
  

  
  
  
  

  

 

           

 

Naszą misją jest troszczenie się o tę 

winnicę, o kościół. Ona jest dla nas nie 

tylko miejscem naszego gromadzenia się i 

spotkań modlitewnych. Jest również 

miejscem naszej odpowiedzialności za 

każdego członka wspólnoty. Wszyscy 

ponosimy za siebie nawzajem 

odpowiedzialność, bo „Bóg powierzył człowieka człowiekowi”. Tak jak do każdej pracy, 

tak i do pracy we wspólnocie wierzących, w Winnicy Pańskiej, musimy się świadomie 

przygotować. Musimy, może nawet z trudem, odkryć, gdzie możemy się przydać z 

naszymi umiejętnościami i zdolnościami w tym otoczeniu, w którym właśnie jesteśmy, 

w którym postawił nas Pan. Wszyscy jesteśmy zarządcami Jego dóbr, które zostały nam 

powierzone i którymi mamy się dzielić. Czyńmy, więc dobro tak długo, jak długo Pan 

daje na to czas! W przypowieści syna gospodarza pochwycono, zabito i wyrzucono z 

winnicy. To Syn Boży został tak właśnie pochwycony, wyrzucony z winnicy i zabity, 

ukrzyżowany „poza” murami Jerozolimy. I tak wypełniło się Słowo Boże. Jednakże 

właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła (Mt21, 42). W tym 

nasza nadzieja, nasza wiara, nasza droga do Królestwa Bożego. 

ŚWIĘTA FAUSTYNO – razem z Tobą pragniemy uwielbiać Boże Miłosierdzie i błagać w 

nie dla nas i dla świata całego. 
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I tylko wino pić 

Na ciężką próbę wystawiona jest nasza cierpliwość w przypadku ludzi, na 

których nie możemy polegać, którzy niejeden raz nas rozczarowali. Zastanówmy się, 

jak zareagowalibyśmy w sytuacji opisanej w dzisiejszej Ewangelii. Czy wykazalibyśmy 

aż tyle cierpliwości, co gospodarz winnicy? Czy bylibyśmy gotowi na taką ofiarę?            

My, często nie licząc się ze sprawiedliwością, działamy z wyrachowaniem. Bóg zaś 

działa z miłości, zawsze sprawiedliwie. Każdemu daje szansę. I to właśnie jest źródłem 

ogromnej nadziei dla wszystkich, którzy dopiero późno zwracają się do Boga. Mamy w 

sobie zalążki szlachetnych krzewów, mogących wydać dobre i soczyste owoce, wszakże 

pod kilkoma warunkami: „Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co 

usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.” (Flp 4,9), mówi 

nam święty Paweł. Co w praktyce to oznacza? Zaangażowanie w modlitwę, w rozwój 

życia duchowego. Jeśli podejmiemy ten wysiłek, to nie będziemy chwastami, ale 

szlachetnymi krzewami, które wydają owoce miłe Panu. 

Przyjmując chrzest, krocząc ścieżką wiary, pogłębiając wiarę, dojrzewamy do tego, 

byśmy sami mogli stawać się zdrowymi owocami wiary. Wybrani przez Boga jesteśmy 

Jego „owocami z ogrodu” wypielęgnowanego i zadbanego. Ale Bóg jest dobrym 

ogrodnikiem, chce, by Jego plony były duże, dlatego – wybierając ziemię pod winny 

ogród – prowadzi swój lud wybrany do ziemi obiecanej tak długo, aż kąkole i chwasty 

odpadną, a zostaną same szlachetne krzewy. „Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom 

Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym.” (Iz 5,7) 

Rozważmy, co dzisiejsza Ewangelia – kolejna już o winnicy – oznacza dla nas? Pan Bóg 

założył na ziemi szczególną winnicę. Jest nią wspólnota wierzących, kościół Święty 

wzniesiony przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa.  

 



 
INTENCJE MSZALNE 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dziś przypada pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych 

rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. W najbliższy czwartek rozpoczyna się październik 

– miesiąc modlitwy różańcowej. Już dzisiaj zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do 

licznego udziału w codziennej Mszy Świętej i w nabożeństwie różańcowym, które w naszym 

kościele będziemy odprawiali o godz. o godz. 17.30 – dla dorosłych. Natomiast dzieci na 

swoje nabożeństwo różańcowe zapraszamy w poniedziałki i środy o godz. 17.00. Tych, 

którym trudniej dotrzeć do kościoła, prosimy o wspólne odmawianie różańca w domach.  

2. W tym duchu przeżyjemy też liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Różańcowej, które przypada w środę, 7 października.   

3.  Dzisiejsza niedziela wypiera liturgiczne wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu (1182-

1226), ojca wielkiej rodziny franciszkańskiej, stygmatyka, którego duchowość wywiera 

olbrzymi wpływ na życie wierzących i Kościoła. To imię nosi również Ojciec Święty 

Franciszek, wspomnijmy go w naszych modlitwach. 

4. W poniedziałek 5 października w liturgii wspominamy wyjątkową polską Świętą – Siostrę 

Faustynę Kowalską (1905-1938) ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przez jej 

wstawiennictwo prośmy o miłosierdzie Boże dla nas i dla całego świata.  

