
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo nie-
bieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym ran-
kiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotni-
kami 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 jedena-
stej, 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 naję-
ci 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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Na pytanie, co powiedziałby Hitlerowi, gdyby mógł z nim poroz-
mawiać, protestancki teolog Karl Barth odpowiedział: „Jezus 
Chrystus zmarł za twoje grzechy”.

Miłosierdzie wydaje się być nieprzyzwoite, skandaliczne. Praco-
wnicy winnicy za jedną godzinę otrzymali taką samą zapłatę, jak ci, 
którzy przepracowali cały dzień.

Leszek Kołakowski przypomina, że gdyby Bóg kierował się tylko 
sprawiedliwością, wszyscy bylibyśmy w piekle, bo wszyscy na 
potępienie wieczne zasługujemy.

25.   N i e d z i e l a   Z w y k l a,,,,

ks. Eugeniusz Burzyk
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W ostatnich dwóch tygodniach obcięte i uformowane zostały bukszpany na naszym parkin- 
gu, w sumie – 42, a także zabezpieczono je przez atakującą ćmą bukszpanową. Przycięte 
i uformowane zostały tuje na parkingu i wokół kościoła, w sumie – 209. Skosiliśmy trawę 
przy południowej stronie plebanii, która została zasiana pod koniec maja, na 30 tonach nowej 
ziemi.
Trwają również prace elewacyjne, związane z czyszczeniem ścian, szczególnie przy głównym 
wejściu do kościoła. Rozpoczęło się odnawianie i tynkowanie ścian i sufitu w całej przewiąz-
ce, czyli w połączeniu plebanii z kościołem.

Dalsze prace elewacyjne i porządkoweDalsze prace elewacyjne i porządkowe



Zmarli:
† Jadwiga Laszczyk, lat 85
† Roman Gockowiak, lat 71
† Marian Handzlik, lat 66
† Józef Kawczak, lat 81
† Kazimierz Majda, lat 60
† Genowefa Musiał, lat 84
† Justyna Faruga, lat 97

Statystyka  Statystyka  
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 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na pomoc 
syryjskiej rodzinie, którą objęliśmy opieką. Na- 
tomiast w przyszłą niedzielę, z racji obcho-
dzonego Światowego Dnia Środków Społe-
cznego Przekazu, do puszek będziemy skła- 
dać ofiary na diecezjalne radio „Anioł Beskidów”, 
którego audycji możemy słuchać również na 
terenie naszej parafii.

 2. Informujemy, że tegoroczna diecezjalna Piel-
grzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej 
zostaje odwołana. W niedzielę 27 września we 
wszystkich parafiach obchodzić będziemy Dzień 
Rodziny. W czasie Mszy Świętych będzie ob-
rzęd błogosławieństwa Rodzin.

 3. W związku z planowanym na 11 października 
terminem I Komunii Świętej, Msza Święta w in- 
tencji dzieci rocznych przeniesiona zostaje 
na niedzielę 4 października o godzinie 12.30 
(w czasie chrztów). Dzieci obchodzące 1 roczni- 

cę urodzin i chrztu św. prosimy zgłaszać w za-
krystii lub w kancelarii parafialnej.

 4. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na prace 
remontowe. Również wpłacane na konto ban-
kowe parafii: Bank Spółdzielczy w Miedźnej, 
Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 0075 
5825 0001. Jak w każdy poniedziałek, lista ofia- 
rodawców będzie umieszczona w gablocie. 

 5. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo- 
wiedzialni są mieszkańcy ulic: Kochanowskiego, 
Kombatantów i Mickiewicza. Mieszkańcy tych 
ulic proszeni są o złożenie ofiar na sprzątanie 
i kwiaty w zakrystii lub wpłatę na konto. Dzię- 
kujemy mieszkańcom ulic: Popiełuszki, Wyszyń- 
skiego, Kusocińskiego, Wojska Polskiego, Grun- 
waldzkiej za ofiary złożone w ubiegłym tygo-
dniu. Również zostaną wpisani w poniedziałek 
na listę ofiarodawców.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 20 września
  7.00 † Emil Kolber w 7 r. śmierci,  

z synem Jerzym w 4 r. śmierci
  8.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB dla Elżbiety 
Hałat z okazji 20 rocznicy urodzin

10.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-
stwo Boże i opiekę MB dla Lesławy 
i Mariana z okazji 50 rocznicy ślubu 
oraz całej ich rodziny

11.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-
stwo Boże oraz opiekę MB dla Wiktorii 
z okazji 80 rocznicy urodzin

18.00 † Franciszek Piotrowski

PONIEDZIAŁEK – 21 września
  6.30 † Waleria Józefowicz z rodzicami  

i rodzeństwem 
  6.30 † Stanisława Wiertel
18.00 † Jan Ossowski w 19 r. śmierci
18.00 † Genowefa Musiał

WTOREK – 22 września
  6.30 † Marian Handzlik
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien- 

nictwo św. Jana Pawła II: o błogosła- 
wieństwo Boże dla mieszkańców i sprzą- 
tających z ul. Obozowej (lewa strona) 
i Storczykowej; † Czesław Wasilak w 38 
r. śm. z zięciem Tadeuszem; † Tadeusz 
Zontek w 20 r. śm. z rodzicami; † Ewa 
Harężlak; † Bronisława i Antoni Pyc-
lik; † Stefania Duda z rodzicami; † Ja-
dwiga Hałat; † Janina Jasek; † Marek 
Lenik; † Teresa Pacholarz; † Wiesław 
Pysz; † Maria Wilk; † Ryszard Telega; 
† Józef Krzak

ŚRODA – 23 września
  6.30 † Eugeniusz Kózka
  6.30 † Genowefa Musiał
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Stani-
sław Winczowski z synem Janem; † Woj- 
ciech i Franciszka Kuśnierz; † Karol  
Olek;† Ryszard Telega; † Jan Ługow-
ski; † Wiesław Pysz; † Maria Wilk; † Ma- 
ria Sajdak; † Tadeusz Blama 

CZWARTEK – 24 września
  6.30 † Stanisława Wiertel 
  6.30 † Józef Kawczak
18.00 † Jan Matusiak
18.00 † Józefa Kliś

PIĄTEK – 25 września
  6.30 † Marian Handzlik
18.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB dla Księdza Pro- 
boszcza z okazji 60 rocznicy urodzin

SOBOTA – 26 września
 6.30 † Maria Sajdak
 6.30 † Roman Gockowiak
18.00 † Emil i Urszula Walaszek

NIEDZIELA – 27 września
  7.00 † Grażyna Pach w 19 r. śmierci
  8.30 † Ryszard Wilkosz w 5 r. śmierci
10.00 † Maria Jakubiak w 1 r. śmierci
11.30 † Fryderyk i Helena Moskała
18.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB dla Jadwigi Be-
reckiej z okazji 80 rocznicy urodzin


