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Ewangelia 
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Królestwo niebie-
skie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć ro-
botników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich 
do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych i rzekł do nich: 
„Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Gdy wyszedł około 
godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały 
dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł: „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 najęci 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, 
którzy znosiliśmy ciężar dnia”. Na to odrzekł: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż 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».  (Mt 20, 1-16a) 

NABOŻEŃSTWA ORAZ INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 
 
 

 

20/09 XXV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

18.00 
Sobota 

08.00 
 

10.00 
 

12.00 
 

18.00 

Za zmarłych z rodzin Klasa i Nagórski 
 
Dziękczynna za dar Pierwszej Komunii Świętej Emilki z prośbą o błogosławieństwo 
Boże dla niej i całej rodziny 
1) Śp. Edward Bartyzel (int. rodziny) 
2) W intencji Sławka Daniela z prośbą o łaskę zdrowia (int. mamy z rodziną)  
1) Dziękczynna z okazji 60 urodzin Marka, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
2) Śp. Marianna Charzyńska w 6. rocznicę śmierci (int. wnuków i prawnuków) 
W intencji Uli i Mariusza z okazji 10. rocznicy ślubu o Boże błogosławieństwo na dalsze 
lata i wytrwałość na drodze wiary (int. przyjaciół Ani i Andrzeja wraz z dziećmi) 

21/09 
PONIEDZIAŁEK 

 

Święto św. Mateusza 
Apostoła 

08.00 1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Stefana i Jyoti 

22/09 WTOREK 
19.00 1) Dziękczynna w 13. rocznicę ślubu Kasi i Tadzia z prośbą o nieustanne Boże bło-

gosławieństwo i owoce Ducha Świętego 
2) Śp. Monika Ratajczyk w rocznicę urodzin 

23/09 
ŚRODA 

Wspomnienie 
św. o. Pio 

19.00 1) Dziękczynna z okazji 1. rocznicy ślubu Joanny i Emmanuela o błogosławieństwo 
Boże i potrzebne łaski (int. rodziców) 
2) Śp. Ludwik Wyleżoł (int. żony z rodziną) 

24/09 
CZWARTEK 

Wspomnienie NMP 
z Walsingham 

19.00 Dziękczynna w 14. rocznicę ślubu Emilii i Józefa z prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo i potrzebne łaski 

25/09 PIĄTEK 19.00 Śp. Zygmunt Lachowicz w 17. rocznicę śmierci (int. córki) 

26/09 SOBOTA 
08.00 

 
18.00 

W intencji Moniki i Michała z rodziną z prośbą o zdrowie, wiele łask Bożych oraz 
stałą opiekę Matki Najświętszej (int. Zuzanny) 
Śp. Stefan Janczyński w rocznicę śmierci (int. żony z dziećmi) 

27/09 XXVI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

08.00 
10.00 
12.00 
18.00 

Śp. rodzice: Maria i Jan oraz śp. siostry: Władysława i Zofia 
W intencji Rafała z okazji urodzin oraz z okazji narodzin jego syna Filipa 
Za solenizantów miesiąca września o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 
O szczęśliwe rozwiązanie i błogosławieństwo Boże 
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