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XXVII N IEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. (Mt 21,33–43)
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
„Posłuchajcie innej przypowieści. 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 zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”.
(NIE) MOJE ŻYCIE
Dzisiejsza przypowieść Pana Jezusa
przypomina nam o tym, że winnica nie
należy do nas, że tylko w niej pracujemy, że
zostaliśmy do niej zaproszeni. Co to
oznacza? Że nasze życie nie należy do nas,
że to nie my jesteśmy jego twórcami, jego
właścicielami, tymi, którzy wzięli sobie
życie, na życie sobie zapracowali. Jesteśmy
tymi, którzy zostali do życia zaproszeni.
Tymi, których Bóg wpuścił do swojej
winnicy po to, żebyśmy uczciwie
w niej pracowali i oddali mu wyprodukowany owoc. Bóg dał nam życie i On sam
je zabierze. Bóg przygotował nam piękne
życie, przygotował winnice, w której można

być szczęśliwym, jeśli się kocha gospodarza.
Warto o tym pamiętać. Moje życie nie
należy do mnie. Nie dałem ani grosza za
ostatnie dziesięć lat czy za ostatni dzień. Nie
dałem ani grosza Panu Bogu za ostatnie
uderzenie serca, a także za tysiąc
następnych oddechów. Moje życie nie
należy do mnie. To dar, który Pan Bóg
ofiarował
mi,
żebym
z niego pięknie korzystał.
Jezu, Ty nie zawahałeś się oddać
swojego życia, aby moje życie mogło
przynosić prawdziwe owoce dobra
i świętości. Przepraszam Cię dziś za
wszelkie opory wobec Ciebie i brak
współpracy z Twoją łaską.
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PONIEDZIAŁEK – 9.10.2017 – bł. Wincentego Kadłubka
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 - Za † Marka Cybulskiego w 12 r. śm., †† z rodz.
- Za † Leokadię Kotalę
WTOREK – 10.10.2017
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. dzieci, wnuków i prawnuków
- Za † Stefana Sagan w 30 r. śm., żonę Michalinę, †† rodziców, dziadków, †† Zofię, Antoniego, Józefa Mazurek
18.00 - Za †† rodz. Helenę i Karola, męża Zdzisława, teściów, szwagra, dziadków, †† z rodz.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Jana z ok. ur. oraz o bł. B. dla rodziny
ŚRODA – 11.10.2017
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące
- Za † Annę Jarzębińską-Herda w 30 dz. po śm.
18.00 - Za † Edmunda Michalskiego w 10 r. śm., †† rodz. z obu str.
- Za † Józefa Burzan w 14 r. śm., † żonę, †† z rodz.
CZWARTEK – 12.10.2017
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Hildegardy Szaleckiej z ok. 80 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
16.30 - Msza szkolna
18.00 - Za † ojca Jana Konopka w 22 r. śm., † siostrę Albinę Konopka w 8 r. śm., †† z rodz., d. w c.
- Za † brata Zbigniewa, d. w c.
19.00 - Spotkanie biblijne
PIĄTEK – 13.10.2017 – Dzień Fatimski – bł. Honorata Koźmińskiego
7.00 - intencja wolna
9.00 - Za chorych i starszych (z błogosławieństwem lourdzkim)
15.00 - Godzina Miłosierdzia
18.00 - Do B. Op. o bł. B. dla wszystkich czcicieli NMP Fatimskiej
- Do B. Op. przez wst. MB Fat. i św. o. Pio… w int. Teresy z ok. 65 r. ur. oraz o bł. B. dla całej rodz.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat. z podz. za otrz. ł. z prośbą o bł. B. i zdr. dla Urszuli i jej córki w pewnej int.
- Za †† rodz. Gertrudę i Reinholda Ogiewka w k. r. śm., †† z pokr. i d. w c.
- Za † Józefa Materniak, †† z rodz.
- Za † męża Henryka, †† rodz. Józefa i Elfrydę Pietruszka, Leokadię Konieczny, ciocię Hildegardę
- Za †† Stefanię i Mariana Oblickich, brata Józefa, siostrę Bronisławę, brata Ryszarda, †† rodz. z obu str.
- Za † koleżankę Wandę Hutnik z ok. r. ur.
