierw-
szym razem, lecz i z nimi tak 
samo postąpili. W końcu posłał 
do nich swego syna, tak sobie 
myśląc: Uszanują mojego sy-
na. Lecz rolnicy, zobaczywszy 
syna, mówili do siebie: „To jest 
dziedzic; chodźcie, zabijmy go, 
a posiądziemy jego dziedzic-
two”. 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 innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon 
we właściwej porze». Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie ka-
mień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w na-
szych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane na-
rodowi, który wyda jego owoce». 

 
 

Pochwalony bądź Panie! 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.  z Nidy, która 
odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Extra… 
× 04.10.1795 – Prusacy zrabowali ze skarbca na Wawelu polskie insygnia koronacyjne 
× 05.10.1965 – oddano do użytku warszawskie rondo ONZ  
× 06.10.1968 – Jaskinia Raj została uznana za rezerwat przyrody.  
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W tym tygodniu zmarł + Wojnowski Edward z Nidy. Jego pogrzeb planowany jest na środę 
o godz. 14 00. Módlmy się: "Wieczny odpoczynek....". 
▪ Dzisiaj po Mszy św. o godz. 8 00 odbędzie się spotkanie Róż Różańcowych. Intencja mo-
dlitewna: "Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety na mocy chrztu w więk-
szym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół". 
▪ W tym tygodniu wspominamy: 
- poniedziałek -         św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy. Msza św. z relikwiami. 
- w środę -                 N. M. P. Różańcowej 
- w piątek -                bł. Wincentego Kadłubka, biskupa. Msza św. z relikwiami. 
- sobota -                   bł. Maria Angela Truszkowska, dziewica. Msza św. z relikwiami. 
▪ W październiku odmawiamy różaniec. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa rosarium tj. 
ogród różany. Legenda głosi, że pewien mnich, kiedy zatrzymał się, by odmówić różaniec 
został napadnięty przez bandytę. Drogę jednak do zakonnika zagrodziła mu piękna 
ni,  która układała bukiet z róż, zbierając je jedna po drugiej z ust modlącego się mnicha. 
Kiedy ułożyła wieniec z pięćdziesięciu róż, włożyła go sobie na głowę. Wystraszony bandyta 
wyznał mnichowi obserwowany cud, gotowość nawrócenia i zadośćuczynienia. Co Ty zło-
żysz Matce Bożej? Żywe róże czy różaniec? Proponuje się, żeby poszczególne tajemnice 
różańca odmawiać odpowiednio: Tajemnice Radosne - Poniedziałek i Sobota; Tajemnice 
Bolesne - Wtorek i Piątek; Tajemnice Chwalebne - Środa i Niedziela; Tajemnice Światła - 
Czwartek. 
▪ Ustaliłem inny termin sakramentu bierzmowania. Bierzmowanie w przyszłym roku będzie 
dokładnie dwa tygodnie później od ustalonego. Dwa tygodnie po drugim dniu Zesłania Du-
cha Świętego, po święcie N.M.P. Matki Kościoła - w poniedziałek 07 czerwca 2021 o godz. 
18 00. 
▪ W sobotę o godz. 17 30 - przygotowanie przed chrztem. 
▪ W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 16 00 odbędzie się koncert pieśni pt.: "TOTUS 
TUUS". Wystąpią soliści, zespoły ludowe, chóry. 
▪ W tym tygodniu ze względu na silny wiatr i deszcz niemożliwe było podjęcie jakichkolwiek 
prac przy skrzywionym krzyżu na wierzy kościoła. W tym miejscu pragnę podziękować za 
składane ofiary na czekające nas prace wysokościowe. 
▪ Z racji  19 rocznicy działalności scholi parafialnej składam tym, którzy dyrygują, grają  
i śpiewają serdeczne podziękowanie. 
▪ Dziękuję rodzicom, którzy troszczą się o religijne wychowanie swoich dzieci i dopilnowali, 
by ich pociechy po I Komunii św., przedwczoraj rozpoczęły odprawianie 9 pierwszych piąt-
ków miesiąca. 
▪ Od 1 października wierni zamawiają intencje Mszy św. na przyszły rok. Proszę o wcze-
śniejsze przygotowanie sobie intencji nie tylko na niedzielę. W przyszłym roku będą spra-
wowane zbiorowe Msze św. wotywne do Matki Bożej Nieustającej pomocy nie raz w miesią-
cu, ale w każdą środę. Jest to podyktowane tym, - że dopuszcza to prawo kościelne, -że 
cieszą się one dużą popularnością; wiele osób wprost prosi o tę zbiorową Mszę św. i Nabo-
żeństwo do M.B. Nieust. Pomocy, -że odciąży to kumulowane raz w miesiącu kilkadziesiąt 
intencji, - że umożliwi to modlitwę w naszej Parafii; bywały sytuacje, że ktoś prosił o intencje 
ale już w połowie roku wszystkie terminy były zajęte. (Oprócz wyznaczonych rano o godz. 
7.00 w czasie kolędy). 
▪ Na bocznych ołtarzach znajduję się karteczki na wypominki. Proszę o czytelne wypisywa-
nie imion i nazwisk w mianowniku, oraz zaznaczenie godziny 8.00 lub 12.00. 
▪ Za tydzień mamy drugą, gospodarczą niedzielę miesiąca. W związku z tym ofiara z racji 
Dnia Papieskiego na Fundację Nowego Tysiąclecia zostanie przeprowadzona tydzień póź-
niej. 
▪ Dziękuję za posprzątanie kościoła. wczoraj przybyli: Iwona Daleszak, Zofia Lniany, Jacek 
Wojcieszyński, Jolanta Wojcieszyńska. Na przyszłą niedzielę zapraszam kolejne rodziny  
z Kowali. 
 
