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XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 55, 6-9; Flp 1, 20c-24. 27a; Mt 20, 1-16a

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Królestwo niebieskie
podobne jest do właściciela, który wyszedł wczesnym rankiem, aby wynająć robotników do winnicy. Umówił się z nimi,
że zapłaci im jednego denara za dniówkę, i wysłał ich do winnicy. Wyszedł znowu około godziny trzeciej. Zobaczył innych
stojących bezczynnie na placu. Powiedział do nich: «Idźcie
także i wy do winnicy. Zapłacę wam sprawiedliwie». I oni poszli. Wyszedł jeszcze koło godziny szóstej i dziewiątej i zrobił
podobnie. Wyszedł wreszcie około jedenastej i spotkał jeszcze innych stojących. Zapytał: «Dlaczego stoicie tu przez cały
dzień bezczynnie?». Odpowiedzieli: «Bo nas nikt nie zatrudnił». Rzekł do nich: «Idźcie i wy do winnicy!». Nastał wieczór
i właściciel winnicy powiedział do zarządcy: «Zwołaj robotników i wypłać im należność. Zacznij od ostatnich, a skończ
na pierwszych». Przyszli ci, którzy rozpoczęli pracę o godzinie jedenastej, i otrzymali po denarze. Gdy przyszli ci, którzy
jako pierwsi rozpoczęli pracę, sądzili, że otrzymają więcej. Ale
i oni otrzymali po denarze. Wzięli więc zapłatę i narzekali na
właściciela. Mówili: «Ci ostatni pracowali tylko jedną godzinę,
a zrównałeś ich z nami. My znosiliśmy trud całego dnia i upał».
On odpowiedział jednemu z nich: «Przyjacielu! Nie krzywdzę

cię. Czy nie umówiłeś się ze mną o jednego denara? Weź więc
swoją zapłatę i odejdź. Chcę też zapłacić temu ostatniemu
tyle samo, co tobie. Czy nie mogę uczynić ze swoją własnością tego, co chcę? Dlaczego patrzysz zazdrosnym okiem na
to, że jestem dobry?». Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi
ostatnimi”.
Tęsknota Boga za człowiekiem
W nauczaniu Pana Jezusa królestwo niebieskie bardzo często
będzie porównywane do kogoś, kto wyszedł, żeby szukać. Człowiek, który wyszedł szukać robotników do swojej winnicy, ojciec,
który wyszedł, żeby sprawdzić, czy jego syn nie wraca, pasterz,
który zostawił stado, żeby znaleźć jedną zagubioną owcę. Bóg
tak naprawdę podobny jest do kogoś, kto nieustannie, cierpliwie,
wytrwale szuka człowieka – jesteśmy nieustannie poszukiwani,
wypatrywani z utęsknieniem przez Boga. On nie stoi w miejscu,
On jest pierwszym szukającym, a my mamy tylko dać się znaleźć.
Panie, wlej w moje serce niezachwiane zaufanie w to, że
Twoja święta wola, która realizuje się w moim życiu, przyniesie mi prawdziwe dobro, którego teraz nie dostrzegam.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Ez 18, 25-26; Flp 2, 1-11; Mt 21, 28-32

Jezus powiedział do wyższych kapłanów i starszych ludu: „Jak
sądzicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Powiedział do
pierwszego: «Synu, idź i popracuj dzisiaj w winnicy». On jednak odparł: «Nie chcę!». Później jednak odczuł żal i poszedł.
Następnie zwrócił się do drugiego i powiedział mu to samo.
Ten odrzekł: «Dobrze, panie!». Ale nie poszedł. Który z tych
dwóch spełnił wolę ojca?”. Odpowiedzieli: „Ten pierwszy”. Jezus zaś powiedział: „Zapewniam was: Celnicy i nierządnice
wejdą przed wami do królestwa Bożego. Bo przyszedł do was
Jan, postępując sprawiedliwie, a nie uwierzyliście mu. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. A wy, chociaż to widzieliście,
nawet później nie odczuliście żalu i nie uwierzyliście mu”.

