
Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za dzisiejszą zbiórkę do puszek przed Kościołem wyznaczoną 

na Wydział Teologiczny w Opolu  

2. W przyszłą niedzielę kolekta wyznaczona na budowę kościołów i jałmużna 

postna z całego roku  

3. Od poniedziałku triduum dla dzieci i młodzieży ku czci św. Stanisława 

Kostki  

4. W kancelarii parafialnej można zamawiać intencje mszalne na przyszły rok 

- szczególnie rocznice, jubileusze i inne ważne Msze św.  

5. W zakrystii można także nabywać kalendarze na przyszły rok 2014 pt. 

”Kościoły Metropolii Górnośląskiej”  

6. Tym, którzy uczestniczyli w nabożeństwie do MB Fatimskiej składam 

serdeczne podziękowania - szczególnie za modlitwę o pokój w Syrii i na 

całym Bliskim Wschodzie  

7. Serdeczne Bóg zapłać Panu Wacławowi Jankowskiemu, który przekazał 

nieodpłatnie na rzecz Parafii dwie tony opału  

8. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

9. Dzieci z kl.III (pierwszokomunijne) mają swoje spotkanie po Mszy 

szkolnej  

10. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane na ołtarze do naszego kościoła  

11. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

12. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać ”Drogi do Nieba”  

13. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

14. Zaprasza się kibiców w niedzielę 15 września o godz. 17.00 na mecz 

piłkarski pomiędzy Groszmalem Odrą Opole a LZS Turawa 

 

Humor 
 

Brunetka i blondynka znalazły trzy granaty ręczne i postanowiły, że lepiej będzie, jeśli 

zabiorą je na posterunek policji.  

- A co, jeśli jeden nam wybuchnie, zanim tam dotrzemy? - pyta brunetka.  

- Nie martw się - mówi blondynka - Skłamiemy i powiemy, że znalazłyśmy tylko dwa.  

Blondynka wstaje rano z łóżka i podchodzi do okna. Mąż pyta:  

- Jaka dziś pogoda?  

- Skąd mogę wiedzieć? Jest straszna mgła, pada deszcz i niczego nie widać! 

W Sądzie: 

- Ile pozwana ma lat? 

- Chwileczkę, Wysoki Sadzie muszę policzyć: kiedy wychodziłam za niego za mąż 

miałam 20 lat, on miał 40. To teraz, jeśli on ma 70, a ja jestem o połowę młodsza, to 

mam 35?  
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XXIV Niedziela Zwykła 
 

Ewangelia wg św. Łukasza 15,1-32.  

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. 

Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z 

nimi». 

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 

«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu 

dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? 

A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona 

i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: "Cieszcie się ze mną, bo 

znalazłem owcę, która mi zginęła". 

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, 

który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie 

potrzebują nawrócenia». 

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala 

światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? 

A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: "Cieszcie się ze mną, bo 

znalazłam drachmę, którą zgubiłam". 

Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, 

który się nawraca». 

Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów. 

Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada". 

Podzielił więc majątek między nich. 

Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam 

roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. 

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć 

niedostatek. 

Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola 

żeby pasł świnie. 

Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu 

ich nie dawał. 