 

Boży człowiek… - św. Pelagia (8 października) 
Pelagia, znana również jako Małgorzata, pochodziła z Antiochii. 
Żyła w V w. Wedle przekazów była kobietą lekkich obyczajów, 
obdarzoną nieprzeciętną urodą. Pochodziła z bogatej pogańskiej 
rodziny. Biskup Antiochii zaprosił pewnego razu do siebie ośmiu 
biskupów, wśród nich m.in. Nonnusa z Heliopolis, znanego ze 
swej pobożności i ascezy. Gdy wszyscy zgromadzili się przed 
kościołem, a Nonnus przemawiał do nich, nieopodal 
przejeżdżała Pelagia. Jej kosztowny strój zwracał uwagę. 
Nonnus dostrzegł to i gorzko zapłakał, wskazując, że jego 
słuchacze nie dbają o swoje dusze w takim stopniu, w jakim owa 
kobieta dbała o własną urodę. Gdy Nonnus wrócił do swej celi, 
podjął modlitwę o nawrócenie spotkanej kobiety. Otrzymał 
wówczas widzenie: ujrzał czarną gołębicę, która - zanurzona 
przez Nonnusa w wodzie święconej - stała się czysta i biała. 
Biskup odczytał to jako znak zapowiadający nawrócenie Pelagii. 
Kiedy kolejnym razem nauczał o Sądzie Ostatecznym, do 
świątyni weszła Pelagia. Usłyszane słowa wywarły na niej wielkie 
wrażenie. Z płaczem rzuciła się do nóg biskupa. Nonnus ochrzcił 
ją. Pelagia postanowiła oddać swój majątek biskupowi, by ten 
mógł go rozdzielić między potrzebujących. Nowo nawrócona 

kobieta podjęła pokutę. Wkrótce potem udała się do Jerozolimy. Tam, ukrywając się pod 
przybranym męskim imieniem, podjęła surowe wysiłki ascetyczne. Zamieszkała w jednej  
z pustelni na Górze Oliwnej, gdzie około 457 roku odeszła do Pana. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Powiem wam, że bardzo mnie zasmuca kiedy odprawiam Msze np. tutaj na placu Świętego 
Piotra czy w Bazylice i widzę tyle podniesionych telefonów komórkowych, nie tylko przez 
wiernych ale i niektórych księży a nawet biskupów. Proszę was bardzo Msza to nie widowi-
sko, to pójście na spotkanie z męką i zmartwychwstaniem Pana. Dlatego kapłan mówi w gó-
rę serca a nie w górę telefony. Pamiętajcie żadnych telefonów komórkowych podczas 
Mszy!”                                                                                                         /Papież Franciszek/  

Zamyśl się… 
„Wychowanie jest 
sprawą serca.”  

/Św. Jan Bosko/ 

Uśmiech 
Siostra powtarza z najmłodszymi treść poprzedniej katechezy. Ma-
ciuś, próbując błyskotliwie odpowiadać, tłumaczy: 
- Pan Bóg stworzył człowieka na obraz... nędzy i rozpaczy! 

Znalezione…  
„Gdy dorastałem w pobliżu kościoła katolickiego w nowojorskiej dzielnicy Queens przekona-
łem się o niesamowitej pracy, którą Kościół wykonuje wobec ludzi zepchniętych na margi-
nes. Katolicy ze wszystkich środowisk dzielą miłość Chrystusa z najsłabszymi, ponieważ 
troszczą się o osoby starsze, bezdomne i sąsiadów w potrzebie. Nasz naród jest silny ze 
względu na katolików i wszystkich ludzi wiary”                                                 /Donald Trump/  

Coś dla ducha… 
„Przebaczyć nazistom” 

„Były więzień nazistowskiego obozu koncentracyjnego był w odwiedzinach u przyjaciela, 
który wraz z nim dzielił to ciężkie doświadczenie. - "Czy przebaczyłeś nazistom?" zapytał 
przyjaciela. - "Ja nie. Ciągle trawi mnie nienawiść do nich". - "W takim razie", powiedział ła-
godnie przyjaciel, "oni nadal cię więżą". 
... (naszymi wrogami nie są ci, którzy nas nienawidzą, lecz ci, których my nienawidzimy)...” 
                                                                                                                   /Anthony de Mello/ 

 