Jesteś dzieckiem, nie sługą
Idę, Panie! – czy tak się mówi do ojca? Do ojca mówi się: Dobrze
tatusiu – idę albo: Tato! Nie mogę! Nie chcę! Tymczasem ten
dziwny syn mówi do swojego ojca: Idę, Panie! Mówi tak dlatego,
że czuje się niewolnikiem. Mówi tak dlatego, że nie chce pozostawać w pozycji syna wobec swojego ojca. Wybiera drogę poddaństwa. Wybiera, bo przecież Ojciec mówi do niego pięknie –
Synu! Proszę cię, idź! Nie mówi do niego sługo, nie mówi do niego
nawet po imieniu. Mówi do niego: Synu, synku, proszę cię. Kiedy
więc ojciec stawia się w relacji ojca do syna, to syn odrzuca tę
relację i wchodzi w buty niewolnika. To straszne! Nie pozwólmy,
żeby kiedykolwiek zdarzyło się to w naszym życiu!

Jezu, to nie moja piękna modlitwa, lecz spełnienie Twojej
prośby świadczy o mojej miłości. Proszę o coraz większą
wierność Twojej woli w moim życiu.
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Różaniec Do Granic – modlitwa do granic możliwości
Różaniec Do Granic to projekt, którego głównym założeniem jest otoczenie całej Polski modlitwą różańcową. W święto Matki Bożej Różańcowej (7 października), na zakończenie
obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich, Polacy udadzą
się na granice kraju, by modlić się o ratunek dla swojej Ojczyzny i całego świata. Maryja jest Królową Polski, przez całe pokolenia opiekuje się nami, w krytycznych momentach historii
zawsze była przy nas, a my przy Niej. Jako ratunek dla świata,
Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową. Dokładnie
140 lat temu w Polsce w Gietrzwałdzie objawiła się Matka
Boża i powiedziała: „odmawiajcie codziennie różaniec”. 40
lat później w Fatimie powtórzyła to wezwanie – podkreśla
Maciej Bodasiński z Fundacji Solo Dios Basta, która jest głównym organizatorem Różańca Do Granic, i dodaje: Dlatego
pragniemy odpowiedzieć na zaproszenie Matki Bożej do odmawiania różańca i wziąć udział w duchowym działaniu na
rzecz przyszłości naszej, naszych dzieci, naszego kraju i całej
Europy. Ostatnie wydarzenia w kraju jeszcze wyraźniej uzmysławiają nam, że potrzebna jest nam pomoc Stwórcy, który
jest jedynym, prawdziwym gwarantem miłości, jedności i pokoju. Dlatego chcemy za wstawiennictwem Maryi prosić Go
o pomoc. Różaniec Do Granic to także modlitwa do „granic
możliwości”. Jest zaproszeniem Polaków do zejścia z kanap,

porzucenia wygodnego życia przed telewizorem czy komputerem, wzięcia modlitewnej broni i podjęcia duchowej walki
o ratunek dla świata. Jest to zaproszenie do wyjścia na granice Polski, granice własnych słabości, granice bezpiecznego
świata, może nawet granice lęku... W dniu wydarzenia punkty
modlitwy będą zlokalizowane co jeden kilometr wzdłuż całej
granicy Polski, liczącej ponad 3,5 tys. kilometrów. W Polsce
są 22 diecezje graniczne, już w 18 z nich są wyznaczani koordynatorzy oraz kościoły stacyjne, w których 7 października
odbędzie się Msza Święta i nabożeństwo Maryjne dla osób,
które będą modlić się tego dnia na granicach. To właśnie
w kościołach stacyjnych, po Eucharystii nastąpi rozesłanie do
punktów modlitwy na granicach. Tego dnia potrzeba miliona
Polaków, którzy staną na granicach Polski z różańcami w dłoniach. Chcemy prosić o włączenie się w przygotowanie tego
wydarzenia w swoich diecezjach i parafiach, organizowanie
grup na konkretne punkty modlitwy, wszystkich, których serce poruszy się na wieść o tej inicjatywie. Wiemy, że to wydarzenie będzie wymagało odwagi, wysiłku i determinacji, ale
wierzymy, że uda nam się w ten sposób odpowiedzieć Maryi
na wezwanie do ratowania świata przez Różaniec – podkreśla
Maciej Bodasiński.

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Powróciliśmy już do obowiązków związanych z nowym rokiem szkolnym, do codziennych spraw. Pragniemy wszystkich
zaprosić do aktywnego włączenia się w życie naszej parafialnej wspólnoty. Jest wiele propozycji, choćby działające u nas
wspólnoty katolickie: Akcja Katolicka, Żywy Różaniec, Krąg
Biblijny, Liturgiczna Służba Ołtarza, Chórek Dziecięcy. Zapraszam wszystkich do wspólnej pracy!
2. W niedzielę, 24 września, po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie Kręgu Biblijnego i Akcji Katolickiej.