- Za † Irenę Jakubczak w 30 dz. po śm.
- Za † Wiesławę Olender w 30 dz. po śm.
SOBOTA – 14.10.2017
7.00 - wolna intencja
12.00 - Ślub: Marcin Cholewa i Katarzyna Cedzich
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Wiktorii i Józefa z ok. k. r. śl. oraz o bł. B. w rodz.
- Za † Józefę Kornat w 7 r. śm., jej †† rodz. i rodzeństwo
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.10.2017
7.00 - Za † brata Krzysztofa w k. r. śm., ojca Władysława, dziadków z obu str., d. w c.
8.30 - Za † Adama Krakowiak w 7 r. śm.
- Za † ojca Karola Broniewicz, matkę Katarzynę, †† rodz. z obu str., †† z pokr.
10.00 - Za † męża i ojca Marka Pabian w 3 r. śm., †† rodz., teściów, siostrę Halinę, †† z rodz.
- Za †† rodz. i teściów Jadwigę i Gerarda Sprancel, brata Bernarda, †† z rodz.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. wnuka Dominika z ok. 10 r. ur.
11.15 - Do B. Op. w int. nowożeńców Katarzyny i Marcina Cholewa oraz o bł. B. w rodzinach Cedzich i Cholewa
- Za † brata Jana, bratową Rozalię, rodz. Marię, Michała i Matyldę, †† z pokr.
12.15 - Chrzest: Emilia Pudelko, Franciszek Gawlik, Amelia Miozga, Wojciech Bartoszewicz
15.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Bernadety i Henryka z ok. 35 r. śl. oraz o bł. B. w rodz.
- Do B. Op. w int. jubilatów Piotra z ok. 68 r. ur. oraz Swena z ok. 12 r. ur.
- Za † Bożenę Woźniak w k. r. śm. oraz o bł. B. dla rodziny
16.00 - Nabożeństwo Różańcowe

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 08-15. 10. 2017
1. NIEDZIELA XXVII ZWYKŁA. Dzisiaj przypada rocznica konsekracji naszego kościoła, w modlitwie
zawierzamy Bożej opiece całą naszą parafię i jej dobroczyńców. W całej Polsce obchodzimy Niedzielę
Papieską pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Kościół nieustannie odwołuje się do nauczania Jana
Pawła II i przypomina Jego wielką troskę oraz zaangażowanie w obronie godności człowieka, świętości
życia i trwałości rodziny.
 o godz. 16.00 nabożeństwo różańcowe i modlitwy do św. Jana Pawła II.
2. W poniedziałek wspomnienie błog. Wincentego Kadłubka, Biskupa. Wieczorne modlitwy do św. Ojca
Pio odmówione będą w czasie nabożeństwa różańcowego.
3. W poniedziałek i wtorek o godz. 19.00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klasy trzeciej.
4. W poniedziałek i czwartek o godz. 19.00 spotkanie dla rozpoczynających przygotowanie do
bierzmowania z kl. VII.
5. W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna, zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców. Po Mszy św.
wieczornej spotkanie biblijne w salce katechetycznej.
6. W piątek 13 października obchodzimy w naszej parafii Dzień Matki Bożej Fatimskiej. Wypełniając
orędzie z Fatimy pragniemy modlić się o pokój dla świata i nawrócenie grzeszników.
 Msze św. będą o godz. 7.00; 9.00 (za chorych i starszych z błog. lurdzkim) i wieczorna Msza św.
o godz. 18.00.
 Różaniec fatimski o godz. 6.30; 8.30; 12.00. Wieczorem o godz. 19.00 - uroczysta procesja różańcowa
z figurą Matki Bożej, na wieczorne nabożeństwo prosimy przynieść świece.
Zapraszamy poczty sztandarowe, ministrantów, Dzieci Maryi i prosimy panów do feretronu.
Kolekta z Dnia Fatimskiego przeznaczona jest na pomoc dla ks. Piotra , misjonarza z Boliwii.
7. W piątek 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.
8. W sobotę (14 października) przypada Dzień Nauczyciela.
 o godz. 16.30 nauka dla rodziców i chrzestnych.
 o godz. 17.15 różaniec w intencji nauczycieli, wychowawców i katechetów.
