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Gazetka Parafialna jest wydawana przez Parafię i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. 
 

20.09.2020 XXV Niedziela zwykła 795/20 

Idźcie i wy do mojej winnicy 
 Bóg w rożnym czasie powołuje lu-
dzi do królestwa łaski i zbawienia. 
Ukryty pod postacią gospodarza z dzi-
siejszej Ewangelii każdego z nas obda-
rza wielkim zaufaniem, zapraszając do 
pracy w swojej winnicy. 
 Szukanie, o którym na różne sposoby 
opowiada dzisiejsza liturgia słowa (pierw-
sze czytanie i Ewangelia), oznacza poko-
nywanie pewnej odległości pomiędzy szu-
kającym a szukanym. W wezwaniu Izaja-
sza, które słyszymy dziś w pierwszym czy-
taniu, nie chodzi o zmianę tego, co jest na 
zewnątrz nas, ale o wewnętrzną przemia-
nę nas samych, przemianę naszego my-

ślenia i pragnień, o skierowanie ich na 
pragnienia Boga i realizację Jego woli. 
 Możemy to dostrzec w postawie Apo-
stoła Pawła, który w drugim czytaniu uka-
zuje nam, jak zmienia się jego myślenie. 
Nie szuka tego, co jest dogodne dla 
niego, ale tego, co będzie lepsze dla 
powierzonej mu wspólnoty Kościoła. I 
choć najważniejsze dla niego jest przeby-
wanie z Chrystusem, które mogłoby zo-
stać zrealizowane w pełni przez przyjęcie 
wyroku śmierci, to jednak pragnie wybrać 
to, co jest lepsze dla innych: „pozostanę 
nadal dla wszystkich, dla waszego po-
stępu i radości w wierze” (Flp 1, 25). 
 Wejście do królestwa Bożego nie 
jest nagrodą za dobre postępowanie, 
lecz darem, którego Bóg pragnie nieu-
stannie udzielać swoim dzieciom.  
 Czasem może rodzić się w naszych 
sercach zazdrość, że oto ten człowiek 
przez całe życie źle postępował, a pod 
koniec się nawrócił i… ma być zrównany 
ze mną, który znosiłem wszystkie trudy 
dobrego życia?  
 Nie jest to jednak postawa chrześci-
janina, człowieka, który wie, że wszyst-
ko, co ma, jest darem Boga po to, by 
tak jak On dzielił się tym z tymi, do któ-
rych sam Pan nas posyła. 
 

 Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 

20.09.20 XXV Niedziela Zwykła. 
 Kolekta – remonty Diecezjalne. 

8:00 Msza św.: W intencji Kamili, Tomasza i Adasia Giercuszkiewicz. 

11:00 Suma W intencji Błażeja (5) i Rajmunda (51) Lipka. 

21.09.20 Poniedziałek – dzień powszedni. 

17:00 Msza św.: Za † Stanisława Bachryj od rodziny z Łambinowic. 

22.09.20 Wtorek – dzień powszedni. 

17:00 Msza św.: Za †† z rodziny Mesjasz (DM). 

23.09.20 Środa – wspomnienie św. Ojca Pio. 

17:00 Msza św.: Za † siostrę Irenę Bzdęga. 

24.09.20 Czwartek – dzień powszedni. 

16:30 Zbiórka Ministrantów. 

17:00 Msza św.: Za †† z rodziny Bertelsen, Jaroszyński, Polański i Skrzetuski. 

Po Mszy św.: Spotkanie Marianek. 

25.09.20 Piątek – dzień powszedni.  

17:00 Msza św.: Za † Zbigniewa Nawarowskiego, za † Tadeusza Bieleckiego i za †† z obu stron. 

19:00 Próba przed Bierzmowaniem (w: Tułowice, Korfantów i Niemodlin). 

26.09.20 Sobota – dzień powszedni. 

16:00 Tułowice Bierzmowanie (Parafia: Tułowice, Przechód i Rzymkowice). 

16:00 Msza św.: Za †† z rodziny Zbrońskich i Podolskich. 

17:00 Msza św. Niedzielna: W intencji Eweliny Młot z okazji 28 urodzin. 

27.09.20 XXVI Niedziela Zwykła. 
 Kolekta Parafialna – Energia elektryczna za wrzesień. 

8:00 Msza św.: W intencji Agnieszki i Bartka Giercuszkiewicz z okazji 13 rocznicy ślubu. 

11:00 Suma W intencji Wiktora Mesjasz z okazji 18 urodzin. 

15:00 Korfantów Bierzmowanie (Parafia: Korfantów, Dąbrowa i Gracze). 

18:00 Niemodlin Bierzmowanie (Parafia: Niemodlin i Rogi). 

 



 
 

Dwudziesta piąta niedziela w ciągu roku - 20 września 2020 
 

1. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona 
środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła 
katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kul-
tury i kształcenie. Media mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyj-
nym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętaj-
my, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, 
aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze młode pokolenie  
 Prośmy o zgodne z wolą Bożą wykorzystywanie mediów i o prawdziwy i 
rzetelny przekaz informacji, a dla siebie o umiejętne korzystanie z internetu, 
telewizji, komputera i innych mediów. 
 