5. W najbliższy czwartek o godz. 19.00 do katedry zapraszamy na pierwsze spotkanie 

organizacyjne młodzież przygotowująca się do bierzmowania. 

6. W przyszłą niedzielę, 11 października będziemy przeżywali kolejny Dzień Papieski, który na 

trwałe wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic 

i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło 

Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia 

pontyfikatu Świętego Jana Pawła II. 

7. Osoby dorosłe, pracujące, które z różnych przyczyn nie przyjęły jeszcze sakramentu 

bierzmowania, a chciałyby to uczynić zapraszamy na spotkanie przygotowujące do jego 

przyjęcia, które rozpocznie się w naszej parafii w piątek 23 października br. o godz. 19.00 w 

katedrze. Bliższe informacje na ten temat można uzyskać u ks. Krzysztofa, zakrystii lub 

kancelarii parafialnej.  

1. Osoby, które w najbliższym czasie zechcą wstąpić w sakramentalny związek małżeński, 

zapraszamy na kurs przygotowujący do przyjęcia tego sakramentu, który rozpocznie się w 

naszej parafii w piątek 16 października o godz. 19.00 w katedrze. Bliższe informacje można 

uzyskać u ks. Przemysława, zakrystii lub kancelarii. 

 

W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: 

† Alina Lipień-Grycewicz, l. 95; 

† Aleksandra Jurkiewicz, l. 65; 

† Helena Kostrzeba, l. 95 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 

05.10. – Poniedziałek – św. Faustyny Kowalskiej, wspomnienie 

7.00  

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Katarzyny i Radosława z okazji 17-tej 
rocznicy ślubu 

18.00 † Jerzy Rozpiątkowski – Msza św. gregoriańska(5) 

18.00 † Stefania Łubińska – Msza św. gregoriańska(5) 

06.10. – Wtorek 

7.00  

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i  potrzebne łaski dla Tomasza i jego rodziny 

18.00 † Jerzy Rozpiątkowski – Msza św. gregoriańska(6) 

18.00 † Stefania Łubińska – Msza św. gregoriańska(6) 

07.10. – Środa – NMP Różańcowej , wspomnienie 

7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji dla Przemysława 

18.00 † Jerzy Rozpiątkowski – Msza św. gregoriańska(7) 

18.00 † Stefania Łubińska – Msza św. gregoriańska(7) 

18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

08.10. – Czwartek 

7.00 † Stefania Łubińska – Msza św. gregoriańska(8) 

7.00 †Rafał Torłop 30 dzień po pogrzebie 

18.00 † Witold Warmiński 11 rocznica śmierci, Elżbieta Warmińska i zmarli z rodziny Warmińskich 
i Grabowskich 

18.00 † Zbigniew Mocarski 34 rocznica śmierci, Ireneusz, Bronisława(f) i Franciszek Mocarscy 

18.00 † Jerzy Rozpiątkowski – Msza św. gregoriańska(8) 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla  siostry Walerii  

09.10. Piątek 

7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Mary, zdrowie i potrzebne łaski dla Marii z okazji 9 rocznicy 

urodzin 

7.00  

18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Mary, zdrowie i potrzebne łaski dla Grażyny i Zbigniewa 
Beczek z okazji 40-lecia ślubu oraz dla Jana Beczek z okazji 70-lecia urodzin 

18.00 † Jerzy Rozpiątkowski – Msza św. gregoriańska(9) 

18.00 † Stefania Łubińska – Msza św. gregoriańska(9) 

10.10. – Sobota 

7.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Moniki i Dariusza w 3 miesiące po 

ślubie 

7.00 † Bolesław Sawicki, rodzice i rodzeństwo 

7.00 † Jerzy Rozpiątkowski – Msza św. gregoriańska(10) 

14.00  Msza św. ślubna 

15.00 Msza św. ślubna 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie  i  potrzebne łaski dla Ignacego z okazji 5-tych urodzin 

18.00 † Para Prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy oraz pozostałe ofiary katastrofy pod Smoleńskiem 

18.00 † Stefania Łubińska – Msza św. gregoriańska(10) 

18.00 † Stefania, Walenty, Bolesław, Edmund Tomaszewscy, Marianna Zając 

11.10. – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30 † Jerzy Rozpiątkowski – Msza św. gregoriańska(11) 

7.30 † Józef i Janina i bracia z domu Stępkowscy 

9.30 † Stanisława(f) Jankowska, Olga, Mieczysław, Barbara, Andrzej Siedleccy i zmarli z rodziny 

9.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie  i  potrzebne łaski dla ks. Proboszcza Ignacego Najmowicza 
z okazji imienin 

11.00 † Andrzej Korociński 14 rocznica śmierci, Teodozja Korocińska 7 miesięcy po pogrzebie 

11.00 † Stefania Łubińska – Msza św. gregoriańska(10) 

12.30 †Henryk Osóbka 20 rocznica śmierci, zmarli rodzice i rodzeństwo z obojga stron 

12.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i  potrzebne łaski dla Anny i Krzysztofa z okazji 13-tej 
rocznicy ślubu oraz dla ich dzieci 

18.00 † Jan Wielgosz, rodzice, Wacław Osial, Eugeniusz Osial i rodzice 


