
 

 

 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ  

  

I Czytania 

Księga Izajasza  (Iz 55, 6-9) 

 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.  

 

II Czytanie 

List do Filipian (Flp 1, 20c-24. 27a) 

 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  

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 20, 1-16a) 

 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: „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 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 ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi". 
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       NMP Królowej Różańca Św. w Gdańsku 

  

       NMP Królowej Różańca Św. w Gdańsku 



Komentarz do Ewangelii 
1. Można potraktować tę przypowieść szerzej, jako przypomnienie o wartości pracy jako takiej. „Idźcie 

i wy do winnicy” – człowiek nie powinien żyć bezczynnie. Praca nie jest karą za grzech, ale darem, który 

służy naszemu człowieczeństwu. Czytamy w katechizmie: „Praca ludzka jest bezpośrednim działaniem 

osób stworzonych na obraz Boży i powołanych do przedłużania – wraz z innymi – dzieła stworzenia, 

czyniąc sobie ziemię poddaną. Praca jest zatem obowiązkiem… Szanuje ona dary Stwórcy i otrzymane 

talenty. Może mieć także wymiar odkupieńczy. Znosząc trud pracy w łączności z Jezusem, 

rzemieślnikiem z Nazaretu i Ukrzyżowanym na Kalwarii, człowiek współpracuje w pewien sposób 

z Synem Bożym w Jego dziele odkupienia” (KKK 2427). 

2. Z tematem pracy łączy się aktualny problem pracoholizmu. Wiele osób narzeka na nadmiar 

obowiązków, brak odpoczynku, przeciążenie. Problemem bywa także kwestia motywacji. Pracuję po to, 

by żyć, czy żyję po to, by pracować? Denar to uczciwa zapłata za dniówkę. Przypowieść zwraca uwagę, 

że komuś może udać się zarobić denara, gdy będzie pracował krócej, nawet tylko godzinę. Jezus mówi: 

„Weź, co twoje, i odejdź”. Wiele naszych frustracji płynie z porównywania się z innymi. Marzymy 

o pensji bogaczy, o awansie na prezesa milionera. Jeśli jednak uczciwą pracą zarabiamy sprawiedliwą 

zapłatę, warto porzucić porównania. Jakiś rodzaj nierówności należy do życia. Każdy ma swoje miejsce, 

zadanie, odpowiedzialność. Nie warto całe życie się szarpać. Bywają słuszne ambicje, ale bywają 

ambicje chore, podszyte zazdrością. Nie pozwólmy zazdrości niszczyć nam życia. 

3. Przypowieść o pracy w winnicy jest w najgłębszym sensie opowieścią o powołaniu jako takim. 

O „pracy” prowadzącej do zbawienia. Denar jest obrazem Bożej zapłaty za dobre życie. Niebo jest 

darem, a jednocześnie zapłatą, „zasługą” – jak uczy klasyczna teologia. Katechizm przypomina, że 

w sensie ścisłym nie istnieje ze strony człowieka zasługa względem Boga, bo wszystko otrzymaliśmy od 

Niego jako dar. Ale zarazem istnieje zasługa człowieka u Boga, która wynika z tego, że „Bóg w sposób 

dobrowolny postanowił włączyć człowieka w dzieło swojej łaski. Ojcowskie działanie Boga jest pierwsze 

dzięki Jego poruszeniu; wolne działanie człowieka jest wtórne jako jego współpraca, także zasługi 

dobrych uczynków powinny być przypisane najpierw łasce Bożej, a dopiero potem wiernemu” (KKK 

2008). Tę prawdę ilustruje właśnie dzisiejsza przypowieść. To Bóg wzywa, najmuje i płaci. A zasługą 

człowieka jest odpowiedź na to wezwanie i nietraktowanie Bożego „denara” jako zwykłej należności. 

