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Drodzy Parafianie! 

Dziwne polecenie otrzymał gospodarz: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, po-
cząwszy od ostatnich aż do pierwszych”.  

Dlaczego taki odwrócony porządek. Po co ten kontrast z ludzką logiką? … 
By człowiek pomógł przejrzeć. Byśmy mogli chociaż trochę uchwycić to, co jest w zamyśle 
Bożym: „Bo myśli Moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi Moimi drogami”.  

To wezwanie, do zwrotu swoich myśli ku myślom Bożym, ale przede wszystkim postaw 
życiowych ku drogom Bożym.  

W tej przypowieści właściwie Jezus ukazuje nam dobroć Boga. Mówi też o sposobie 
obdarowywania oraz relacji sprawiedliwości i miłosierdzia. To w związku z dobrocią go-
spodarza robotnicy zaczynają szemrać, bo czują się pokrzywdzeni. Bierze w nich górę po-
czucie niesprawiedliwości z racji nieadekwatnej zapłaty. I nasze myślenie w wielu sprawach 
ma takie cechy. Jest szemraniem wobec Boga, wprost lub w ukryciu. Taka była umowa i zo-
stała w detalach zrealizowana „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie o denara umówi-
łeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź”. A jednak szemranie wskazuje na poczucie niespra-
wiedliwości. Spodziewali się dużo więcej, a tu nic … 

Tymczasem gospodarz mówi: „Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie”. 
„Czy na to złym okiem patrzysz, że jestem dobry”. Jak ważna jest nasza własna przemiana, 
jakim okiem patrzę.  

Drodzy. Źródło zafałszowania jest we mnie. Bóg pragnie mnie oczyścić i uformować. 
To, co obejmuje umowa, należy do sprawiedliwości, wszystko poza umową jest darem serca 
miłosiernego, „Czy nie wolno mi uczynić ze swoim, co chcę?”  

Co może oznaczać denar? Przede wszystkim oznacza łaskę Bożą, która jest życiowym 
związkiem z Bogiem. To jest konkretny denar otrzymywany w Chrystusie z Jego przebitego 
serca. Dostajesz daru łaski, bliskości z Bogiem tyle, ile trzeba, tyle, ile możesz udźwignąć 
na tym etapie swojego życia. Ważne jest, czy budujesz w sobie klimat na przyjęcie i współ-
pracę z łaską, czy też jesteś pełen narzekania i wolisz trwać w swoim uporze.  

Przyjmij Boski denar i pragnij go dla wszystkich. Nie zazdrość innym tego i innych da-
rów.  

Przyjm z wdzięcznością Bożą łaskę. To dzisiejsze pouczenie można by zakończyć zapy-
taniem: a jak się mają Ci, którzy cały tydzień, cały miesiąc, całe życie,  pracują za denara?  
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LITURGIA  SŁOWA 

PIERWSZE CZYTANIE  

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj 

bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci 

do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.  

Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. 

Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje 

– nad myślami waszymi. 

 

PSALM RESPONSORYJNY:   Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają  

 

DRUGIE CZYTANIE 
Bracia:  
Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie 
bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele – to dla mnie owocna 
praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.  
Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze; 
pozostawać zaś w ciele – to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w 
sposób godny Ewangelii Chrystusowej. 
 

EWANGELIA 
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:  
«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby 
nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami 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 jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu 
stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idź-
cie 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 je-
denastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej do-
staną; lecz i oni otrzymali po denarze.  
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowa-
li, 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 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 ostat-
ni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi». 
 



Intencje  mszalne 24 IX -  1 X 2017 
XXV  NIEDZIELA   – 24  IX   (kolekta na Stolicę Apostolską) 
 8.00 - za + Roberta, Annę i Karola Wicha, 5 braci, 2 siostry, Edytę, Emila i Alfreda Wil 
             czek i Henryka Kudlek 
  
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian i Pielgrzymów z Góry św. Anny 
          - do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok 50 rocz. ślubu. Jadwigi i Jana  
            Molenda z pr. o B. błog. i zdr. dla całej Rodziny 
 
PONIEDZIAŁEK   -  25  IX  bł. Władysława z Gielniowa, kapł.  
18.00 – za + Wilibalda Spende   (od sąsiadów) 
 
