
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:  «Królestwo niebieskie podob-
ne 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 po-
nownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny je-
denastej, 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 wy-
płać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedena-
stej 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 spie-
kotę”. 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 je-
stem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».  
(Mt 20, 1-16) 

Słowo Boże na niedzielę 

 

INTENCJE MSZALNE 

Poniedziałek (25.09.2017)  18.00      Tadeusz Wesołowski w 10. r. śm.  
………………………………….. 

Wtorek (26.09.2017) 18.00  +  Emil Miszczak (13. r. śm.), rodzice, teściowie  
          i zmarli z rodziny 
 

…………………………………..   

Środa (27.09.2017)    18.00  +  Marek First (int. popogrzebowa) 
         
………………………………….. 

Czwartek (28.09.2017) 18.00  +  Jan, Renata Chyrek; Stanisław Ziółkowski; zm. z rodzin 
          Chyrek, Kamrowskich, Ziółkowskich 
………………………………….. 

Piątek (29.09.2017)   17.00      msza ślubna  

 

    18.00  +  Mariusz Gębka  
………………………………….. 

Sobota (30.09.2017)  18.00  + mąż Edward Łukowski  
………………………………….. 

Niedziela (1.10.2017)    8.00   +  Maria, Piotr, Sabina, Zofia, Roman Bacińscy;  
         Mieczysław, Piotr Zukierscy  

 

      9.30  +  Edmund Piękoś  

 

    11.00  +  mąż Roman Kosmowski w 38. r. śm.; zmarli z rodzin  
          Kosmowskich, Raczek, Bucichowskich, Szymczak 

 

Parafia pw. Świętych Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika  

i Jana Chrzciciela  w Ostromecku  

ul. Parkowa 2 86-070 Dąbrowa Chełmińska  

tel. 881064644 

www.ostromecko.parafia.info.pl 
Skład redakcji: ks. Piotr Sacha, Janina Ściagow, Aleksandra Ściagow, Danuta Buś, Hanna Piekut, Danuta Węgierska,   

Katarzyna Lewandowska, Agata Lewandowska, Jakub Łukowski 

 
Zapraszamy drogich Parafian do współpracy przy redagowaniu naszego biuletynu. 

 
Informujemy, że nasz biuletyn jest dostępny w  formacie PDF na stronie internetowej parafii  

w zakładce Życie wspólnoty. 

Ewangelia wg św. Mateusza 
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Chwila refleksji 

(…) Jezus chce nam jednak dać w tej Ewangelii coś więcej niż tylko przyczynek do traktatu  
z ekonomii. Jezus głosi naukę o zbawieniu i - swoim zwyczajem - ubiera ją w realia swojej 
epoki i kultury. Zbawienia nie da się osiągnąć ani nawet zrozumieć, polegając jedynie na kate-
goriach sprawiedliwości, należności czy zasług. Zbawienie zawsze jest darem, który nieskoń-
czenie przekracza możliwości naszej natury, wysiłków czy najlepszych nawet chęci. Zbawienie 
można otrzymać jedynie na mocy Bożego daru, łaskawości i miłosierdzia. Człowiek powinien 
otworzyć się na ten dar i przyjąć go z wdzięcznością. Taka postawa nazywa się wiarą. 
I to właśnie wiara mówi nam, że warto się w życiu poświęcić i napracować-nie tylko dla pie-
niędzy, czyli doczesnej zapłaty, lecz w imię sensu życia, w imię własnej godności i powołania, 
w imię Boga, który jest samą miłością i hojnością. Radość, która popłynie z bezinteresownej 
służby, będzie dodatkową premią, a pensja będzie czekała w niebie 
http://www.opoka.org.pl 
 
  



Na drodze ku świętości  
Rok 1, numer Str. 3 Rok 1, numer 1 Str. 2 Nr LXXIII (73),  24 września 2017 r. Nr LXXIII (73), 24 września 2017 r. 

Ogłoszenia duszpasterskie 
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 

 W kalendarzu liturgicznym w poniedziałek wspomnienie bł. Władysława z 
Gielniowa, w środę św. Wincentego a Paulo, w czwartek św. Wacława, w pią-
tek święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała i w sobotę wspo-
mnienie św. Hieronima. 

 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę w łączności z Mszą Świętą o 
godz. 18.00. Po Mszy spotkanie wspólnoty ks. Jerzego Popiełuszki. 

Spotkania z kulturą  
Warto przeczytać – warto posłuchać – warto zobaczyć 

 

Niedawno zapraszaliśmy Państwa do lektury książki ks. Tomasa Halika i Anselma Grüna 
„Bóg zagubiony. Wiara w objęciach niewiary”. Dzisiaj proponujemy inną książkę Anselma 
Grüna, niemieckiego teologa, pisarza, mnicha benedyktyńskiego, „Autosugestia. Chrześci-
jańska sztuka pozytywnego myślenia”. Autor, znawca psychologii i psychoterapii, specjalizu-
je się w zagadnieniach dotyczących rozwoju wewnętrznego człowieka, metodach przezwy-
ciężania negatywnych uczuć i emocji, a także rozwoju poczucia własnej wartości i godności.  
Nota wydawcy o książce: 
Każdy z nas tworzy autosugestie. Są to nieustannie obecne w naszej głowie słowa, które 
wpływają na to, co myślimy, jak się czujemy, jakie relacje tworzymy. Bardzo często przybie-
rają one jednak formę całych negatywnych zdań, które sprawiają, że czujemy się niepo-
trzebni i nieszczęśliwi. 
Anselm Grün, korzystając z mądrości i doświadczenia starożytnych mnichów, udowadnia, że 
jesteśmy w stanie wpływać na to, jakie myśli nam towarzyszą. Wypracowana przez nich 
prosta metoda walki z negatywnymi myślami może zupełnie zmienić nasze życie, przywró-
cić wiarę w bliskość i pomoc Boga, wprowadzić radość i pogodę ducha, uzdrowić relacje. 
Lęk znika i czujemy w sobie miłość, która rozszerza serce, wolność od jakiegokolwiek naci-
sku, by doradzać coś Bogu, wolność bycia przed Bogiem takim, jakim się jest.  
tytuł: Autosugestia. Chrześcijańska sztuka pozytywnego myślenia. 
autor: Anselm Grün 
tłumacz: Tomasz Grodecki 
wydawca: Wydawnictwo WAM 

