
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Co myślicie? 
Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego 
i rzekł: «Dziecko, idź dzisiaj i pracuj 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. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?”. Mówią Mu: „Ten 
drugi”. Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Cel-
nicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. 
Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu 
nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście 
na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.

Mt 21, 28-32
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Krzysztof Kieślowski nie znosił, kiedy dziennikarze czy organiza-
torzy jakiegoś spotkania prosili, by „coś” powiedział. Zawsze de-
nerwowała go nierzetelność, amatorszczyzna czy bylejakość.

Trudno podejrzewać, by syn, który obiecał ojcu, że pójdzie pra-
cować do winnicy, a potem nie poszedł, chciał go okłamać czy  
miał złe intencje. Zrobił to pochopnie, w sposób nieprzemyślany.

Randy Pausch wyznał, iż rodzice nauczyli go bardzo ważnej zasa-
dy: „Jesteś tylko tak dobry, jak twoje słowo”. Stosując ją oszczę- 
dza czas innych ludzi, którzy nie muszą dwukrotnie sprawdzać.

Dlaczego tak trudno dotrzymać danego słowa?
W codziennym życiu składamy wiele obietnic: Bogu, ludziom czy sa-
mym sobie, których jednak często nie dotrzymujemy. Liczymy na to, że 
po spowiedzi i przyjęciu Komunii będziemy duchowo silniejsi; czasem 
nawet na to, że stanie się na cud i pozbędziemy się naszych najdo-
kuczliwszych grzechów. Jednak niektóre z postanowień przekraczają 
nasze możliwości. Rozwój duchowy – którego podstawą jest codzienna 
praca nad sobą, życie sakramentalne i modlitwa – dokonuje się powo-
li, małymi krokami. Liczy się konsekwentna realizacja niewielkich, ale 
konkretnych i możliwych celów.

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

ks. Eugeniusz Burzyk
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Ociepliliśmy największe okno w kościele, które daje światło na tabernakulum, krzyż i Matkę 
Bożą. Z wnętrza kościoła samo okno jest bardzo słabo widoczne. W pełni można je zobaczyć 
od ul. Wyszyńskiego, podobnie odnowioną ścianę i ocieplone okna na przeciwległej ścianie.
Prowadzone są prace ociepleniowe stropu nad przewiązką, czyli pod Salą Chóru, Salą Konfe-
rencyjną, Poradnią Rodzinną i korytarzami na piętrze kościoła. W niektórych miejscach [pod 
nimi] nie było żadnego ocieplenia, dlatego w sezonie grzewczym traciliśmy ogromną ilość 
ciepła, a w ww. salach, z powodu promieniującego od podłogi mrozu i zimna, naruszona była 
konstrukcja płytek. Równocześnie prowadzone są prace elewacyjne, dotyczące ścian kościoła 
i plebanii, przez które biegnie przewiązka. Jest także reperowana i odnawiana część ściany 
kościoła od ul. Wyszyńskiego.
Zamontowana została nowa zabezpieczająca obudowa przyłącza gazu, która ma znaczenie 
nie tylko praktyczne, ale i estetyczne. Zreperowane zostały duże dziury przed dolnymi gara-
żami, gdyż w tym roku chyba nie da się jeszcze położyć w tym miejscu bruku.
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 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na diece-
zjalne radio „Anioł Beskidów”, którego audy-
cji słuchamy również na terenie naszej parafii.

 2. W poniedziałek  – 28 września, od godz. 17.00  
do 18.00, spowiedź przed przyjęciem sakra-
mentu bierzmowania.

 3. W czwartek – 1 października, podczas Mszy  
o 18.00, bp Piotr Greger udzieli kandydatom 
Sakramentu Bierzmowania. Zarówno kandyda-
ci, jak i ich rodziny, a także wszyscy goście mu- 
szą mieć maski dokładnie zasłaniające usta i nos. 
Intencje mszalne przyjęte na godz. 18.00 zo-
stały przeniesione na 6.30 lub piątek. Prosimy 
o zapoznanie się z nowymi terminami Mszy.