3. Msze św. w niedzielę: o godz. 9.00, 10.30 dla młodzieży,
12.00 dla dzieci i 18.00. Msze św. w tygodniu: o godz. 17.00
i 18.00. W środę po Mszy św. o godz.18.00 Nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy i modlitwa do św. Józefa. W czwartek po Mszy św. o 18.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia. We
wtorek i sobotę Msza św. o 7.00 i 18.00. Kancelaria parafialna
czynna od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do 17.00,
w soboty od godz. 8.00 do 9.00.
4. W czwartek, 28 września kancelaria parafialna będzie czyn-

na po Mszy św.
5. Trwa nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej w bloku
Tysiąclecia 6. kl. II.
6. Sakrament chrztu udzielany jest w trzecią niedzielę miesiąca, na Mszy św. o godz. 10.30. W czwartą niedzielę miesiąca
Msza św. o godz. 12.00 z błogosławieństwem dzieci na roczek.
Zgłoszenia w kancelarii parafialnej.
7. Spotkanie rodziców dzieci z kl. III szkoły podstawowej,
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej, będzie
w poniedziałek, 25 września, na Mszy św. o godz. 18.00.
8. W roku 25-lecia diecezji, w sobotę, 30 września, w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu w Będzinie-Syberce, (Kościół
pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, przy ul. 9 Maja 2.)
o godz. 11.00 odbędzie się Msza św. dziękczynna za wielkie
dzieło budowy kościołów w naszej diecezji. Ks. bp zaprasza
wszystkich wiernych.
9. W niedzielę, 1 października, w kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe.
Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata.
Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący
czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki
Odkupiciela”.
10. Zachęcamy wszystkich parafian do licznego udziału w codziennej Mszy św. i w nabożeństwie różańcowym, które w naszym kościele będziemy odprawiali o godz. 17.30. Różaniec
dla dzieci w poniedziałek o godz. 17.30. Młodzież gimnazjalną
zapraszamy na Różaniec w poniedziałek i piątek o godz. 17.30.
11. Za odmówienie jednej części Różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi może nas
Kościół obdarzyć. W niedziele i środy odmawiamy tajemnice
chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we
wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – tajemnice światła.
12. Niedziela, 1 października, to pierwsza niedziela października, po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie Żywego Różańca.
13. Miesiąc październik stanowi dobrą okazję do zainteresowania się Różami Żywego Różańca w naszej parafii. Cieszymy
się z parafian, którzy należą już do tych Róż, a pozostałych zachęcamy do zaangażowania się w ich działalność. Niektóre Róże
wymagają uzupełnienia z powodu śmierci lub wyjazdu części
ich członków. W związku z tym zainteresowanych wstąpieniem
do Róż zapraszamy na spotkanie w niedzielę, 1 października,
po Mszy św. o godz. 9.00. Jeśli będzie więcej chętnych osób, to
być może uda się założyć nowe Róże. Do obowiązków osób należących do Róży należy branie udziału w zmianach tajemnic
różańcowych odbywających się raz w miesiącu oraz codzienne
odmawianie wyznaczonej na zmianie jednej tajemnicy Różańca w intencjach wyznaczonych przez Kościół.
14. W pierwszy czwartek miesiąca, 5 października, po Mszy
św. o godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu,
modlitwy za kapłanów i osoby zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne i adoracja do godz. 21.00; zakończenie adoracji Apelem Jasnogórskim.
15. Pierwszy piątek miesiąca, 6 października, jest dniem
wynagrodzenia zniewag, jakich Serce Jezusowe doświadcza
przez oziębłość ludzkich serc. Piątkowy różaniec zakończymy
litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i aktem oddania

