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25. – 31. 08. 2014 r. 

XXI Niedziela Zwykła  
 

Ewangelia wg św. Mateusza 16,13-20.  

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo 

ludzie uważają Syna Człowieczego?» 

A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za 

Jeremiasza albo za jednego z proroków». 

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga 

żywego». 

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu 

Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, 

który jest w niebie. 

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce 

zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. 

I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na 

ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie 

rozwiązane w niebie». 

Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. 

Św. Jan Paweł II o rodzinie 

„Kościół jest powołany do tego, aby wszystkim ukazać na nowo, z coraz większym 

przekonaniem, swoją wolę rozwijania wszelkimi środkami życia ludzkiego i bronienia 

go przeciw jakimkolwiek zasadzkom, niezależnie od stanu i stadium rozwoju, w 

którym się ono znajduje” (FC 30). 

Przypadek zwolnienia prof. Chazana pokazuje, że musimy być gotowi „uzasadniać 

nadzieję, która w nas jest” w niekoniecznie sprzyjających nam warunkach. Nawet jeśli 

obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci niesie ze sobą ryzyko odrzucenia ze 

strony innych ludzi to pamiętajmy, że najważniejsze jacy jesteśmy w oczach Boga. 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  25. 08. 2014 – św. Ludwika 

7. 00 Za ++ w pew. int. 

Wtorek  26. 08. 2014 – NMP Częstochowskiej - Uroczystość 
18. 00 Za + matkę Różę Huncza w 18 r. śm., za męża Wiktora, za ich rodz., za + 

Dariusza Suchan, za + Józefa Langer, + Roberta Pandel, Matyldę i Henryka  

Langer oraz za ++ Angelę i Gerharda Roczek 

Środa  27. 08. 2014 – św. Moniki 
18. 00 Za ++ rodz. Juliannę i Mateusza Drzymała i za++ z rodzin Drzymała – Hasse 

- Kruppa 

Czwartek  28. 08. 2014 – św. Augustyna, bpa i dra K. 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + rodziców Jadwigę i Piotra Datko, syna Gerharda, za ++ zięciów 

Huberta i Franciszka oraz d.op. 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Huberta i Gabrieli z ok. .25 r. ślubu i w int. 

Huberta z ok. 50 r. ur., za syna i za ++ rodziców 

Piątek  29. 08. 2014 – Męczeństwa św. Jana Chrzciciela 
18. 00 Int. wolna   

Sobota  30. 08. 2014 – św. Róży z Limy 
14. 00 Ślub i Msza św. Piotr Ruzik i Teresa Uciechowska 

15. 00 Ślub i Msza św. Tomasz Muc i Marta Szudzichowska 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna - intencja zbiorcza  

- Dz. błag. w int. Jerzego Staś z ok. 70 r. ur., za żonę i za dzieci z rodzinami  

- Do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o Boże błog. i zdrowie za 

małżonków Anielę i Grzegorza, syna Antoniego, za rodziców i za + ojca 

Ignacego  

- Dz. błag. w int. Krzysztofa i Katarzyny Okos w 2 r. ślubu, za syna Filipa, za 

córkę Izabelę  i o Boże błog. dla całej rodziny  

- Za + Henryka Kozak w 6 r. śm., jego syna Wiesława w 16 r. śm., za ++ 

rodziców, teściów, ++ braci Jana i Andrzeja oraz za ++ z pokr. i d.op.  

- Za ++ rodz. Jana i Elżbietę Sladek, dwóch synów i d.op.  

- Za + Romana Roczek w kolejną rocznicę śmierci, za ++ rodziców, teściów i 

krewnych  

Niedziela  31. 08. 2014 – XXII Niedziela Zwykła – Dożynki Parafialne 
8. 00 Za ++ Bronisławę i Franciszka Wolny, za ++ Franciszkę, Edmunda, Pawła i 

Stefana Jończyk, Norberta Ozimek oraz za ++ krewnych i d.op. 

10. 30 UROCZYSTA SUMA DOŻNKOWA ZA NASZYCH ROLNIKÓW, ICH 

RODZINY Z PODZIĘKOWANIEM ZA TEGOROCZNE ZBIORY I 

PLONY ORAZ ZA WSZELKIE BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 - Za + Rudolfa Hyla w I r. śm., za + Renatę Hyla w 14 r. śm., za ++ rodz. 

Hyla - Zieliński - Jambor i d.op.  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Anny Kunickiej  z ok. 91 r. ur., za + męża 

Wojciecha i za dzieci z rodzinami  prosząc o wszelkie Boże błog.   



Pozostałe ogłoszenia  

1. We wtorek Uroczystość NMP Częstochowskiej  

2. Na Górze św. Anny we wtorek i środę pielgrzymka ministrantów, a od 

piątku do niedzieli uroczystość Aniołów Stróżów z obchodami 

kalwaryjskimi  

3. Comiesięczna kolekta - dożynkowa przeznaczona na bieżące wydatki 

parafialne, a naszych Rolników tradycyjnie proszę o przygotowanie 

kościoła na dziękczynienie za tegoroczne zbiory  

4. Podziękowania za kwiaty ofiarowane do kościoła  

5. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

6. W nowym tygodniu życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa  

7. Zaprasza się kibiców w niedzielę 24 sierpnia o godz. 17.00 na pierwszy 

mecz w klasie A pomiędzy Groszmalem a Rodłem Opole  

8. Informuję, że zdjęcia z naszej parafialnej pielgrzymki do Lichenia są już na 

stronie parafialnej 

Święty rodzinny – św. Maria, żona Kleofasa 

Maria należała do rodziny Maryi. Być może była rodzoną siostrą św. Józefa. Św. 

