
  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

(Mt 21,33-43) 
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych 

ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien 

gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją 

murem, wykopał w niej tłocznię, 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: 

Nędzników 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: Właśnie ten 

kamień, który odrzucili budujący, 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. 
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 „Odmawiajcie różaniec” 
                               Sługa Boży Jan Paweł II 

         W przypowieści o przewrotnych rolnikach zawarł Jezus przesłanie, skierowane do każdego nas, 

abyśmy przejęli się odpowiedzialnością za własne życie. Wyszliśmy z ręki Boga. Jesteśmy winnicą Pana. 

Bóg zadbał o wszystko, co było konieczne dla jej owocowania. On też liczy na plon Jemu należny. On liczy, 

że nasze życie będzie owocne. Jezus przypomina nam, że jesteśmy tylko dzierżawcami, a nie właścicielami 

winnicy. Otrzymane życie nie jest naszą własnością. Pozostaje darem Boga i do Niego należy.  

         Czy tej winnicy nie zaniedbujemy, pozwalając, aby popadła w ruinę czy została rozgrabiona? Czy 

oddajemy Bogu codziennie swoje życie? Gospodarz posłał sługi po plon Jemu należny. On nie chciał 

rolnikom zabrać wszystkiego. Tylko Swoją część. On ich traktował nie jak niewolników, ale jak 

współpracowników, z którymi chciał dzielić zyski. Czy nie mamy pokusy, aby swoje życie zagarnąć tylko 

dla siebie? Co najczęściej przywłaszczamy sobie w naszym życiu? Czego nie potrafimy Bogu oddać?  

         Rozważając Boże Słowo starajmy się odpowiedzieć sobie na te pytania! 

         Pozdrawiam i dołączam dar modlitwy –    ks. Ryszard Kempiak SDB 
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Czyste Góry 2008 
 

Już o raz XXXII w Bieszczadach w dniach 

26-27 września zorganizowano 

międzynarodową akcję Czyste Góry. 

W tym roku organizatorami byli: PTTK 

Ustrzyki Dolne, Bieszczadzki Park Narodowy, 

Nadleśnictwo Wetlina oraz Starostwo 

Powiatowe Ustrzyki Dolne. Trasy były jedno i 

dwudniowe.  

Młodzież gimnazjalna z naszej szkoły 

wyruszyła na trasę dwudniową z 

nauczycielami Hanną Myślińską i 

Radosławem Pasławskim.  

Najmłodsi (Asia i Marta Stępniewskie, Nina i 

Miłosz Smoleńscy) pod czujnym okiem 

wychowawczyni klasy II i III Anny 

Stępniewskiej wyruszyli na trasę 

jednodniową. Oczywiście w towarzystwie 

przewodnika Karoliny Smoleńskiej oraz kilku 

osób z ustrzyckiego PTTK.  

Podróż gimbusem umilała nam przepięknie 

opowiadając o historii Bieszczadów 

przewodnik z koła ustrzyckiego pani Teresa 

Jeziorska. 

W ten sposób szybko dotarliśmy do Suchych 

Rzek skąd wyruszyliśmy na szlak trasą Suche 

Rzeki- Przełęcz Orłowicza (1093 m.n.p.m)- 

Smerek (1222 m.n.p.m) - Wetlina. 

Sprzątania tu nie było wiele gdyż ta urokliwa 

trasa jest stosunkowo mało uczęszczana przez 

turystów. 

Pogoda sprzyjała choć na szczytach dość 

mocno wiało i chmury wyglądały nieco 

groźnie ale obyło się bez deszczu. 

Góry zaczęły już przyoblekać się w jesienną 

suknię, cieszyły oko brązy, żółcie i 

gdzieniegdzie czerwienie. 

Ze szczytu Smereka dane nam było oglądać 

rozległą panoramę aż po Bieszczady 

ukraińskie oraz Góry Bukowskie na Słowacji. 