Bóg nie jest nam nic winien… ale chce nam zapłacić.  
  

ks. Tomasz Jaklewicz 

https://www.gosc.pl/kalendarz/41e75c.Komentarze-do-Ewangelii/2020-09-20 

  

 

Ojciec Pio z Pietrelciny - zapach świętości 

  
 

 

Ojciec Pio urodził się w ubogiej rodzinie 25 maja 1887 roku w małej włoskiej 

miejscowości Pietralcina niedaleko Neapolu. Wcześnie odkrył powołanie do życia 

zakonnego, mając 16 lat wstąpił do nowicjatu kapucynów. Z wielką gorliwością 

traktował codzienne modlitwy we wspólnocie, a także swoje obowiązki 

nowicjusza, a potem studenta filozofii i teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał w 

1910 roku. Pewnie w przyszłości byłby jednym z wielu pobożnych zakonników 

oddanych Chrystusowi Panu, gdyby nie drugie powołanie. 



 Dnia 20 września w 1918 roku, spowiadając chłopców, O. Pio poczuł ogromny ból, który trwał 

w jego ciele przez dwa dni. Wydawało mu się, że umiera. Cierpienie było ogromne, przeszywające cały 

organizm. Bóg naznaczył jego ciało pięcioma Chrystusowymi ranami. W ten sposób przygotował 

sobie narzędzie do wypełnienia swego planu jednania ludzi z Sobą w sakramencie pojednania  

i w Eucharystii. Zanim to się jednak dokonało, O. Pio przeżył wiele upokorzeń. Był czas, że musiał 

opuścić na jakiś czas klasztor, przebywał wtedy w rodzinnym domu. Wielką pomoc okazał mu wtedy  

O. Augustyn, jego kierownik duchowy. Przez 10 lat doświadczył zakazu kontaktowania się z ludźmi  

i publicznego odprawiania Mszy świętej. Autentyczność stygmatów była wiele razy badana. 

Prawie całe swoje życie zakonne spędził w jednym klasztorze San Giovanni Rotundo. Jego 

zakonne i kapłańskie życie upływało pomiędzy ołtarzem, konfesjonałem i celą. Jego świętość, duch 

modlitwy i surowych pokut duchowo owocowały w setkach tysięcy osób, które nawiedzały zakonnika. 

Nie wszyscy jednak mogli się wyspowiadać, ale samo już uczestniczenie we Mszy świętej, którą 

kapucyn odprawiał prawie trzy godziny, było czasem wielkiej łaski i przemiany. Ci, którzy spowiadali 

się u O. Pio, pod wpływem Bożego działania przemieniali swoje życie. Bywało, że przystępowali do 

sakramentu pokuty nawet po 30 i 40 latach. 

  Ojciec Pio miał łaskę przenikania wnętrza człowieka, gdy spowiedź była niepełna zachęcał, by 

się lepiej przygotować i przyjść ponownie. Ktoś zadał mu pytanie: Czy nie uważasz Ojcze, że to 

ryzykowne nie udzielić komuś rozgrzeszenia? Odpowiedział bez chwili wahania, że nie, bo towarzyszy 

tej osobie modlitwą i umartwieniem. Po pewnym czasie skarceni wracali i w sposób wyczerpujący 

przedstawiali stan swej duszy i relacji z Bogiem. Ojciec Pio miał też łaskę uzdrawiania. Ci którzy jej 

doświadczali czuli wokół siebie niezwykle piękny i mocny zapach podobny do tego, który wydzielają 

fiołki. 

Stygmatyk był w stanie załatwiać sprawy na odległość. Pewnego razu przybyła do klasztoru, 

gdzie spowiadał O. Pio, pewna kobieta, która pragnęła poradzić się zakonnika w bardzo ważnej sprawie. 

Było tak wiele osób do spowiedzi, że nie zdążyła zamienić z nim ani jednego zdania. Zawiedziona poszła 

na dworzec kolejowy, by powrócić do swego miasta. Będąc już na peronie, usłyszała, że ma się zgłosić 

do zawiadowcy stacji. Ten przekazał jej list, w którym zawarta była odpowiedź na jej kłopoty.  

