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Godzenie się z tym, że Bóg jest 
wolny w  swoim działaniu, a  Jego 
sprawiedliwość nie licuje z naszą – 
bywa trudne. Dzisiejsza Ewangelia 
zachęca, byś nie porównywał się 
z  innymi i  uczył cieszyć się sytu-
acjami, gdy Bóg wydaje się „za do-
bry”. 

Jezus opowiedział swoim 
uczniom następującą przypo-

wieść: „Królestwo niebieskie po-
dobne jest do gospodarza, który 
wyszedł wczesnym rankiem, aby 
nająć robotników do swej win-
nicy. Umówił się z  robotnikami 
o denara za dzień i posłał ich do 
winnicy. Gdy wyszedł około go-
dziny 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. Wyszedł-

szy ponownie około godziny szó-
stej i dziewiątej, tak samo uczynił.  
Gdy wyszedł około godziny jede-
nastej, spotkał innych stojących 
i  zapytał ich: «Czemu tu stoicie 
cały dzień bezczynnie?» Odpo-
wiedzieli mu: «Bo nas nikt nie 
najął». Rzekł im: «Idźcie i  wy do 
winnicy». A gdy nadszedł wieczór, 
rzekł właściciel winnicy do swe-
go rządcy: «Zwołaj robotników 
i wypłać im należność, począwszy 
od ostatnich aż do pierwszych».   
Przyszli najęci około jedenastej 
godziny i  otrzymali po denarze. 
Gdy więc przyszli pierwsi, my-
śleli, że więcej dostaną; lecz i oni 
otrzymali po denarze. Wziąwszy 
go, szemrali przeciw gospodarzo-
wi, mówiąc: «Ci ostatni jedną go-
dzinę pracowali, a  zrównałeś ich 
z  nami, którzy znosiliśmy ciężar 
dnia i  spiekotę». Na to odrzekł 

jednemu z nich: «Przyjacielu, nie 
czynię ci krzywdy; czyż nie o dena-
ra 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 swo-
im, co chcę? Czy na to złym okiem 
patrzysz, że ja jestem dobry?» Tak 
ostatni będą pierwszymi, a pierw-
si ostatnimi”. 

Postępowanie gospodarza 
winnicy wydaje się niedorzecz-
ne: zbyt hojnie wynagradza tych, 
którym się to nie należy. Ale takie 
jest królestwo Boże: nie chodzi 
w nim o liczbę twoich zasług, lecz 
o to, czy przyjmujesz łaskę i odpo-
wiadasz na zaproszenie Pana, by 
współpracować z Nim i być „za do-
brym” – tak jak On. 

Bóg wszystkim daje takie samo 
wynagrodzenie, jest nim On sam. 
Ale od twoich chęci i  gotowości 
twojego serca zależy, ile z Niego za-
czerpniesz. Możesz być bogaczem, 
żyć blisko Niego i cieszyć się tym, 
że jesteś Jego dzieckiem, albo cały 
czas mieć poczucie krzywdy i nie-
sprawiedliwości. Co wybierzesz? 

Wdzięczność za to, że Pan jest 
dobry dla każdego, pochyla się 
nad sprawiedliwym i  niesprawie-
dliwym, pozwala posmakować 
Jego sprawiedliwości i uczyć się jej. 
Słuchając Ewangelii kolejny raz, 
pomyśl, komu mógłbyś okazać do-
broć odmierzoną Bożą miarą.

Na zakończenie modlitwy po-
proś Pana, by uczył cię dawać, a nie 
liczyć. I być wdzięcznym za każde 
dobro, również to, które nie jest 
twoim udziałem.   
 
Chwała Ojcu…

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza   
Mt 20,1–16a 



Jezus mówi, że Królestwo Boże 
jest jak winnicy gospodarz,
co świtaniem robotników najął, 
by prace w winnicy pomogli 
wykonać. 
Za robotę denara 
im zaofiarował. 
Każdy przystał na tę cenę, 
nikt się nie targował. 
W kolejnych porach dnia pan 
też innych pracowników najął, 
bo mu się żal czekających zrobiło, 
że nikt nie chciał ich nająć. 
A gdy dzień się już zakończył, 
rozliczenia nadszedł czas. 
Wówczas każdy z robotników 
denar obiecany dostał. 
Wtedy ci, co pierwsi z wynajętych 
do pracy zostali wybrani, 
zaczęli szemrać przeciw panu, 
że są oszukani. 
Bo oni bez wytchnienia 
w skwarze dnia pracowali,

a ci, co przyszli później, 
to samo dostali. 
Wtedy pan ich zapytał: 
„W czym wam zawiniłem? 
Czy nie zapłaciłem każdemu 
tego, co mówiłem?” 
„Ale przecież w winnicy oni 
dużo krócej byli” rzekli robotnicy. 
„Lecz ja mogę co zechcę – odpo-
wie – zrobić z pieniędzmi swymi. 
Bo ostatni będą pierwszymi, 
zaś pierwsi - ostatnimi. 
I nikt polemizować nie może 
z wyrokami mymi”. 
Tak w Królestwie Bożym będzie, 
że jednaką nagrodę 
dostanie i ten co długą 
przeszedł, 
jak i ten, co krótką 
drogę. 
MZ

EWANGELIA DLA DZIECI

1. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Świato-
wy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Z  tej 
okazji wszystkim dziennikarzom i osobom zaan-
gażowanym w  pracę mediów życzymy wiele wy-
trwałości w docieraniu do prawdy i  jej głoszeniu. 
Szczególne wyrazy wdzięczności i życzenia kieru-
jemy pod adresem osób odpowiedzialnych za na-
szą gazetkę parafialną, stronę internetową i conie-
dzielną transmisję Mszy św.

