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XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 21,33–43)
„Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych
ludu: (…) był pewien gospodarz, który założył winnicę.
Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w
końcu oddał 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,
drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. 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 myśląc: »Uszanują mojego syna«. Lecz rolnicy,
zobaczywszy syna, mówili do siebie: »To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a
posiądziemy jego dziedzictwo«. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy
więc właściciel winnicy przyjdzie, 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: »Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się
głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach«. Dlatego powiadam
wam: Królestwo Boże będzie wam za brane, a dane narodowi, który wyda jego
owoce”.

Można nie tylko odrzucić Boże
orędzie miłości, które jest nam
przekazywane przez tych, których On
do nas posyła, ale jeszcze możemy
dążyć do odrzucenia jedynego,
nadzieję, że jego dziedzictwo stanie się
naszym. A ono już jest nasze, tylko w
inny sposób, niż nam się wydaje. Były
już w historii systemy, które ogłaszały

„śmierć Boga” i także dziś można
spotkać hasła: „Bóg nie istnieje,
możesz się bawić spokojnie”. Tyle
że… ten Bóg już raz powstał z
martwych i teraz też nie zostawia
samych tych, którzy rzeczywiście
pragną zatroszczyć się o Jego winnicę.
A jesteśmy nią wszyscy, którzy
tworzymy
Jego
Kościół.

MISJE ŚWIĘTE – od 9 do 16 października 2011
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NIEDZIELA – XXVII Zwykła - 2.10.2011
7.00 - Za + Alojzego Tomaniak w 30 dniu po śm.
- Za + Antoniego Tomczyk, + Annę Kałużną i + Włodzimierza Kałużnego.
8.30 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 75 rocz. ur. Jadwigi.
10.00 - Za ++ rodziców Genowefę i Władysława, brata Jerzego, ++ teściów Jana i Marię, brata Kazimierza i
++ z rodziny.
- Za + babcię Franciszkę Rajn oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie Swoboda, Matera i Rajn.
11.15 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 75 rocz. ur. mamy Edeltraudy oraz o błog. Boże w rodzinie
15.00 - Za + Bożenę Woźniak w 6 rocz. śm.
16.00 - Nabożeństwo różańcowe
PONIEDZIAŁEK – 3.10.2011
7.00 - Za + Alojcego Goczoł w 4 rocz. śm., ++ Franciszka, Marię i Agnieszkę, ++ teściów Marię i Adolfa
Dzięba, + Helmuta, Różę, i ++ z rodz. Goczoł i Dzięba.
18.00 - Za + matkę Wiktorię Makselon, ++ jej mężów Rajmunda i Karola, trzech synów, wnuczkę Ewę oraz
++ teściów Jana i Emilię Lasak i ++ z pokrew. i d.w c.
- Do Bożej Op. i MB Fatm... z ok. 60 rocz ur. mamy Teresy.
WTOREK – 4.10.2011 – wsp. św. Franciszka z Asyżu
7.00 - Za + Czesławę w rocz. śm., ++ z rodziny Górów, Winiarskich, Gilów oraz dusze w cz. c.
18.00 - Za + ojca Jana Konopkę w 16 rocz. śm. oraz ++ z pokrew.
- Za + ojca Huberta, męża Rajmunda, teścia Alfreda, szwagra Marcina i ++ z rodziny.
ŚRODA – 5.10.2011 – wsp. św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... w int. zespołu Caritas i za ++ z zespołu Caritas.
8.15 - Msza św. szkolna.
18.00 - Za ++ ojców Jana Marnik i Józefa Malinowskiego i ++ z rodziny.
- Za + mamę Helenę w rocz. śm., ++ z rodziny, pokrewieństwa oraz dusze w cz. c.
CZWARTEK – 6.10.2011 – I czwartek miesiąca
7.00 - Do B. Op i MB Fat... z ok. 75 rocz. ur. ks. seniora Reinholda Buczek

- Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 70 rocz. ur. Rudolfa oraz o błog. Boże w rodzinie.
18.00 - Za + Marię Goś w rocz. śm.
- Za + Jerzego Cholewa.
PIĄTEK – 7.10.2011 – wsp. NMP Różańcowej – I piątek miesiąca
7.00 - Za czcicieli NSP Jezusa, budowniczych kościoła i dobrodziejów parafii.