rodzaju ludzkiego. Spowiedź od godz. 16.45. Prosimy zgłaszać
chorych, których kapłan odwiedzi w domu z Najświętszym
Sakramentem.
16. W sobotę, 7 października, przypada dziewiąta rocznica
śmierci bp. Adama Śmigielskiego. Pamiętajmy w modlitwie
o pierwszym Pasterzu naszej diecezji. Niech Bóg da Mu udział
w radościach nieba.
17. W sobotę, 7 października, wyjazd do Cieszyna na „Różaniec do granic”. Wyjazd o godz. 7.30 z ul. Bema 8, koszt wyjazdu 25 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej.
18. Pielgrzymka osób modlących się za kapłanów w Apostolacie MARGARETKA: w sobotę, 7 października, do sanktuarium
Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej,
rozpoczęcie o godz. 10.00 oraz w sobotę 14 października – do
Sanktuarium św. Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, rozpoczęcie o godz. 9.30.
19. W niedzielę, 8 października, już po raz 17. będziemy w całym kraju obchodzić Dzień Papieski. To wspaniała okazja, aby
zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka – Świętego Jana Pawła II. Rozważania różańcowe podczas wieczornego nabożeństwa w tym dniu pragniemy osnuć wokół nauczania Papieża Polaka. Chcemy również złożyć swoją „cegiełkę”
w budowę żywego pomnika Jana Pawła II, materialnie wspierając zdolną, lecz ubogą młodzież pochodzącą ze wsi i małych
miasteczek. Młodzi przedstawiciele naszej parafii będą stać
przy drzwiach kościoła ze specjalnymi skarbonkami. „Bóg zapłać” za składane ofiary.
20. Od 1 października przyjmujemy na wypominki: roczne
i półroczne – czytane w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz.
9.00; oktawalne – czytane przez osiem dni od 1 do 8 listopada,
połączone z modlitwą różańcową o godz. 17.30 i Mszą św. za
tych zmarłych o godz. 18.00. Na stoliku pod chórem wyłożone są karteczki na wypominki. Można także będzie zamawiać
Msze św. na przyszły rok.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• W poniedziałek, 25 września, bł. Władysław z Gielniowa (14401505), prezbiter, należał do zakonu braci mniejszych zwanych
bernardynami; miał szczególne nabożeństwo do męki Pańskiej,
wsławił się też niezwykłą czcią Najświętszego Imienia Jezus,
które brał za osnowę swoich kazań;
• w środę, 27 września, św. Wincenty à Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów i Sióstr Miłosierdzia – szarytek;
• w czwartek, 28 września, św. Wacław (ok. 903-935?), książę
czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa
z rąk swego brata, poganina, patron Czech;
• w piątek, 29 września, święci Archaniołowie: Michał, Gabriel
i Rafał; ich imiona oznaczają odpowiednio: Michał − „któż jak
Bóg”, Gabriel − „moc Boża”, Rafał − „Bóg uzdrawia”;
• w sobotę, 30 września, św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420),
prezbiter, doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie
Pisma Świętego na język łaciński;
• w poniedziałek, 2 października, św. Aniołowie Stróżowie.
Może na co dzień nie zawsze pamiętamy, że miłosierny Bóg
troszczy się o każdego z nas, posyłając swoich Aniołów, którzy
chronią nas i nam pomagają. To nie lukrowana bajka dla dzieci. Anioły są bowiem namacalnym przejawem obecności Pana

Boga w świecie, Jego głosem. Łączą niebo z ziemią. Wszędzie,
gdzie spotykamy dobroć, miłość, jedność i pokój, tam też są
obecne Anioły. Archaniołowie cieszą się wyjątkową bliskością
Pana Boga, dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy
o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei;
• w środę, 4 października, św. Franciszek z Asyżu (1182-1226),
ojciec wielkiej rodziny franciszkańskiej, stygmatyk, którego duchowość do dziś wywiera olbrzymi wpływ na życie wierzących
i Kościoła, w jego liturgiczne wspomnienie imieniny obchodzi

Ojciec Święty Franciszek – przez wstawiennictwo św. Franciszka z Asyżu polecajmy go Bożej Opatrzności;
• w czwartek, 5 października, św. Faustyna Kowalska (19051938), dziewica, siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia; św. Jan Paweł II zwykł ją nazywać „iskrą Bożego
miłosierdzia”, która wyszła z Polski;
• w sobotę, 7 października, Najświętsza Maryja Panna Różańcowa - wspomnienie ustanowione na pamiątkę wyproszonego
przez modlitwę różańcową zwycięstwa floty chrześcijańskiej
pod Lepanto w 1571 roku.