 Święty Jan Paweł II o trzecim przykazaniu Dekalogu 
Kiedy Bóg mówi: "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił", słowo Jego nie tylko dotyczy 
jednego dnia w tygodniu. Dotyczy ono całego charakteru naszego życia. W tym naszym 
ludzkim życiu nieodzowny jest wymiar świętości. Jest on nieodzowny dla człowieka, ażeby 
bardziej "był" - ażeby pełniej realizował swe człowieczeństwo. I nieodzowny jest dla 
narodów i społeczeństw. Wiara i szukanie świętości jest sprawą prywatną tylko w tym 
sensie, że nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem, że nie da się 
szukać i znajdować Boga inaczej niż w prawdziwej wewnętrznej wolności. Ale Bóg nam 
powiada: "Bądźcie świętymi, ponieważ Ja sam jestem święty!" (Kpł 11,44). On chce swoją 
świętością ogarnąć nie tylko poszczególnego człowieka, ale również całe rodziny i inne 
ludzkie wspólnoty, również całe narody i społeczeństwa.(…) Potrzeba wiele wzajemnej 
życzliwości i dobrej woli, ażeby się dopracować takich form obecności tego, co święte w 
życiu społecznym i państwowym, które nikogo nie będą raniły i nikogo nie uczynią obcym 
we własnej ojczyźnie, a tego niestety doświadczaliśmy przez kilkadziesiąt ostatnich lat.(…) 
Trzecie przykazanie Boże domaga się jeszcze przypomnień zupełnie elementarnych. 
Spodobało się Przedwiecznemu Ojcu uczynić Pośrednikiem naszego zbawienia swojego 
Jednorodzonego Syna, który dla nas stał się człowiekiem. Dlatego niedziela, dzień Jego 
zmartwychwstania, jest dla nas, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa, dniem szczególnie 
świętym. W dniu tym gromadzimy się wszyscy wokół ołtarza, ażeby zaczerpnąć  
ze świętości Chrystusa i ażeby cały nasz tydzień uczynić świętym. (…) Dzisiaj, kiedy część 
katolików zaczyna zaniedbywać coniedzielną Mszę św., trzeba nam sobie przypomnieć 
szczególnie o tajemnicy tej Bożej miłości, jaką zostaliśmy obdarzeni  
w Chrystusie i która się uobecnia na Jego ołtarzu. Nie łudźmy się: odchodząc od źródeł 
miłości i świętości, odchodzi się od samego Chrystusa.                     (Lubaczów 3.06.1991r.)  

Z życia parafii 

Aniołowie 
W najbliższy piątek Kościół obchodzi święto świętych Archaniołów Michała, Ga-
briela i Rafała. Przy tej okazji warto dowiedzieć się nieco więcej o tych, którzy to-
warzyszą człowiekowi od początków jego istnienia. 

Podczas ostatniego spotkania Wspólnoty ks. Jerzego Popiełuszki, ks. Proboszcz 
Piotr Sacha, odpowiadając na zainteresowania słuchaczy, wygłosił konferencję na 
temat Aniołów.  

Aniołowie są stworzeniami duchowymi, niecielesnymi, niewidzialnymi i nieśmiertel-
nymi, bytami posiadającymi rozum i wolę. Kontemplując nieustannie oblicze Boga, 
wielbią Go, służą Mu i są Jego wysłannikami w wypełnianiu zamysłu zbawienia 
wszystkich ludzi. (Kompendium KKK) 

Święty Augustyn pisze: „Aniołowie są duchami, a jako duchy nie są samo przez się 
aniołami, dopiero kiedy są posyłani stają się aniołami. Bowiem słowo „anioł” ozna-
cza funkcję a nie naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura? - Duch. Pytasz o funkcję? 
- Anioł. Przez to czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem”. Za-
tem te istoty duchowe otrzymują miano anioła dopiero wówczas, gdy są wysyłane 
na ziemię z jakąś misją. Ściślej mówiąc, tylko dobre duchy są wysyłane z prawdziwą 
i określoną misją na świat, niemniej jednak, także złym duchom Bóg pozwala 
„krążyć” po świecie, by wystawiali ludzi na próbę i kusili do złego. Bóg im pozwala, 

ale ich nie posyła, stąd w jakimś sensie można także złe 
duchy określić mianem „złego anioła”. Jezus powie: 
„Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przy-
gotowany diabłu i jego aniołom” (Mt. 25,41). 

Niestety nie sposób przytoczyć tu treści całej konferen-
cji, jednakże zachęcamy do zgłębiania tematu poprzez 
lekturę wielu artykułów dostępnych w internecie, a tak-
że sięganie do dobrych książek katolickich.  

„Człowiek jest wielki 

nie przez to,  
co posiada, 

lecz przez to,  
kim jest, 

nie przez to, co ma, 

lecz przez to, 

czym dzieli się  
z innymi”. 

 

św. Jan Paweł II 