 Kapucyn z San Giovanni Rotondo posiadał także dar bilokacji, tzn. mógł być obecny  

w dwóch miejscach w tym samym czasie. Spowiadał i jednocześnie np. ratował zagrożonych katastrofą 

lotników, którzy go widzieli za szybami samolotu… Kiedy jeden z nich spotkał Ojca Pio, rozpoznawszy 

go, podziękował mu za ocalenie życia. Wtedy kapucyn zażartował, że za drugim razem nie będzie się 

zajmować sterami maszyny. 

Ojciec Pio był także bardzo wrażliwy na los ludzi ciężko chorych. To dla nich z pomocą wielu 

hojnych dobrodziejów wybudował duży, nowoczesny szpital "Dom ulgi w cierpieniu", który do dzisiaj 

służy setkom cierpiących na różne schorzenia. Głównym i najlepszym Lekarzem, obok świetnych 

specjalistów, jest Pan Jezus. Kapucynowi bardzo zależało, by także czas choroby ludzie przeżywali  

z wiarą w Bożą Opatrzność, a także by w tej trudnej próbie nie byli osamotnieni. Dlatego chorych, którzy 

tam się leczą, wspierają także liczni wolontariusze. 

Ojciec Pio został kanonizowany przez Jana Pawła II w 2002 roku. Ksiądz Karol Wojtyła, jeszcze jako 

młody student rzymskiego Angelicum, zetknął się osobiście z kapucynem. Jego też prosił w liście  

o uzdrowienie z choroby nowotworowej pewnej Polki, która została cudownie uratowana. 

Dzisiaj wielu z nas czerpie przykład z tego gorliwego zakonnika, który, jak kiedyś św. Franciszek  

z Asyżu, budzi Kościół i przynagla go do duchowej odnowy. Misja Ojca Pio nadal trwa. Wielu chrześcijan 

karmi się jego duchowością eucharystyczną, maryjną i pokutną. Prośmy dzisiaj, byśmy tak jak on 

umieli usłyszeć Głos Boga wzywający nas do nawrócenia w tym świętym czasie Adwentu, oczekiwania 



na ponowne narodzenie się Jezusa w naszym sercu, w naszej rodzinie, wspólnocie i całej Ojczyźnie. 

Święty Ojcze Pio, módl się za nami!        
Źródło tekstu: 

https://deon.pl/wiara/ojciec-pio-z-pietrelciny-zapach-swietosci,150249 

  

 

 

 

  

 

 

INTENCJE MSZALNE     21-27.09.2020 

PONIEDZIAŁEK   21.09.2020    ŚWIĘTO św. Mateusza apostoła i ewangelisty 

6:30  + Gertruda Zelewska (21) 

6:30  + Grzegorz Truchanowicz w miesiąc po pogrzebie  

7:00  + Krystyna Sowińska (21) 

7:00  ++ Małżonkowie: Stanisław i Janina Kulas, syn Ryszard Kulas i rodzice z obojga stron 

7:00  + Łucja Melczak w miesiąc po pogrzebie  

7:30  ++ Bogdan, Jan i Kazimiera (ona) 

7:30  + Irena Zaręba (21)  

18:30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w 52. Rocznicę ślubu Heleny i Alojzego Filip, 

o zdrowie na dalsze lata dla nich oraz dla ich dzieci, wnuków i wnuczek  

18:30  ++ O radość nieba dla śp. męża Mariana, jego przodków i krewnych z obu stron  

 

WTOREK    22.O9.2020 

6:30  ++ Małgorzata Kupczynas w 16. Rocznicę śmierci i wszyscy zmarli z rodziny 

6:30  + Romuald Hryńków w 1. Rocznicę śmierci  

7:00  + Irena Zaręba (22) 

7:00  + Syn Adam w pół roku po jego śmierci 

7:00  + Józef Miłosz w miesiąc po pogrzebie  

7:30  O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla brata Władysława, Piotra, 