2. Dziś usłyszymy w Ewangelii, że Kościół jest Bożą winnicą. Każdy z 
nas jest zaproszony, aby głosić światu Ewangelię. Pan Jezus pouczy nas 
dzisiaj, że Boża sprawiedliwość jest inna niż ludzka. A On zawsze daje nam 
dar największy – swoje Ciało w Komunii św. Podziękujmy dziś za to na-
szemu Zbawicielowi.  
 

3. Słowo Boże na dzisiejszą niedzielę mówi nam, że Pan Bóg jest inny od 
naszych wyobrażeń. Najbardziej zaskakuje nas Boże miłosierdzie, miłość, 
która widzi potrzeby człowieka. Drogą do Pana Boga jest nawrócenie – po-
rzucenie grzechu i szukanie woli Bożej, o czym przypomina nam dziś fragment 
z Księgi Izajasza. Niech Chrystus będzie w nas uwielbiony, jak mówi Święty 
Paweł do Filipian. Pan Bóg jest jak dobry gospodarz winnicy, który trosz-
czy się o swoich pracowników, aby nikt nie cierpiał niedostatku.  
 Dlatego słuchajmy często słowa Bożego, aby napełniło nas nadzieją i ra-
dością z otrzymanego Bożego miłosierdzia, którego my, i inni wokół nas, 
codziennie doświadczamy. 
 

4. Trwa rok szkolny i katechetyczny. Proszę, aby dla dzieci, młodzieży, ale i 
rodziców, katechetów i wychowawców był to czas rozpoczęty w imię Boże. 
Zachęcam też, aby poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego 
wzrostu duchowego, dla umacniania swojej komunii z Bogiem.   
 Wśród różnych propozycji, zapraszam młodych ludzi do Liturgicznej Służby 
Ołtarza. Zapraszam wszystkich chętnych do wspólnej pracy.  



5. W poniedziałek, 21 września, obchodzimy święto Świętego Mateusza 
Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo módlmy się o to, abyśmy jak 
on, dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za 
Nim. Podczas Eucharystii o godz. 17:00 będziemy dziękować Bogu za dar na-
szego powołania do wspólnoty Kościoła.  
 

6. W środę - liturgiczne wspomnienie Świętego Ojca Pio, który z najwyższą 
czcią pochylał się nad Eucharystią i nad wszystko kochał Matkę Najświętszą. 
Prośmy przez wstawiennictwo naszego św. patrona o potrzebne nam łaski. 
 

7. W przyszłą niedzielę, 27 września, w Kościele będziemy obchodzić 106. Światowy 
Dzień Migranta i Uchodźcy oraz Światowy Dzień Turystyki.  
 

8. W tym tygodniu patronują nam: 

• 21 IX – św. Mateusz Apostoł i Ewangelista (†około 60), Pan Jezus dokonał w nim 
cudu nawrócenia, stał się Chrystusowym uczniem i autorem jednej z Ewangelii. 

• 23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki 
czciciel Eucharystii i Matki Bożej. 

 

9. Sprzątanie Kościoła w tym tygodniu przypada na następujące Rodziny: 
26.09.2020 Anna Sikorska, Emilia Rodehau, Barbara Delinowska, Agnieszka Biela, 
    Agnieszka Wilk, Zbigniew Wilk  
03.10.2020 Krystyna Maciąg, Daniel Jezierski, Józef Białowąs, Ewelina Fiszer  
10.10.2020 Barbara Polańska, Joanna Polańska, Agnieszka Węgrzyn,  
    Teresa Cybulska  
17.10.2020 Katarzyna Amorgowicz, Halina Kubas, Agnieszka Krząstek,  
    Sebastian Jastrzębski, Małgorzata Jastrzębska. 
 

10. Burmistrz Niemodlina – Pani Dorota Koncewicz przypomina, że w terminie 
od 1 września do 30 listopada 2020 r., na terenie całego kraju odbywa się 
Powszechny Spis Rolny. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.  
 Aby Spis Rolny przyniósł oczekiwany efekt musi być kompletny i zawierać rze-
telne informacje, co oznacza, że spisane powinny być wszystkie gospodarstwa rol-
ne. Dlatego zachęcam Państwa szczególnie do samodzielnego spisania się przez 
Internet. Proszę również o obdarzenie zaufaniem pracowników służb spisowych, 
a w szczególności rachmistrzów spisowych oraz pełny udział w spisie rolnym (pełna 
treść listu Pani Burmistrz dostępna jest na stronie Parafialnej i w gablotkach przy kościele) 
 
 

 

 Boża sprawiedliwość jest inna niż ludzka, ale Pan zawsze hojnie obda-
rza nas swymi łaskami. Idźmy z radością do pracy w Bożej winnicy. Niech 
nas umacnia Boże błogosławieństwo. 
 
 
 