Po porządnym marszu bigos na campingu 

PTTK w Wetlinie smakował wyśmienicie. 

Zostaliśmy obdarowani kubeczkami i 

kalendarzykami, smyczami i jako najmłodsi 

uczestnicy  koszulkami. 

A uczestnik naszej wycieczki pan Jan Buczek 

przewodnik z Ustrzyk otrzymał jeszcze lepsza 

nagrodę- Biesa- przyznawanego zasłużonym 

dla ustrzyckiego PTTK. Wracaliśmy do 

domu troszkę zmęczeni ale zadowoleni i z 

nadzieją że w przyszłym roku dołączy się do 

nas więcej osób. 
Karolina Smoleńska  
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KOMUNIKAT 

Konferencji Episkopatu Polski 

i Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" 

przed Dniem Papieskim 

 

Dzień Papieski wpisał się już na stałe w 

życie Kościoła w Polsce. Przeżywać go 

będziemy 12 października, w przyszłą 

niedzielę, która poprzedzi dzień 16 

października – trzydziestą rocznicę wyboru 

Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę 

Piotrową. Z tej okazji odczytamy w 

przyszłą niedzielę list Episkopatu, który 

przybliży nam pontyfikat Sługi Bożego 

Jana Pawła II i jego znaczenie dla Kościoła. 

 

Obchody Dnia Papieskiego rozpoczęliśmy 

przed ośmiu laty razem z nowym wiekiem i 

tysiącleciem. Ojciec Święty Jan Paweł II 

cieszył się tą inicjatywą Kościoła w Polsce. 

Przeżywał go razem z nami przez cztery 

lata. Naród w tym dniu rozważał 

najważniejsze kierunki działań pontyfikatu, 

a w nauczaniu papieskim szukał inspiracji 

do chrześcijańskiego świadectwa. Papież 

budził w nas nadzieję na jedność Kościoła 

oraz na pokój na świecie. Pomagał nam w 

odpowiedzialnym poszukiwaniu prawdy. 

Wskazywał na godne przeżywanie istoty 

życia chrześcijańskiego w duchu wzajemnej 

miłości. Uczył szacunku dla każdego 

człowieka. 

 

Tegoroczny Dzień Papieski przeżyjemy pod 

hasłem: „Jan Paweł II – Wychowawca 

Młodych”. Wiele jest spraw, które trzeba 

nieustannie podejmować w życiu Kościoła i 

Narodu. Ale troska o młode pokolenie jest 

jedną z najważniejszych, bo dotyczy tych, 

którzy będą kształtować przyszłość nas 

wszystkich. To dlatego Jan Paweł II 

organizował Światowe Dni Młodych i 

przypominał im, że są nadzieją Kościoła i 

świata. 

 

To z inspiracji Jego nauczania zrodziło się 

„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, które 

Episkopat Polski powołał do życia, by 

mogło wspierać niezamożną a zdolną 

młodzież, pochodzącą z małych miast a 

zwłaszcza ze wsi, dotkniętych kiedyś 

błędną polityką rolną, co odciskało się na 

całych pokoleniach Polaków. Dziś Fundacja 

„Dzieło Nowego Tysiąclecia” otacza opieką 

stypendialną przeszło dwa tysiące młodych 

Polaków: gimnazjalistów, licealistów i 

studentów. To ich nazwał Papież „żywym 

pomnikiem Jana Pawła II”. Społeczeństwo 

Polskie z entuzjazmem podjęło tę inicjatywę i 

hojnie corocznie składa ofiary w Dniu 

Papieskim na ten niezwykły i nam wszystkim 

bliski cel. Naszą ofiarą złożoną na Fundusz 

stypendialny na rzecz dobrej, zdolnej i 

niezamożnej młodzieży oddamy synowski hołd 

wdzięczności Janowi Pawłowi II w trzydziestą 

rocznicę powołania go na tron papieski. 