18.00 - Za + męża Bogumiła w rocz. śm., ++ rodziców Marię i Kazimierza, bratanicę Elwirę, ++ teściów
Jana i Władysława.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 70 rocz. ur. Marii.
SOBOTA – 8.10.2011
7.00 - Do Bożego Miłosierdzia i MB Różańcowej... z ok. 74 rocz. ur. Hildegardy oraz o błog. Boże dla córek
i syna z rodzinami.
18.00 - Za + męża Tadeusza z ok. ur., za ++ z rodziny i pokrew. z obu stron.
- Do Miłosierdzia Bożego za + męża Alfreda Wybraniec, ++ synów Rajmunda i Marcina, ++ rodziców i
teściów.
NIEDZIELA – XXVIII Zwykła - 9.10.2011 – ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH
7.00 - Za + Władysława Dutkowskiego w 30 dniu po śm.
8.30 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 25 rocz. ślubu Renaty i Wilhelma Nierle oraz o zdrowie i błog. dla dzieci.
- Do B. Op. i MB Fat... o błog. Boże i zdrowie w int. Piotra z ok. 50 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
10.00 - Do Bożej Op. i MB Fatm... z ok. 18 rocz. ur. Dawida oraz o bł. Boże dla rodziny.
11.15 - Za + syna Wiesława z ok. ur., + córkę Jadwigę z ok. imienin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Za + męża Franciszka Lewandowskiego z ok. ur., ++ rodziców z obu stron, + siostrę Lidię, szwagra
Ryszarda i d. w cz.
12.15 Chrzest: Szymon Karol Kleemann.
15.00 - Za + Marka Cybulskiego w 6 rocz. śm.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 50 rocz. ur. Elżbiety oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
16.0 - Nabożeństwo różańcowe
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Dzisiaj XXVII Niedziela Zwykła. W Polsce rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.
Kościół zachęca nas, abyśmy w Tygodniu Miłosierdzia dzielili się z biednymi i
potrzebującymi dobrocią własnego serca. Ofiary na pomoc dla najbiedniejszych składamy
do skarbony z napisem – „Dzielmy się Miłością”. O godz. 16.00 Nabożeństwo różańcowe
o błogosławione owoce Misji św. w naszej parafii.
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
We wtorek obchodzimy wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. We wtorek jubileuszowa
pielgrzymka dziękczynno – błagalna na Jasną Górę. Wyjazd pielgrzymów
o godz. 8.00, z parkingu przy domu katechetycznym. Msza św. w kaplicy Cudownego
Obrazu o godz. 11.00. Powrót do parafii około godz. 17.30.
W środę przypada wspomnienie św. siostry Faustyny Kowalskiej, zakonnicy. O godz.
8.15 Msza św. szkolna. Prosimy rodziców o przypominanie dzieciom o tej Mszy św.
Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania w środę o 19.00.
W tym tygodniu przypada I Czwartek miesiąca – Dzień Kapłański. O godz. 7.00 Msza
św. za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej. O godz. 17.15 różaniec za młode
pokolenie i modlitwy o powołania
Również czwartek o godz. 7.00 Msza św. dziękczynna z okazji 75 rocznicy ur. ks.
Reinholda Buczka, Seniora naszej parafii.
I Piątek miesiąca – Dzień Miłosierdzia Bożego. O godz. 7.00 Msza św., wystawienie
Najśw. Sakramentu i adoracja przez cały dzień. O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia
Bożego i Godzinki ku czci Męki Pańskiej. O godz. 17.15 Nabożeństwo wynagradzające.
W piątek obchodzimy wspomnienie Najśw. Maryi Panny Różańcowej. W tym dniu
swoje święto obchodzą członkowie Żywego Różańca.
W sobotę w Sanktuarium Matki Bożej w Winowie Diecezjalny Dzień Skupienia dla
Róż Różańcowych.
W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ ROZPOCZYNAJĄ SIĘ W NASZEJ PARAFII MISJE
ŚWIĘTE. Jest to szczególny czas łaski i Bożego Miłosierdzia, którego nie wolno
zmarnować i roztrwonić. Prosimy bardzo tak ułożyć swoje zajęcia i obowiązki, by owocne
przeżyć darowany nam przez Boga czas Jego Miłości i Miłosierdzia. Program Misji
Świętych dostępny jest na stoliku prasowym.