9. Dzisiaj przed kościołem można nabyć tradycyjne „papieskie kremówki”- zachęcamy.
Opakowanie małe (2 kremówki) po 8 złotych, opakowanie duże (4 kremówki) po 15 złotych. Dochód
ze sprzedaży przeznaczony jest na doraźną pomoc dla osób najuboższych o których troszczy się
parafialny zespół Caritas. Za każdy dar serca składamy serdeczne Bóg zapłać.
10. W kancelarii parafialnej można zamawiać Msze święte na rok 2018. Święty Proboszcz z Ars
z wielką miłością zachęcał parafian do częstego udziału we Mszy św. i ofiarowania Mszy św. za swoich
bliskich żyjących i zmarłych. Mówił: „Wszystkie nagromadzone dobre dzieła nie mogą się równać
ofierze Mszy św., ponieważ są one dziełami ludzi, podczas gdy Msza św. jest dziełem samego Boga”.
11. W środę 18 października 2017 r. w Opolu-Winowie odbędzie się 4. Diecezjalna Pielgrzymka
Pracowników Służby Zdrowia. Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ks. bp
Andrzej Czaja. Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia zaprasza do udziału.
12. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych w dni powszednie o godz. 17.15.
13. Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary, za dar modlitwy oraz za życzliwą troskę
naszą świątynię i całą parafię. Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na papieską Fundację „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”. Życzymy dobrej i błogosławionej niedzieli oraz obfitych łask Bożych nowym
tygodniu.

XVII DZIEŃ PAPIESKI
Tegoroczny XVII Dzień Papieski
obchodzić będziemy 8. października pod
hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”.
Na początku warto podkreślić, że już
samo
sformułowanie
hasła
jest
znamienne. Ma stanowić zaproszenie i znak tego, że poprzez Dzień Papieski
docieramy do głębi nauczania Papieża Polaka. Hasło tegorocznego Dnia
Papieskiego jest cytatem z Listu Apostolskiego Novo Millenio Ineunte (czyli: na
początku nowego tysiąclecia) - dokumentu podpisanego przez św. Jana Pawła II
6 stycznia 2001 roku. Zdanie będące hasłem w dokumencie jest umieszczone na
początku Zakończenia zatytułowanego Duc in altum (wypłyń na głębię). Te
ostatnie słowa na pewno są o wiele bardziej znane. Były wypowiadane przez św.
Jana Pawła II wielokrotnie, zwłaszcza w perspektywie Wielkiego Jubileuszu Roku
2000.
Św. Jan Paweł II w omawianym zakończeniu wyraźnie odwołuje się do nadziei:
Syn Boży, który z miłości do człowieka przyszedł na świat dwa tysiące lat temu,
także dzisiaj prowadzi swoje dzieło: musimy mieć przenikliwy wzrok, aby je
dostrzec, a nade wszystko wielkie serce, abyśmy sami stawali się jego
narzędziami. Czyż nie po to właśnie obchodziliśmy Rok Jubileuszowy, aby na
nowo
zaczerpnąć
z tego żywego źródła naszej nadziei? Dzisiaj Chrystus, którego kontemplujemy
i miłujemy, wzywa nas, byśmy wyruszyli w drogę: „Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego” (Mt 28, 19) Ten misyjny mandat wprowadza nas w trzecie tysiąclecie,
wzywając nas, byśmy naśladowali entuzjazm pierwszych chrześcijan: możemy
liczyć na moc tego samego Ducha, który został wylany w dniu Pięćdziesiątnicy,
a dzisiaj przynagla nas, abyśmy wyruszyli w dalszą drogę pokrzepieni nadzieją,
która „zawieść nie może” (Rz 5, 5).
Dzisiaj, po 16 latach, te słowa nie straciły nic ze swej aktualności. Wydaje się
nawet, że stają się aktualnym przynagleniem. Światowe Dni Młodzieży w
Krakowie i wizyta Papieża Franciszka bez wątpienia stanowiły ubogacenie
duchowe w życiu Kościoła. Drugą ważną okolicznością jest zakończony już
Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski, który zachęcał do składania dziękczynienia
Bogu za dar wiary obecny w naszej Ojczyźnie od ponad tysiąclecia.
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