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Przypowieść o dzierżawcach w winnicy. 
 
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! 
Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, 
zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł 
czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale 
rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. 
Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo 
postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego 
syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie 
zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i 
zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli 
Mu: N ędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, 
którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie 
czytaliście w Piśmie: „Wła śnie ten kamień, który odrzucili buduj ący, stał się głowicą 
węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: 
Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. 

 
��� 

Miłosierny Bóg dba o nas, ofiarowując każdemu dary potrzebne dla życia doczesnego 
i wiecznego. O nic nie musimy się zbytnio troszczyć. Jeśli ufamy Bogu, Jego pokój 
napełnia nasze myśli i serca. Musimy jednak być czujni, byśmy nie stali się podobni do 
winnicy, która pomimo starań gospodarza wydała cierpkie jagody. Albo do 
niewdzięcznych i przewrotnych rolników, lekceważących swego Pana. Z wdzięcznością 
przyjmijmy dzi ś Chrystusa, który przychodzi do nas, aby nas odnowić i nakarmić 
swoim słowem i Ciałem. 

 

        
 
…były pyszne włoskie lody                                 i  piękne fontanny… 
 



 
    OGŁOSZENIA 

1. Zapraszam na Nabożeństwa Paźdź. każdego dnia ( oprócz niedziel ) 
    na godz. 16.20. Szczególne zaproszenie kieruję do dzieci i młodzieży    
    zwłaszcza przygot. się do I Kom. Św. i Sakr. Bierzmowania. 
2. Za tydzień po Mszy św. o g. 9.00 zapraszam na spotkanie młodzież  
    przygotowującą się do Sakr. Bierzmowania. 
3. Zachęcam do nabywania kalendarzy ściennych na 2009 r. w cenie 3 zł. 
4. Po Mszach św. można nabywać znicze rozprowadzane przez Caritas 
    po 2.50 zł za sztukę. Ten płonący znicz na grobie bliskiej nam osoby  
    niech będzie świadectwem nie tylko troski o zmarłego, ale również  
    i o żywych potrzebujących naszej pomocy / kupując znicz pomagamy 
    dzieciom naszej parafii/. 
5. Ofiary dziś składane do puszek przeznaczone są na Caritas Diec. Łowic. 
6. Ksiądz Proboszcz od tej niedzieli przyjmuje na wypominki za drogich  
    nam zmarłych. 
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ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA 

Śp. Zofia Moczarska – pokój jej duszy  / pogrzeb w najbli ższy wtorek o g. 14.00 /. 
 

��� 
SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć 

Cezary Bator, kaw. z Żelechlinka i Monika Sputowska, panna z par. tutejszej. 
 

��� 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Szef wrócił z lunchu w bardzo dobrym humorze i zwołał wszystkich pracowników, by 
wysłuchali kilku dowcipów, które usłyszał. Wszyscy śmiali się do rozpuku, oprócz 
jednej dziewczyny.  
- O co chodzi? - przyczepił się szef - Nie masz poczucia humoru? 
- Nie muszę się śmiać - odpowiedziała dziewczyna - Odchodzę w piątek… 
 

                 
…był też ślub…          i cel pielgrzymki–modlitwa przy grobie Ojca Pio gdzie trwa cud. 



 
 

.INTENCJE 
                                                PONIEDZIAŁEK  06. 10. 2008. 
16.00 Za +Ignacego, Franciszkę i Edwarda Kowalczyków. 
17.30 O Boże błogosławieństwo dla Anety i Piotra z racji 1 rocznicy ślubu. 
 
                                                        WTOREK 07. 10. 2008 
16.00 Za +Mariannę w 13 rocz. śmierci, Mariol ę, Jadwigę i Bolesława Kobyłeckich 
                 oraz Jana Sochę. 
17.30 Za +Krystynę Bonecką, Jana Szczepańskiego oraz Leona i Stanisława 
                  Dąbrowskich. 
 
                                                                 ŚRODA 08. 10. 2008 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo dla Alicji i Grzegorza w 10 rocz. ślubu i ich dzieci; 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Katarzyny Więckowskiej z racji 
                90 rocznicy urodzin; 
  Za +Jadwigę Szymańską / int. od dzieci /; 
                +Stanisława i Stanisławę Wojtkiewiczów i dziadków Kotyniów; 
                +Stanisława Dębca /popogrzebowa /; 
                +Rozalię, Józefa i Cezarego Szymańskich oraz dziadków Szymańskich 
                   i Lewandowskich. 
17.30 Za +Józefa Skonecznego. 
 
                                              CZWARTEK 09. 10. 2008 
16.00 Za +Jacka Rochalę i Waleriana. 
 
                                                        PIĄTEK 10. 10 2008 
16.00 Za +Stanisława, Mariana, Zofię i Mariann ę Gierachów i cr. Gradów. 
17.30 Za +Antoniego i Jadwigę Szydłowskich. 
 
                                                       SOBOTA 11. 10. 2008 
15.15 Nabożeństwo Różańcowe / wyjątkowo ! /. 
16.00 Ślub – Dorota Stańczykowska i Paweł Bis. 
17.00 Ślub – Joanna Wiśnik i Konrad Staruch. 
18.00 Za +Tadeusza Kąckiego w 4 rocz. śmierci, cr. Kąckich i Kwiatkowskich. 
 
                                                        NIEDZIELA 12. 10. 2008. 
  9.00 Za +Tadeusza Bernata w 20 rocz. śmierci i Stanisława. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Iwony i Cezarego Jacaków z racji 10 rocz. ślubu  
               i ich dzieci; 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii i Kazimierza z racji 30 rocz. ślubu, 
              ich dzieci i wnuków. 
16.00 Za +Edwarda Szymańskiego. 
 