5 INTENCJE MSZALNE

XXV Niedziela Zwykła 24.09.
9.00. 1) † Mateusza Przybyszewskiego
		 2) W intencji mieszkańców ul. Tysiąclecia 4. kl. VII,
			 którzy przyjęli figurkę Matki Bożej Fatimskiej,
10.30. † Annę, Franciszka, Zdzisława Stańców
12.00.		 Roczki: Maja Matysek
18.00. † Czesława w 8. r. śmierci, Adama, Katarzynę, Izydora
			 Grudzień; Ryszarda, Joannę, Stanisława
			 Kwiatkowskich
Poniedziałek 25.09.
17.00. † Jana Kryze, od Anny Tkacz z rodziną
18.00. † Władysławę Łebek, od kuzynki Zofii z rodziną
			 z Woli Filipowskiej
Wtorek 26.09.
7.00. † Sabinę Kmieciak, od uczestników pogrzebu
18.00. 1) † Władysławę w 10 r. śmierci, Kazimierza
			 Gryszko; Damiana w 10. r. śmierci, Jerzego
			 Niedopytalskich
		 2) † Helenę Krakowińską, od sąsiadów
Środa 27.09.
17.00. † Jana, Józefę Tkacz, od chrześnicy Ewy z rodziną
18.00. † Agnieszkę Guśtak, od mamy
Czwartek 28.09.
17.00. † Wacława Szpruch w dniu imienin, od żony i córki
18.00. † Marię Leszczyńską, od córki Marioli z mężem
			 i dziećmi
Piątek 29.09.
17.00. † Jana, Janinę Oczoś
18.00 1) † Józefa w 1. r. śmierci, Danutę Mitka, od mamy
			 i siostry z mężem
		 2) † Bożennę Nowak, od uczestników pogrzebu
Sobota 30.09.
7.00. † Jana Olechowskiego, od uczestników pogrzebu
18.00. 1) † Edytę Nej; Natalię Bożkiewicz; Dawida Sitek
		 2) O Boże błogosławieństwo w 18. r. urodzin Oliwii
			 Janus

!

XXV Niedziela Zwykła 01.10.
9.00. 1) Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
		 2) † Marcina Wilk, gregorianka 1
10.30. † Kazimierę, Jana Perczak; Tadeusza Wilka

12.00. † Hieronima Balcerzaka i zmarłych z rodziny
			 Balcerzaków
18.00. † Jadwigę, Kazimierza Ćwienkowskich, od synów
Poniedziałek 02.10.
17.00. † Marcina Wilk, gregorianka 2
18.00. † Bożenę Olszewską, od kolegów i koleżanek z PKM
			 Sosnowiec
Wtorek 03.10.
7.00. † Marcina Wilk, gregorianka 3
18.00. 1) † Teresę Goska
		 2) W intencji Ojczyzny
Środa 04.10.
17.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki
			 Bożej i Anioła Stróża dla Olgi Wilkosz, od dziadków
18.00. 1) Z prośbą do Matki Najświętszej o zdrowie i Boże
			 błogosławieństwo dla Igora
		 2) † Marcina Wilk, gregorianka 4
Czwartek 05.10.
17.00. † Helenę Kucypera w 2. r. śmierci; Krystynę Witas
			 w 22. r. śmierci
18.00. 1) † Emilię Życińską i jej rodziców Apolonię
			 i Stanisława
		 2) † Marcina Wilk, gregorianka 5
Piątek 06.10.
17.00.		 O Boże błogosławieństwo w 60. r. ślubu Ireny
			 i Zygmunta Kwaśniak, od dzieci
18.00 1) † Kazimierza Ćwienkowskiego w 17. r. śmierci
			 od syna
		 2) † Marcina Wilk, gregorianka 6
Sobota 07.10.
7.00. † Marcina Wilk, gregorianka 7
18.00. 1) W intencji wynagradzającej, od Żywego Różańca
		 2) † Janusza Stelmaszyńskiego w 24. r. śmierci

!

XXV Niedziela Zwykła 08.10.
9.00. 1) † Mariannę, Władysława Jurek
		 2) † Marcina Wilk, gregorianka 8
10.30. † Zofię Denkiewicz
12.00. † Władysława w 13. r. śmierci, Reginę w 2. r. śmierci
			 Kołodziej
18.00. † Jacka, Mariusza Boberek, od rodziców
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