 

Dzień Papieski zostanie poprzedzony w 

przyszłą sobotę Sympozjum na Uniwersytecie 

Warszawskim z udziałem Księdza Kardynała 

Stanisława Ryłki z Rzymu i rozdaniem na 

Zamku Warszawskim nagród TOTUS. 

Natomiast w sam dzień, w niedzielę 12 

października, odbędą się takie imprezy, jak 

koncerty, sympozja, a nade wszystko 

podejmiemy modlitwę o rychłe wyniesienie na 

Ołtarze Jana Pawła II. To wszystko przypomni 

nam znowu tę wielką postać, bez której trudno 

sobie wyobrazić kształt współczesnej Polski i 

rolę, jaką odgrywa w niej Chrystusowy 

Kościół. 

 

 

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi  

zgromadzeni na 345. Zebraniu Plenarnym  

Konferencji Episkopatu Polski 

 

  Białystok, dnia 26 IX 2008 r. 

 

 

 



WŚRÓD  NAS_____________________________________________________________________ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstęp do Mszy świętej: Bóg posłał nam swego Syna. Oddał w nasze ręce losy swego 

Kościoła, losy świata i Ewangelii. Przez udział w tej eucharystycznej ofierze mamy dać 

wyraz swej wiary w Syna Bożego, mamy słuchać Ewangelii, by wypełnić ją w życiu i w 

ten sposób przynosić owoce dobra, przyczyniać się do uświęcenia świata.  

Tak wiele otrzymaliśmy od Boga, tak mało dajemy w zamian za otrzymane dary. 

Przeprośmy Boga za winy, że jesteśmy grzeszni, by Bóg zmiłował się nad nami i 

przebaczył nam grzechy. 
  

1. Dziś przeżywamy 27  niedzielę zwykłą.  Dzisiaj Różaniec o godz. 17.00 po nabożeństwie 

spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSP Jezusa na plebani. 
 

2. We wtorek (7.10) Wspomnienie NMP Różańcowej. 

 

3. W czwartek (9.10.) wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa. Adoracja 

Najświętszego Sakramentu i różaniec wspólnoty dla  Intronizacji Najświętszego Serca 

Pana Jezusa. Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

 

4. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić VIII Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł 

II – Wychowawca Młodych”. Z tej okazji jak w poprzednie lata będzie zbierana do puszek 

składka na fundusz stypendialny dla młodzieży utalentowanej pochodzących z 

niezamożnych rodzin. 

  

5. Zachęcamy wszystkich Parafian, a szczególnie dzieci i młodzież do wspólnej modlitwy 

różańcowej. Tym zaś, którzy będą mieli przeszkody w tych nabożeństwach polecamy aby 

modlitwę różańcową odmawiali w domu, w gronie rodzinnym. Każdy, kto pobożnie będzie 

uczestniczył w nabożeństwie różańcowym w kościele lub odmówi go w rodzinie może 

zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Nabożeństwa różańcowe są odprawiane 

przez cały październik w ciągu tygodnia o godz. 17.00 i zaraz po nabożeństwie - Msza 

święta. 
 

6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła Paniom: Dominice Podstawskiej i 

Annie Stępniewskiej. Na przyszły tydzień do sprzątania prosimy Panie: Annę Faran i 

Grażynę Koncewicz.  

7. Intencje mszalne: 
Niedziela (4.10)         - godz.  8

00
   + Emil Woźnicki. 

       - godz. 11
00

   + Krzysztof Rak. 

       Niedziela (12.10)       - godz. 8
00

     + Emil Woźnicki 

       - godz. 11
00 

  + Roman Paprotny 

. 

 
 

 

 

 

************************************************************************* 
Redaguje zespół: ks. Stanisław Lasak, Karolina i Witold Smoleńscy 
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W tym tygodniu imieniny obchodzą : Artur Bereżański, Artur Krakowski, Artur Maj. 
Zapraszamy Solenizantów na Mszę św. w piątek  podczas której modlić się będziemy w ich  

intencji. 

 

 

 