2. W poniedziałek, 21 września, obchodzimy święto 
św. Mateusza Apostoła i  Ewangelisty. Przez jego 
pośrednictwo módlmy się o to, abyśmy tak jak on, 
dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozosta-
wić wszystko i pójść za Nim.

3. Przypominamy, że chrzty św. w naszej parafii od-
bywają się w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca 
na Mszy św. o godz. 12.00. 

4. Narzeczeni, pragnący zawrzeć Sakrament Mał-
żeństwa, mogą datę ślubu zarezerwować wcześniej. 
Należy jednak pamiętać, że obowiązkowo muszą 
oni zgłosić się na pół roku przed ślubem do kan-
celarii parafialnej w  celu rozpoczęcia stosownej 
procedury.

5. Pragniemy przypomnieć apel do wszystkich wier-
nych, aby w poczuciu odpowiedzialności za życie 
i zdrowie swoje oraz innych, przestrzegali wszyst-

kich zaleceń służb sanitarnych. Podczas nabo-
żeństw należy zasłaniać usta i nos maseczką (lub 
w inny sposób) oraz pamiętać o częstej dezynfekcji 
rąk. Wymagane jest także zachowanie bezpiecz-
nego dystansu pomiędzy osobami. Obecnie wkra-
czamy w  okres jesiennych przeziębień i  infekcji, 
jeśli zatem czujemy się nie całkiem zdrowi, kasz-
lemy lub mamy podwyższoną temperaturę to po-
zostańmy wówczas w domu, łącząc się modlitew-
nie za pomocą strony internetowej naszej parafii, 
gdzie transmitowana jest Msza św. o  godz. 19.00 
z naszego kościoła.  

6. W Liturgii tego tygodnia wspominamy:

• W poniedziałek: święto – św. Mateusza Apostoła 
i Ewangelisty;

• W  środę: wspomnienie św. ojca Pio - prezbitera, 
kapucyna, stygmatyka i  mistyka; wielkiego czci-
ciela Eucharystii i Matki Bożej.

7. Bóg zapłać wszystkim osobom, które modlitwą 
i ofiarą wspierają potrzeby naszej parafii. W przy-
szłą niedzielę przypada dzień ofiarności na potrze-
by naszej świątyni.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE INTENCJE MSZALNE



EWANGELIA DLA DZIECI

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
20 września

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30 + Jan Sobczyński – greg.
7.30 + Tadeusz Mrozek – w 5. rocznicę śmierci.
9.00 + Marcin i Józefa(K) Zaniewscy – greg.
9.00 + Wincenty i Czesława Gałązka.
10.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i potrzebne łaski dla Jana - w 55.
rocznicę urodzin oraz córki Martyny - 
w 23. rocznicę urodzin,  Truszkowskich.

10.30 + Anna i Tadeusz Konopka oraz syn 
Sławomir – w 9. rocznicę śmierci.

12.00 Za Parafian
16.00 + Zofia (w 12.rocznicę śmierci) i Jan 

Bajkowscy.
17.30 + Michał Śmiarowski – greg.
19.00 + Henryk Wróblewski i Jadwiga Faryna.

21 września - poniedziałek
7.00 + Jan Sobczyński – greg. 
7.00 + Marcin i Józefa(K) Zaniewscy – greg.
7.00 + Antoni Siudakiewicz – w 37. rocznicę 

śmierci.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i potrzebne łaski dla Doroty z okazji 
50. rocznicy urodzin.

7.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
i potrzebne łaski dla Teodorii Chojbowskiej, 
z okazji 88. rocznicy urodzin.

18.00 + Michał Śmiarowski – greg.
18.00 + Henryk Urbanowski – w 20. rocznicę 

śmierci.
18.00 + Marcin Jabłoński.
18.00 + Eugeniusz, Aleksander Kowalczyk i zmarli 

z rodziny Niedbałów.

22 września – wtorek
7.00 + Jan Sobczyński – greg. 
7.00 + Marcin i Józefa(K) Zaniewscy – greg.
7.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00 + Helena i Marian Żochowscy.
7.00 + Władysława(K) i Stefan Grzybowscy.
18.00 + Michał Śmiarowski – greg.
18.00 + Marianna Konopka – intencja od 

uczestników pogrzebu, w 30. dzień 
po pogrzebie.