W przyszłą niedzielę przypada Dzień Papieski w związku z rocznicą wyboru Ojca św.,
przebiegać on będzie pod hasłem „ Jan Paweł II Człowiek Modlitwy”. Atrakcją Dnia
Papieskiego będą także tradycyjne „ papieskie kremówki”.
Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie o godz. 17.15, w niedzielę o godz. 16.00.
Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnego odmawiania modlitwy różańcowej.
Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone
ofiary.
W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na Papieską Fundację – Dzieło
Nowego Tysiąclecia.
Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
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HISTORIA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
Od wieków chrześcijanie próbowali odpowiedzieć na
wezwanie św. Pawła do nieustannej modlitwy. Jednym ze
sposobów było powtarzanie różnych modlitw. Pierwszą i
najstarszą modlitwą chrześcijan jest modlitwa, której nauczył
sam Jezus – „Ojcze nasz”. Dlatego też pierwsze reguły zakonne
zobowiązywały mnichów do wielokrotnego powtarzania właśnie
tej modlitwy. Na przykład reguła benedyktyńska jeszcze w XI
wieku nakazywała braciom zakonnym codziennie odmawiać 150
razy „Ojcze nasz” na wzór kapłańskiego oficjum złożonego ze 150 psalmów.
Od pierwszych wieków chrześcijaństwa odczuwano także potrzebę proszenia o
wstawiennictwo Najświętszą Maryję Pannę. Dlatego w XII wieku utrwalił się w Kościele
zwyczaj odmawiania pozdrowienia, którym w scenie zwiastowania Anioł przywitał
Maryję. Z czasem dodano do nich słowa wypowiedziane przez świętą Elżbietę w czasie
nawiedzenia. Obecna forma „Zdrowaś Maryjo” ostatecznie ukształtowała się w XV
wieku. Zatwierdził ją Pius V w 1566 roku. Z czasem do modlitwy „Ojcze nasz” zaczęto
dodawać „Zdrowaś Maryjo”. I tak te dwie modlitwy dały początek różańcowi.
Za ojca Różańca świętego uważa się św. Dominika, któremu miała się objawić
Matka Najświętsza i przykazać rozpowszechnianie tej modlitwy na całym świecie. Nie był
to jednak Różaniec w dzisiejszej formie. Różaniec stał się dla św. Dominika skuteczną
bronią w walce z herezją albingensów.
Odmawianie tej modlitwy porównano do ofiarowania Matce Bożej 150 róż
(każde Zdrowaś Maryjo), dlatego tę modlitwę nazwano wieńcem z róż czyli różańcem.
Od początku jej istnienia, czyli od XII wieku, były trzy Części Różańca. Zmiany dokonał
papież Jan Paweł II wprowadzając Część czwartą – Tajemnicę Światła, w
opublikowanym 16 października 2002 r. (w 24 rocznicę swego pontyfikatu) Liście
Apostolskim pod tytułem Rosarium Virginis Mariae.
Ilekroć Maryja chciała przekazać światu swoje orędzie, zjawiała się wybranym
ludziom (najczęściej dzieciom) z różańcem w ręku i usilnie zachęcała do jego odmawiania.
Tak było w Lourdes w roku 1858, tak też było w Fatimie w roku 1917.Z tego wynika, że
modlitwa różańcowa jest dla Maryi szczególnie miła, a dla człowieka bardzo
skuteczna. Wyrosła ona z Ewangelii i jest jej streszczeniem.
Modląc się na różańcu należy próbować wyobrażać sobie wydarzenia z życia
Jezusa i Maryi, ale także zastanawiać się nad tym co, Bóg uczynił, co uczyniły osoby,
o których mowa w tajemnicach, co mogły przeżywać, należy przyrównywać się do
Jezusa, Maryi i innych. Różaniec jest modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez
Maryję do Jezusa.
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do licznego uczestnictwa w
nabożeństwach różańcowych:
Od poniedziałku do soboty od godz. 17.15
W niedzielę o 16.00
Ofiarujmy naszą modlitwę różańcową w najbliższym czasie w intencji naszych
Świętych Misji Parafialnych. Prośmy przez wstawiennictwo Matki Bożej
Różańcowej o potrzebne łaski dla Ojców Misjonarzy a dla nas o światło Ducha Św. i
otwartość naszych serc na działanie Słowa Bożego.

