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XXV N IEDZIELA ZWYKŁA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. (Mt 20,1–16a)
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby
nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał 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 szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących 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 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, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty«. Na to odrzekł jednemu z nich:
»Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy 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".
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PONIEDZIAŁEK – 25.09.2017 – bł. Władysława z Gielniowa
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Józefa z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
- Za † ojca Piotra Demczyna, †† braci Floriana i Kazimierza, †† z rodz. Kłosowskich,
Młodzianowskich, † Rafała oraz d. w c.
WTOREK – 26.09.2017
7.00 - Za †† rodz. Mariannę i Adama Maryniaków, Bronisławę Drop, †† dziadków z obu str., ††
Mariannę i Tadeusza Leśniak, Małgorzatę i Jozafata Kołodziej
18.00 - Za † Augustynę Kamińską w 1 r. śm
- Za † męża Wita Zalejskiego w 3 r. śm., †† z rodz. Rupacz, Zalejski, d. w c.
ŚRODA – 27.09.2017 – św. Wincentego a Paulo
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za †† braci Jerzego i Jana, siostrę Irenę, dwóch szwagrów, †† rodziców, męża Henryka, †† z
rodz. i pokr., d. w c.
- Za †† Annę i Reinholda, córkę Annę, zięciów Jana, Emila, Henryka, †† z pokr. Piontek, Kamiński,
d. w c.
CZWARTEK – 28.09.2017 – św. Wacława
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Stefanii Korzyńskiej w r. ur.
16.30 - Msza św. szkolna
18.00- Za † Aleksandra Karaban (od sąsiadów)
- Za † zięcia Kazimierza Lendzioszek (od teściów)
PIĄTEK – 29.09.2017 – ŚWIĘTO ŚW. ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA, RAFAŁA
7.00 - Za † Martę Rawską, jej męża Adama, córkę Krystynę, †† z pokr. Rawski, Leliwa, Jasiński
15.00 - Godzina Miłosierdzia
18.00 - Za † Teodozję Sempryk w 7 r. śm., †† z rodz.
- Za † męża i ojca Brunona, †† rodz. Karola i Marię, Józefa i Gertrudę, †† z rodz., d. w c.
SOBOTA – 30.09.2017 – św. Hieronima
7.00 - Do B.Op. o błog. Boże i zdrowie dla syna Marka i dla całej rodziny
12.00 - Msza św. ślubna: Wloka Adam - Pszowska Daniela
18.00 - Za † męża, ojca, dziadka Karola, zięcia Huberta, †† rodz. z obu str., siostry oraz o bł. w rodz.
- Za † ojca Huberta Nowak z ok. ur., † mamę Jadwigę
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 01.10.2017
7.00 - Za † Stanisława Podlipny w 30 dz. po śm.
8.30 - Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. córki Anny i syna Bartosza z ok. ur. oraz o bł. B. w rodz.
- Za † Krystynę Ogórek w 30 dz. po śm.
10.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Patryka z ok. ur., o światło Ducha św., opiekę Anioła Stróża
oraz o bł. B. dla całej rodz.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. rodziny Malejka oraz w int. Antoniego z ok. Roczku
(błogosławieństwo rocznego dziecka)
11.15 - Do B. Op. przez wst. MB Fat. o bł. B. i potrzebne łaski dla narzeczonych Anny i Przemysława
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. syna Kamila z ok. 30 r. ur. oraz o bł. B., opiekę i wytrwałość
w posłudze kapłańskiej.
12.15 - Chrzest: Antoni Łach
15.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Izabeli i Daniela z ok. 15 r. śl. oraz o bł. B. dla dzieci
- Za † Stanisława Kolibabę z ok. ur., jego † matkę Ritę, brata Gerarda, bratową Aleksandrę, ††
Annę i Jana Hermasz
16.00 - Nieszpory niedzielne
16.45 - spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 24. 09 – 01. 10. 2017
1. NIEDZIELA XXV ZWYKŁA. Ojciec św. Franciszek przypomina nam: „Jako prawdziwi chrześcijanie
jesteśmy zobowiązani nie tylko do rozważania Ewangelii w swoim sercu, ale przede wszystkim do
głoszenia jej całym swoim życiem. Świat współczesny woła o autentycznych świadków wiary”.
 o godz. 16.00 nieszpory, serdecznie zapraszamy.
 o godz. 16.45 spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci z klas III, które w tym roku szkolnym przystąpią
do I Komunii Św.
2. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
3. W środę 27 września wspomnienie Św. Wincentego a Paulo, prezbitera – dzień naszej pielgrzymki
parafialnej do Częstochowy na Jasną Górę.
 Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 13.30, do której włączymy wszystkie intencje naszych
pielgrzymów. Wyjazd pielgrzymów z parkingu przy parafii o godz. 8.30.
4. W czwartek wspomnienie Św. Wacława, Męczennika. O godz. 16.30 Msza św. szkolna, zapraszamy
wszystkie dzieci i rodziców.