18.00 + Lidia Kołakowska – w 10. rocznicę śmierci.
18.00 + Stanisława(K) i Janusz Zbrojek.

23 września - środa
7.00 + Jan Sobczyński – greg. 
7.00 + Marcin i Józefa(K) Zaniewscy – greg.
7.00 + Teresa Śliwowska.
7.00 + Romualda(K) Mróz.
18.00 + Michał Śmiarowski – greg.
18.00 + Krzysztof Sokolik – w 10. rocznicę śmierci.

18.00 + Kazimierz Szyszko – w 13. rocznicę śmierci.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy.

24 września – czwartek 
7.00 + Jan Sobczyński – greg. 
7.00 + Marcin i Józefa(K) Zaniewscy – greg.
7.00 + Antoni Gardocki – w 15. rocznicę śmierci.
7.00 + Jan Łodziński.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i potrzebne łaski dla Marty.
18.00 + Michał Śmiarowski – greg.
18.00 + Mirosław Raś – intencja od uczestników 

pogrzebu, w 30. dzień po pogrzebie.
18.00 + Kazimierz Jemielity.
18.00 + Stanisława(K) i Eugeniusz Ferenc.

25 września – piątek
7.00 + Jan Sobczyński – greg. 
7.00 + Marcin i Józefa(K) Zaniewscy – greg.
7.00 + Krzysztof Modzelewski i jego dziadkowie.
7.00 + Marek Doliński.
18.00 + Michał Śmiarowski – greg.
18.00 + Wojciech Szulc – w 17. rocznicę śmierci.
18.00 + Krzysztof Pogroszewski.
18.00 + Jan Bogusz.

26 września – sobota 
7.00 + Jan Sobczyński – greg. 
7.00 + Marcin i Józefa(K) Zaniewscy – greg.
7.00 + Czesław Rozynek – w 24. rocznicę śmierci.
18.00 + Michał Śmiarowski – greg.
18.00 + Stanisława Nieciecka – w kolejną rocznicę 

śmierci.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i potrzebne łaski dla Teresy i Marka 
Malinowskich oraz dla ich dzieci.

INTENCJE MSZALNE

RATOWNICY MEDYCZNI  
PILNIE POSZUKIWANI!

Zostań ratownikiem medycznym.

Trwa rekrutacja w  Wyższej Szkole Zawodo-
wej Ochrony Zdrowia TWP

Ratownictwo medyczne to 3-letnie studia li-
cencjackie stacjonarne i niestacjonarne.

Umożliwią zdobycie wiedzy i  umiejętności 
praktycznych z  zakresu medycyny ratunko-
wej pod kierunkiem doświadczonej kadry 
akademickiej. Szczegółowe informacje znaj-
dują się na stronie  www.wszoz.edu.pl; tel. 
86 218 31 97.



I TY MOŻESZ URATOWAĆ
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REJESTR CJAA

Zostań Dawcą Szpiku

www.dkms.pl/razem-dla-oli

Zagrajmy razem dla Oli. Śpiewająca Ola szuka Dawcy!
To jest Ola. Ola ma 5 lat. Zgodnie z wcześniejszymi planami przed powrotem do przedszkola miała spędzić tegoroczne 
wakacje  nad ukochanym morzem. Niestety, ani wyjazdu  z rodzicami, ani powrotu do przedszkola nie było.

Pod koniec lipca Ola z bratem, chcąc zrobić rodzicom niespodziankę, nagrywali wspólnie piosenkę i teledysk. Niestety, 
ból stawów jaki od pewnego czasu odczuwała, stał się na tyle silny, że nagrali tylko kilka ujęć, a zaraz po tym trafiła do 
szpitala. Po tygodniowym pobycie na oddziale reumatologii diagnoza była szokiem - ostra białaczka limfoblastyczna. 
Jednak Ola wraz z całą rodziną się nie poddaje. Nagrana z bratem piosenka znalazła się w Internecie, czas teraz na 
pokonanie choroby. „Tato, przecież wiesz, że nie ma rzeczy, których razem byśmy nie rozwiązali” mówi Ola.

Ola w przyszłości pragnie zostać piosenkarką, ale ma również plan B - chce być dentystką. W przypadku jej choroby nie 
ma rozwiązań do wyboru,  aby wyzdrowieć potrzebuje  dawcy szpiku. Daj szansę Oli i Innym chorym na spełnianie 
marzeń, na przyszłość…

"Prosimy wszystkich o rejestrację w bazie DKMS. Zajmuje to tylko chwilę, a może uratować życie małej Oli i innych 
potrzebujących. Wykorzystaj swoją szansę! Dziś Ty możesz pomóc, a nikt nie wie, czy sam w przyszłości takiej 
pomocy nie będziesz potrzebował. Nie bądź obojętny. My Tobie pomożemy! A Ty?"  - mama Agnieszka, tata Piotr i 
brat Dawid.

MAŁA ŁOMŻYNIANKA POTRZEBUJE NASZEJ POMOCY