WTOREK  -  26  IX  
18.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Agnieszkę, Franciszka, Józefa 
Iwan,  Marię, Norberta, Dietera, Henryka, Gerdę i Dorotę Miczka, dziadków i krewnych 2) 
za + Józefa Janys, rodz. Agnieszkę i Maksymiliana, teściów, Różę Kalyta, 3 szwagrów, 
dziadków i pok. 3) za + Martę i Jana z ok. ur. 4) do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. 
za otrzym. ł. z ok. ur. z pr. o B. bł.,  zdrowie i opiekę i o błog. dla całej Rodziny 5) za + 
Martę i Gertrudę Richter w r. śm., męża Jerzego  i d. w cz.c. 6) do B. Op. pw. św. Jadwigi z 
podz. za otrzym. ł. z ok. 80 ur. z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny 7) za + Herberta, Pauli-
nę i Walentego Konieczny, Emilię i Adfolfa Skrabania, Adelajdę i Rajnholda Daniel, syna 
Mariusza, Jerzego Klasik i ++ z pok. 
 
ŚRODA -  27  IX    św. Wincentego a Paulo, kapł.                 MSZA  ŚW. SZKOLNA   
18.00 – za ++ rodz. Konstantynę i Tomasza Sus, syna Bernarda, siostrę Helenę, braci Wik 
             tora i Pawła, ks. Jana i o błog. dla Magdaleny z ok. 10 ur. 
 
CZWARTEK  -   28  IX  św. Wacława, męcz.          MSZA  DLA  MŁODZIEŻY           

18.00 –  za + Alicję Karlińską w I rocz. śm., babcię Zofię Rydz 
 
PIĄTEK  - 29  IX    Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała               

18.00 – za + ojca Romana Frontzek, syna Roberta, rodz. Frontzek, Szczeponik 
 
SOBOTA  -  30  IX  św. Hieronima, kapł. i dra K-ła                 
 
18.00 - za ++ rodz. Emilię i Franciszka Kowolik, brata Herberta, Amalię i Jana Kowolik,  
            Dominika Szeja, Elfrydę i Pawła Wiaterek, Marię, Krystynę i Józefa Buchcik, dziad 
            ków Gurowiec, Kowolik i ++ z pok.  
XXVI  NIEDZIELA   – 1  X  (kolekta na Diecezję i Semin. Duch oraz  zbiórka na Caritas) 

  8.00 – za + Wilibalda Spende (od Róży i Huberta Liszka)                                  
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian z dziękczynieniem za tegoroczne plony 
            od rolników i działkowiczów; za + rodz. Fustyna i Jadwigę Szczeponik,  
             brata Gerharda, jego żonę Ilzę, Henryka i Gerdę Aplik, Jana i Annę Wątor, brata  
             Andrzeja i ++ z pok. 
14.30 - Różaniec 



 

Ogłoszenia parafialne 
24  IX 2017 

 
 
 
 

1.   W środę Msza św. szkolna dla dzieci. 
 
2.   W czwartek Msza św. dla Młodzieży. Młodzież, która chce przyjąć Bierzmowanie w trzeciej kla 
      sie gimnazjum przygotowuje się od pierwszej klasy uczestnicząc w czwartkowych Mszach św.  
 
3.    Róże Różańcowe pielgrzymują do Rud w sobotę 14 X br. Zapisy w zakrystii. Wyjazd o g. 8.00. 
 
4.     Nasza Msza dziękczynna za żniwa będzie w niedzielę 1 października. 
 
5.    Sprzątanie kościoła: Przezchlebie: 30 IX - Pasternak, Biskupek, Biskupek, Hoin, 

Świeży, Gałąska, Śliwińska. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła,  jeśli sprzą-
tanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie  brako-
wało.  

 
6. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na potrzeby Stolicy Apostolskiej. W przyszłą nie-

dzielę kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego oraz zbiórka na Caritas 
 

 

 

 

Bądź błogosławiony Boże pełen miłosierdzia! 

 

 
                                      Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KANCELARIA:   wtorek 18.30 – 19.00,     czwartek 9.00 – 9.30            tel.: 32 233 68 16 

Konto  parafialne:  Bank PEKAO S.A. I Oddział w Gliwicach ul. Berbeckiego 4 

Nr rach.:   86 1240 1343 1111 0000 2359 2485 

CARITAS  Parafii pw. św. Jadwigi:  bank  j.w.   Nr  rach.: 15 12401343 1111 0000 2359 2502 


