
 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 28/9 - 04/10/2020 

28/09/2020 Poniedziałek 

18:00 + Stanisława Piwowar z int. Wandy. 

18:30 + Agaty Stanisława Wolskiego i zm. z rodz. Wolskich z int. Dariusza 
Rybakowskiego. 

29/09/2020 Wtorek 

18:00 

1. + Joanny Kmieć. 

2. + Joanny Kmieć z int. koleżanek. 

30/09/2020 Środa 

18:00 

1. W int. Parafian. 

2. W int. III i IV gr. Rodz. ze Ścięgien troszczących się o Kościół o Boże błog.  

     i opiekę M.B. 

W int. Marianny i Władysława Kopeć i ich dzieci o Boże błog. i opiekę M.B. 

Dziękczynna za dar życia Agaty. 

+ Stanisława Adamiec z int. rodz. Witeckich. 

+ Joanny Kmieć z int. brata Mariusza z rodz. 

+ Wandy Mieczysława Marka Janik, Zdzisława Mróz. 

+ Elżbiety Wiktór z int.mieszk. z Jaworzy. 

+ Mikołaja w 12 rocz. śm. Kazimiery Albina Rafała Gębskich. 

+ Stanisławy Górzyńskiej z int. sąsiadki Barbary z rodz. 

+ Jadwigi w 12 rocz. śm. Tadeusza Zarzyckich, Grażyny Adamczyk. 

+ Kazimiery Chłopek z int. dzieci, wnuków i prawnuczków. 

+ Włodzimierza Żołądek w 1 rocz. śm. z int. mamy i brata. 

01/10/2020 Czwartek                                                                                                   
17:00 W int. Kapłanów, którzy pracowali i pracują w naszej Parafii oraz 

             o powołania kapłańskie i zakonne. z int. Margaretek.                                   
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Mt 21, 28-32 

Nawrócenie prowadzi do zbawienia 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 

«Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do 

pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten 

odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to 

samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się                    

i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». 

Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy                            

i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł 

bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. 

Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet 

później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć». 

Oto słowo Pańskie. 
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17:30 + Stanisława Piwowar z int. Wandy.                                            

02/10/2020 Piątek 

08:00 W int. Tymoteusza w 1 rocz. ur. o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 

17:00 + Stefani Kozioł int. mieszk. Chrustów. 

03/10/2020 Sobota 

08:00 O zdrowie Boże błog. dary Ducha Świętego dla Teresy z racji imienin. 

04/10/2020 XXVII Niedziela Zwykła 

08:00 + Stanisława Stanisławy Żołądek, Jadwigi Kamila Kwapisz. 

10:00 + Franciszki Jana Franciszka Barbary Jana Chłopek, Rozalii Bracha. 

12:00 + ks. Józefa Piwowarczyka w 12 rocz. śm. z int. Margaretek. 

16:00 Dziękczynna za dar życia Agaty. 
 

Ogłoszenia duszpasterskie XXVI Niedziela zwykła `27.09.2020             

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od 

wieków. Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, lecz o mnie pamiętaj 

w swoim miłosierdziu ze względu na dobroć Twą, Panie. Tak modli się 

dzisiaj Psalmista. Historia wielu uświadamia nam, że Pan Bóg nie 

zapamiętuje się w sporze z nami, ale miły Mu jest każdy, kto porzucił drogę 

grzechu – niewierności. Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do 

królestwa niebieskiego - mówi dzisiaj Jezus. Dlaczego tak jest, bowiem 

człowiek, który doświadczył dna ludzkiej nędzy, osamotnienia, odrzucenia             

i zdeptania w sobie godności, jest w stanie otworzyć się na ogrom Bożego 

miłosierdzia. Miłosierdzia wypowiedzianego w osobie Jezusa Chrystusa, 

który, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, by na równi 

być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając 

się podobnym do ludzi. Bóg stał się jednym z nas, co więcej stał się 

wyrzutkiem zdeptanym przez człowieka, aby nas przyciągnąć do Ojca. Gdy 

zobaczymy siebie w Nim, to wówczas, chociaż mówiliśmy później, nie teraz, 

przyjdzie czas, że podejmę drogę zmiany życia, bo On uniżył siebie abyś Ty 

w Nim odnalazł swoja wielkość.  

Przypominam, że dzisiaj po mszy św. o godz. 1600 będzie modlitwa 

uwielbienia i uzdrowienia. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do środy od godz. 

1700 a od czwartku do piątku od 1600. Wówczas również spowiedź. 

Bóg zapłać rodzinom ze Ścięgien: III gr. za ofiarę 260 zł i IV gr. za ofiarę 

120 zł na kościół. Msza św. za te Rodziny w najbliższą środę na mszy św. do 

M.B.N.P. W sobotę zapraszam V gr. do sprzątania kościoła. 

W tym tygodniu wypadają: 

I Czwartek – modlitwa za kapłanów o nowe powołania do Krwi Chrystusa. 

I Piątek – spowiedź pierwszych piątków (zapraszam codziennie). Do 

chorych ksiądz uda się od godz. 1000 na jednoznaczne zaproszenie rodziny. 

I Sobota – adoracja od godz. 700 nabożeństwa wynagradzające Sercu N.M.P. 

Od czwartku rozpoczynamy październikowe nabożeństwa różańcowe od 

godz. 1630 – szczególnie zapraszamy dzieci przygotowujące się do                          

I Komunii św. i młodzież przystępującą do bierzmowania. 

 

Ksiądz Marek zaprasza ministrantów i kandydatów na zbiórkę 

ministrancką w sobotę na godz. 1000 do kościoła. 

 

Spotkanie Rodziców, którzy pragną by ich dzieci z kl. III przystąpiły do                  

I komunii św.  w następną niedzielę po mszy św. o godz. 1000. 

 

Proszę sprawdzić godz. mszy św. bowiem są lekkie przesunięcia czasowe. 

Proszę pamiętać o konieczności z wyprzedzeniem miesięcznym, podania 

intencji, jeżeli nie jest zapisana, tylko zarezerwowana. 

Kancelaria parafialna ze względu na remont plebani jest nadal nieczynna. 

W pilnych sprawach proszę umawiać się telefonicznie. 

 