Ignacego, siostry Ireny i Olgi z rodzinami 

7:30  + Gertruda Zelewska (22)  

17:00   MSZA ŚWIĘTA Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA  

18:30 ++ Irena Ciesielska w 4. Rocznice śmierci i Czesław Ciesielski 

18:30  + Krystyna Sowińska (22)  

 

ŚRODA    23.09.2020     ŚWIĘTEGO PIO Z PETRELCINY, PRESBITERA 
                            
6:30   Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę 
Matki Bożej dla Siostry Pii z okazji imienin       

6:30   + Gertruda Zelewska (23) 

6:30   + Norbert Serocki w miesiąc po pogrzebie  



7:00   ++ Beata Wielgosz i zmarli z rodziny 

7:00   ++ Ewa Stępniewska w 2. Rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron 

7:00   O zdrowie i szczęśliwą operację dla sąsiadki Heleny 

7:30   ++ Maria w 18. Rocznicę śmierci, Franciszek, Stanisław i Stefania 

7:30   + Krystyna Sowińska (23)  

18:30  ++ Rodzice: Jan i Janina Kunaszyk 

18:30  + Irena Zaręba (23)  

 

CZWARTEK    17.09.2020 

6:30   + Danuta – przedwcześnie zmarła 

6:30   ++ Stefania i Aleksander Godlewski, Aniela i Leon Dubert, Jolanta Bartoszewicz  

7:00  + Irena Zaręba (24) 

7:00   + Bernard Malinowski w 1. Rocznicę śmierci                                          

7:30  ++ O łaskę życia wiecznego dla śp. Teofila, jego rodziców i rodzeństwo 

7:30   + Gertruda Zelewska (24)  

18:30   Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Bożej dla Anny z okazji 85. urodzin 

18:30   + Krystyna Sowińska (24)      

 

PIĄTEK 25.09.2020 

6:30   + Irena Zaręba (24) 

6:30   + Krystyna Gliwa w 6. Rocznicę śmierci 

6:30   + Władysława                       

7:00   + Krystyna Sowińska (25) 

7:00   + Jan Łopuski w 1. Rocznicę śmierci  

7:30   ++ Łucja, Franciszek, Czesław, Luc oraz zmarli z rodziny 

7:30   ++ Stefania, Mieczysław i Maria Szukis  

18:30  + Urszula w 1. Rocznicę śmierci 

18:30  + Gertruda Zelewska (25) 

 

 



SOBOTA     26.09.2020    

6:30   + Irena Zaręba (26) 

6:30   ++ Michał Hasse  w 4. Rocznicę śmierci, zmarli z rodziny Hasse, Hornowskich i Kniat  

7:00   + Gertruda Zelewska (26) 

7:00   Dziękczynna w 86. Rocznicę urodzin Barbary Filary z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata  

7:30   O Boże błogosławieństwo dla członkiń Róży św. Wincentego a Paulo i ich rodzin 

7:30   + Krystyna Sowińska (26)  

18:30  ++ Za zmarłych rodziców i teściów  

 

26 NIEDZIELA ZWYKŁA   20.09.2020 

GÓRNY KOŚCIÓŁ  

6:30   + Krystyna Sowińska (27) 

8:00 ++ Joanna Banaszak , Emilia, Andrzej, Cecylia, Czesław i zmarli z rodziny  

9:30   ++ Tadeusz Kowal w 8. Rocznicę śmieci, rodzice z obojga stron, Marian i Stanisława (ona) 

Borkowscy 

11:00 Za parafian 

11:00  70 – lecie ślubu: Bronisława (ona) i Adam Hryńków, z podziękowaniem za otrzymane łaski, 

z prośbą zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej  dla jubilatów i całej rodziny  

12:30  + Irena Zaręba (27)  

16:00  ++ Beata Szmitowska w 2. Rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron  