 4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwar-
tek, piątek i sobota miesiąca. W piątek spo-
wiedź od 17.00 do 18.00. 

 5. W czwartek, 1 października o 17.15, zapra-
szamy na 1-sze w tym roku nabożeństwo ró- 
żańcowe. W pozostałe dni miesiąca nabożeń-
stwo to będzie odprawiane o godz. 17.30. Z po- 
wodu stanu epidemii nie odbędzie się trady-
cyjna procesja różańcowa.  

 6. W piątek – 2 października po Mszy wieczornej 
w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie 
Rodziny Radia Maryja i Czcicieli NSPJ.

 7. W sobotę od godz. 9.00 odwiedziny chorych pa-
rafian. Z racji pandemii odwiedzamy jedynie 
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Intencje mszalneIntencje mszalne
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 
Bereckiej z okazji 80 rocznicy urodzin

PONIEDZIAŁEK – 28 września
  6.30 † Tadeusz Blama
  6.30 † Jan Chrapek
18.00 † Kazimiera Krokowska w 81 r. śmierci
18.00 † Stanisława Wiertel
WTOREK – 29 września
  6.30 † Krystyna
18.00 † Zofia Szczepańska z mężem Janem  

i synem Tadeuszem
ŚRODA – 30 września
  6.30 † Józef Krzak
  6.30 † Jan Chrapek
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: w inten-
cji Bogu wiadomej; † Zofia Chowa- 
niec; † Józef Krzak; † Ryszard Tele- 
ga; † Jan Ługowski; † Wiesław Pysz;  

† Maria Wilk; † Justyna Faruga; † Kazi-
mierz Majda

CZWARTEK – 1 października
  6.30  Za kapłanów i misjonarzy
  6.30  W intencji Ojca Świętego Franciszka, 

biskupów oraz kapłanów (Koło Radia 
Maryja)

18.00  BIERZMOWANIE
PIĄTEK – 2 października
  6.30 † Marian Handzlik
18.00  O umiłowanie modlitwy różańcowej 

przez wszystkich parafian (NSPJ)
18.00 † Honorata Bandoła
SOBOTA – 3 października
 6.30 † Eugeniusz Kózka
 6.30 † Jan Kawa w 75 r. śmierci
 6.30 † Małgorzata Płoskonka w 1 r. śmierci
18.00 † Edward i Irena Bubak
NIEDZIELA – 4 października
  7.00 † Franciszek Pacut
  8.30 † Stanisława Słoniszko
10.00 † Józef Kocoń w 9 r. śmierci
11.30 † Janina Szczerba w 1 r. śmierci
12.30  Msza Święta chrzcielna oraz roczki
18.00 † Aleksandra Kufta

tych, którzy w tygodniu zostaną oficjalnie zgło-
szeni w zakrystii lub w kancelarii. O 17.30 w sa- 
li konferencyjnej odbędzie się katecheza przed- 
chrzcielna dla rodziców i chrzestnych. 

 8. W niedzielę – 4 października po Mszy o 7.00 
odbędzie się spotkanie Róż Żywego Różańca, 
natomiast o 14.00 zapraszamy dzieci specjal-
nej troski, ich rodziców i opiekunów, na Mszę 
do dolnej kaplicy.

 9. Również w przyszłą niedzielę do puszek skła- 
damy ofiary na Seminarium Duchowne w Kra-
kowie, gdzie studiują klerycy z naszej diecezji.

 10. 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.

 11. Przy stolikach z prasą do nabycia zapachowe 
różańce z wizerunkiem o. Pio. 

 12. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy ulic: Hallera, Krętej 
i Alei Dworskiej. Mieszkańcy tych ulic prosze-
ni są o złożenie ofiar na sprzątanie i kwiaty 
w zakrystii lub wpłatę na konto. Dziękujemy 
mieszkańcom ulic: Kochanowskiego, Komba-
tantów i Mickiewicza za ofiary złożone w ubie- 
głym tygodniu. Również zostaną wpisani w po- 
niedziałek na listę ofiarodawców.


