
 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 05 - 11/10/2020 

05/10/2020 Poniedziałek 

12:00 Pogrzeb + Marianny Mazur. 

17:00 + Kazimiery Władysława Tkacz. 

17:30 + Stanisławy Górzyńskiej z int. Reni z rodziną. 

06/10/2020 Wtorek 

17:00 

1. + Katarzyny Jana Stanisława Bronisława Stefana Białek z int. Marianny 
Piwowar z rodz. 

2. Rez. 

07/10/2020 Środa 

17:00 

1. W int. Parafian. 

2. W int. V gr. Rodz. ze Ścięgien troszczących się o Kościół o Boże błog.  

    i opiekę M.B. 

    Dzięk. za dar zdrowia ks.Dariusza Jarosa z prośbą o dalsze łaski w posłudze 

    kapł. int. Czyt. Rycerza Niep. z Gruszki. 

    Dzięk. w int. Stanisławy w 95 rocz. ur. za otrzymane łaski z prośbą o błog.  

    Boże int. dzieci. 

+ Stanisława Adamiec z int. Jerzego Ślefarskiego. 

+ Joanny Kmieć z int. brata Sławomira z rodz. 

+ Elżbiety Wiktór z int. Wandy z Lekomina z córkami i rodziną. 

+ Stanisławy Górzyńskiej z int. Czcicieli Serca Jezusowego. 

+ Stefana Barucha. 

+ Antoniny Zimnickiej, Aliny Hudy, Julianny Zagdan, Haliny Kędzierskiej, Wita 

   Kwapień. 

08/10/2020 Czwartek 

 

       

          

          

          

          

         

  INFORMATOR PARAFIALNY 04 PAŹDZIERNIK 2020 R 

     IEDZIELNIK 

 

Ewangelia (Mt 21, 33-43) 

Przypowieść o dzierżawcach winnicy 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej 

przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją 

murem, wykopał w niej tłocznie, 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 zaś ukamienowali. 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 przybędzie 

właściciel winnicy, 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: „Ten właśnie 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».      Oto słowo Pańskie. 
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17:00 

1. Dziękczynna za dar życia Agaty. 

2. + Heleny Stanisława Waksmundzkich z int. syna Tadeusza z rodz. 

09/10/2020 Piątek 

17:00 

1. + Marianny Mazur int. córki Wiesławy z mężem Stanisławem. 

2. + Stanisławy Górzyńskiej int. Ireny i Mariana z rodz. 

10/10/2020 Sobota 

08:00 + Stanisława Piwowar z int. syna Jerzego z rodz. 

14:30 Ślubna Jakuba Śliwy i Aleksandry Jaros. 

11/10/2020 XXVIII Niedziela Zwykła 

08:00 rez. 

10:00 + Jerzego Topolskiego w 8 rocz. śm. Franciszki w 9 rocz. śm. Ignacego 

             Adamiec. 

12:00 + Mieczysława Stefana Marianny Adamiec, Tomasza Jerzego Gosek. 

16:00 + Janiny Józefa Papros z int. wnuków i prawnuków.                                 

 

Ogłoszenia duszpasterskie XXVI Niedziela zwykła `04.10.2020             

O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 

przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój 

Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli 

w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co 

godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest 

jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to bierzcie pod rozwagę. Taka jest droga 

wiary, zaufanie Panu. Czyż dzisiaj nie jest to wielkie wołanie Boga: Moje 

dziecko zaufaj mi. Nie bądź jak ci którzy zdeptali winnicę Pańską. Bowiem 

Pan mój Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją          

i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetną winorośl; by nie przynosiła 

cierpkich owoców odstępstwa od przykazań – drogi Bożej, ale słodkie 

owoce miłości i wierności. Zaufaj Panu a On sam będzie działał.  

 

podejmę drogę zmiany życia, bo On uniżył siebie abyś Ty w Nim odnalazł 

swoja wielkość.  

Dzisiaj spotkanie Rodziców, którzy pragną by ich dzieci z kl. III przystąpiły 

do I komunii św.  po mszy św. o godz. 1000. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku od 1600. 

Wówczas również spowiedź. 

Rozpoczęliśmy październikowe nabożeństwa różańcowe od godz. 1630 – 

szczególnie zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii św.                  

otrzymają one uroczyście poświęcone różańce w środę we wspomnienie 

Matki Bożej Różańcowej oraz młodzież przystępującą do bierzmowania.         

W niedzielę o godz. 1530 

 

Zapraszam kandydatów do bierzmowania w środę po mszy św. na godz. 1800 

do Domu Parafialnego oraz w następną niedzielę po mszy św. o godz. o 1600 

w kościele. Nowych kandydatów z ósmych klas wraz z Rodzicami 

zapraszamy na spotkanie w następną niedzielę po mszy św. o godz. 1000. 
 

Ksiądz Marek zaprasza ministrantów i kandydatów na zbiórkę 

ministrancką w sobotę na godz. 1000 do kościoła. 

W czwartek po mszy św, o godz. 1700 zapraszam grupę męską na kolejne 

spotkanie formacyjne.  

Bóg zapłać rodzinom ze Ścięgien: V gr. za troskę o kościół. Msza św. za te 

Rodziny w najbliższą środę na mszy św. do M.B.N.P. W sobotę zapraszam 

VI gr. do sprzątania kościoła. 

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. 