19:00  O nawrócenie i wiarę w Pana Boga dla syna Krzysztofa, przebaczenie mu jego grzechów, 

opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo  

DOLNY KOŚCIÓŁ  

8:00   40. Rocznica ślubu: Brygida i Kazimierz Jankowscy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla jubilatów i całej rodziny  

9:30   Dziękczynna w 9. Rocznicę sakramentu małżeństwa Edyty i Radosława z prośbą o potrzebne 

łaski, zdrowie dla małżonków i ich dzieci Rozalii i Franciszka  

11:00  Dziękczynna za syna Hieronima z okazji imienin z prośbą o dalsze łaski, opiekę Boga i Maryi  

12:30  + Gertruda Zelewska (27 

 

 

Modlitwa o wstawiennictwo ojca Pio 

     Święty ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela, Ciebie wybrał Bóg, 

abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. 

     Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu 

Bożego Miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem 

w Eucharystii i radość trwania w Kościele świętym. Broń nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki 

na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych. 

Amen. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

1. W przyszłą niedzielę  rozpoczniemy rekolekcje przed odpustem parafialnym. W niedzielę nauki 

będą głoszone podczas każdej Mszy św. Od przyszłego poniedziałku do czwartku (włącznie) nauki  

o godz. 9:00, 18:30 i 21:00. Rekolekcje dla dzieci od przyszłego poniedziałku do środy o 16:00, dla 

młodzieży o 17:00 podczas których będą zapisy młodzieży na katechezę przygotowującą do 

sakramentu bierzmowania w 2021r. Msza św. z nauką dla chorych w piątek (04.10) o 10:00. 

Rekolekcje będą głosili księża pracujący na Białorusi. Szczegółowy plan rekolekcji opublikujemy  

w Biuletynie Parafialnym w przyszłą niedzielę, na stronie internetowej i na plakatach. 

2. We wtorek o godz. 17:00 ks. Bp Administrator Archidiecezji Gdańskiej Jacek Jezierski udzieli 

sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Msza św. wieczorna w dolnym kościele.  

Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania, świadków i rodziców w poniedziałek od godz. 18:00 

3. Przypominając nauczanie Kościoła dotyczące rodzicielskiej odpowiedzialności za wychowanie 

potomstwa w duchu wiary apelujemy do rodziców o posyłanie dzieci na katechezę szkolną (także 

w szkole średniej). 

4. W poniedziałek obchodzimy święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, we środę wspomnienie 

św. Ojca Pio z Pietrelciny.Zachęcamy do nabywania Biuletynu Parafialnego. Biuletyn jest dostępny 

u ministrantów, w zakrystii i w Bibliotece. Ofiary składane za biuletyn przeznaczone są na fundusz 

ministrancki, za które serdecznie dziękujemy. 

5. W bibliotece można nabyć prasę katolicką.  

6. W ostatnim czasie dochodziło do częstych przypadków załatwiania potrzeb fizjologicznych  

w dolnym kościele. W związku z tym drzwi do dolnego kościoła w dni powszednie będą otwarte 

tylko od ulicy Śląskiej. Zwracamy się do Parafian o większą czujność i uwagę na osoby, które 

zachowują się nieodpowiednio w świątyni.  

7. Zmarli nasi parafianie: Waldemar Michoń l.66, Janina Kulas l. 84, Łucja Mądrala l.95, Kazimierz 

Piworawrczyk l.81, Henryk Kosztołowicz l.78, Halina Mielczarek l. 94, Jan Nabakowski l.86 Kazimiera 

Rutkowska l. 87. Wieczny odpoczynek… 
  
 

 Parafia Rzymsko-Katolicka NMP Królowej Różańca Św. 

Plac NMP 1, 80-384 Gdańsk, 

tel. (58) 558-33-93,  

www.nmp.pl, poczta@nmp.pl 

Kancelaria parafialna czynna jest  

od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy)  

w godz. 10.00-12.00 i 15.00-18.00.  

  

 



  



 