Hegezyp (+ ok. 180), który żył w początkach chrześcijaństwa i któremu była dobrze 

znana tradycja apostolska, nazywa Kleofasa (Klopasa, zwanego także Alfeuszem) - 

bratem św. Józefa, Oblubieńca Maryi. Synami Marii Kleofasowej byli: św. Jakub 

Młodszy, Józef i Juda Tadeusz (Mt 27, 55-56; Łk 24, 10; Mk 15, 40-41), których 

Ewangelie nazywają „braćmi”, czyli krewnymi Jezusa. 

Maria należała do najbliższego grona Pana Jezusa. Towarzyszyła Mu podczas 

wędrówek apostolskich i razem z innymi pobożnymi niewiastami troszczyła się o 

doczesne potrzeby Pana Jezusa, takie jak pożywienie, pranie, a nawet dach nad głową. 

Trwała przy Nim aż do śmierci. „Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra 

matki Jego, Maria, żona Kleofasa” - potwierdza w swojej Ewangelii bezpośredni 

świadek, św. Jan Apostoł (J 19, 25). Kiedy udała się razem z Marią Magdaleną i 

Joanną w poranek wielkanocny do grobu Pana Jezusa, aby namaścić Jego ciało 

olejkami, pierwsza ujrzała anioła - świadka zmartwychwstania - i rozmawiała z nim 

(Mt 28, 1-8; Mk 16, 1-8). Jej też pojawił się w powrotnej drodze Pan Jezus 

Zmartwychwstały (Mt 28, 9-10). O dalszych losach św. Marii Kleofasowej nic nie 

wiemy. 

Wspomnienie liturgiczne świętej żony i matki przypada 9 kwietnia. 

Opowiadanie: Dobra wiadomość 

Robert De Vincenzo, słynny argentyński gracz w golfa, wygrał kiedyś turniej, 

otrzymał stosowny czek, po czym obdzielił uśmiechami fotoreporterów i zaczął 

szykować się do odejścia. Kiedy samotnie kierował się w stronę ustawionego na 

parkingu samochodu, podeszła do niego młoda kobieta, która pogratulowała mu 



zwycięstwa i powiedziała, że jej dziecko cierpi na śmiertelną chorobę. Rzecz jasna, 

nie miała środków na zapłacenie rachunków za usługi lekarskie i szpital. 

Poruszony jej opowieścią De Vincenzo wyjął pióro i wypisał swój będący nagrodą 

czek na nazwisko tej kobiety. 

- Niech pani zapewni dziecku wszystko, co najlepsze - powiedział, wsuwając do w jej 

dłoń. 

W następnym tygodniu podczas lunchu w klubie podszedł do niego członek władz 

Zrzeszenia Profesjonalnych Graczy w Golfa i powiedział: 

- W zeszłym tygodniu chłopcy z parkingu mówili mi, że po turnieju spotkał pan młodą 

kobietę. - De Vincenzo przytaknął. - Cóż! - westchnął mężczyzna. - Mam dla pana 

kiepską wiadomość. To wariatka. Ona nie ma żadnego dziecka. Nawet nie jest 

mężatką. Zwyczajnie pana nabrała, przyjacielu. 

- Chce pan powiedzieć, że nie ma żadnego umierającego dziecka? - spytał De 

Vincenzo. 

- Właśnie. 

- Ależ to najwspanialsza wiadomość, jaką usłyszałem w tym tygodniu!      
Humor 

Grupa turystów błądzi w górach. Wieczór zapada, a tu ani śladu człowieka i nadziei na 

nocleg. 

- Mówił pan, że jest najlepszym przewodnikiem po Tatrach! - wścieka się jeden z 

uczestników wycieczki. 

- Zgadza się! 

Ale to mi już wygląda na Bieszczady... 

Facet po imieninach: 

Budzę się rano cały w kwiatach… 

- Och, jak romantycznie! 

...otwieram szerzej oczy - a to klomb. 

Mały Jasiu puka do sąsiada. 

- Tatuś prosił, żeby pan pożyczył... 

- Cukru? Soli? - próbuje zgadnąć sąsiad. 

- Nie, korkociąg. 

- Korkociąg? Powiedz tatusiowi, że zaraz sam przyniosę! 

 

Salon piękności: 

- Poproszę manicure jak u Britney Spears, hairstyle jak u Angeliny Jolie i pedicure jak 

u Naomi Campbell. 

- A gębę Gerarda Depardieu zostawiamy? 

Koreę Północną można odróżnić od Południowej obserwując mech na pniach drzew. 

Jeżeli ludzie go jedzą - to jest to Korea Północna… 