5. W piątek Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
 O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia, zapraszamy na nabożeństwo w godzinie męki i śmierci Jezusa
Chrystusa na krzyżu i do wspólnego odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego.
 O godz. 19.00 spotkania modlitewne dla młodzieży.
6. W sobotę wspomnienie św. Hieronima, Prezbitera i dra Kościoła.
 O godz. 10.00 - spotkanie formacyjne dla ministrantów, kandydatów i Dzieci Maryi.
 O godz. 16.30 - nauka dla rodziców i chrzestnych (w kaplicy Miłosierdzia Bożego)
 Od godz. 17.00 – 17.45 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
7. W niedzielę rozpoczyna się miesiąc październik poświęcony Matce Bożej Różańcowej.
W Orędziu Fatimskim Matka Boża zachęca nas do codziennego odmawiania modlitwy różańcowej.
Prośbę Maryi ponawiał wielokrotnie Św. Ojciec Pio i Św. Jan Paweł II, ukazując różaniec jako
najskuteczniejszą i najpotężniejszą broń przeciw złemu duchowi. Rozpoczęcie nabożeństw o godz.16.00
8. W niedzielę 1 października o godz. 16.45 spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów z klas VI, VII
szkoły podstawowej i dla rodziców uczniów z klas II i III gimnazjum, w ramach przygotowania do
Sakramentu Bierzmowania.
9. W przyszłą niedzielę będziemy gościli ojca Roberta ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej, który wygłosi nam Słowo Boże i po każdej Mszy św. będzie rozprowadzał kalendarze
misyjne na rok 2018. Nabywając kalendarz wspieramy dzieło misyjne Kościoła.
10. W niedzielę 8. października obchodzony będzie w całej Polsce Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy
naprzód z nadzieją”. W tym dniu przed kościołem zbiórka do puszek na fundację – Dzieło Nowego
Tysiąclecia. Atrakcją Dnia Papieskiego będą tradycyjne „papieskie kremówki”, które będzie można
nabyć po każdej Mszy św.
11. Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej zaprasza na doroczną
Pielgrzymkę Narodów do Sanktuarium Panny Marii Pomocnej w Zlatych Horach w piątek 29 września.
Do sanktuarium przybędzie figura Matki Bożej z Fatimy, przy której odbędą się uroczystości
jubileuszowe. Uroczysta Msza św. o godz. 11.00
12. Składamy serdeczne podziękowanie za okazaną pomoc w przygotowanie do uroczystości
odpustowej. Wszystkim naszym dobroczyńcom i ofiarodawcom dziękujemy za złożone ofiary, które
przeznaczone zostały na prowadzone aktualnie prace związane z termoizolacją plebani (ocieplenie
budynku).
Całą parafię i jej dobroczyńców polecamy w modlitwie dobremu Bogu. Życzymy błogosławionej
niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu

ŚWIĘTO ARCHANIOŁÓW
GABRIELA, RAFAŁA, MICHAŁA
Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi.
Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi
ich święto.
Nie widać ich i nie słychać, ale znani są z potęgi
działania. Jeden zaopiekował się podróżnikiem, drugi
zwyciężył ze Smokiem, trzeci zwiastował ważne nowiny.
Nazywani są kolejno Rafał, Michał oraz Gabriel.
Wypełnianie jakiejś misji należy do samej istoty aniołów. „Anioł” to z
greckiego po prostu „posłany”. Katechizm wyjaśnia, że aniołowie są istotami
duchowymi, nie posiadającymi ciała, powoływanymi przez Boga do spełniania
zadań specjalnych.
29 września świętujemy dzień Archaniołów: Michała, Rafała i Gabriela,
którym Bóg powierzył specjalne misje wobec ludzi. Archaniołowie nigdy nie byli
ludźmi, jednak zaliczani są do świętych.
Pierwsze miejsce wśród Archaniołów ma Michał. Według tradycji
chrześcijańskiej i żydowskiej, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i skłonił
do buntu część aniołów, wówczas św. Michał miał wystąpić jako pierwszy
przeciwko niemu z okrzykiem któż jak Bóg!.
Archanioł Gabriel uważany jest za szczególnego opiekuna Świętej Rodziny.
Najpierw powiadomił Zachariasza o narodzinach Jana Chrzciciela, potem
zwiastował Najświętszej Maryi Pannie narodzenie Pana Jezusa. To Gabriel pojawił
się również w snach św. Józefa, powiadamiając go najpierw o macierzyństwie
Maryi, potem ostrzegając przed Herodem (Mt 2, 13) i wreszcie nakazując mu
wrócić do Nazaretu (Mt 2, 19-20).
Archanioł Rafał znany jest przede wszystkim z Księgi Tobiasza, w której
czytamy, jaką opieką otoczył Tobiasza w czasie podróży do Persji, a po powrocie do
domu wyjawił Tobiaszowi i jego ojcu, kim jest: „Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu
aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12, 15).
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