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15. – 21. 09. 2014 r. 

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
 

„Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna 

Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”. 

Wielką popularnością w księgarniach religijnych cieszy się książka „Moc 

uwielbienia”. Opowiada o tym, jak zmienia się życie człowieka, gdy zaczyna 

szczerze Bogu dziękować i Go uwielbiać. Autor, Merlin Carothers, dzieli się 

doświadczeniem rozmów z ludźmi, których problemy „powaliły na łopatki”. 

„Podziękuj za to Bogu?” – prowokacyjna zachęta, spotykała się początkowo z 

niezrozumieniem, zdziwieniem, a nawet buntem zrozpaczonych rozmówców. 

„Jak mogę za to dziękować? Przecież to jest złe. Przez to cierpię!”. Merlin z 

rozbrajającą szczerością mawiał wtedy: „Ale gdyby nie to doświadczenie, nie 

przyszedłbyś tak szczerze do Boga! Nie miałbyś potrzeby tak bardzo Go 

szukać”. 

Dziękując za wszystko, wyrażamy naszą ufność, że „Bóg z tymi, którzy Go 

miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8, 28). Także w tym, co 

nas boli, czego nie rozumiemy, na co nie potrafimy się zgodzić. Skoro Bóg 

nawet w takich sytuacjach myśli o naszym dobru, to świadczy o tym, że Mu 

naprawdę zależy i że On sam jest dobry. Z autentycznym dziękczynieniem idzie 

w parze uwielbienie, innymi słowy: wywyższenie Boga. Już nie za coś, ale ze 

względu na to, jaki jest Bóg. 

Wywyższenie Jezusa dokonało się na krzyżu, na Golgocie. On oddał Swoje 

życie, abym mógł żyć wiecznie z Nim i w Nim. A jak jest na mojej Golgocie – w 

moim sercu? Czy wywyższyłem już Jezusa? 

 

 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  15. 09. 2014 – Najświętszej Panny Bolesnej 

7. 00 Za + męża Huberta, za syna Jana, za ++ z rodz. Jenetzko –Tokarz i pokr. 

12. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże 

błog. w int. Herberta Kurpiers z ok. 70 r. ur., za żonę i za dzieci z rodzinami 

Wtorek  16. 09. 2014 – św. m. Korneliusza pap. i Cypriana bpa 
7. 00 Dz. błag. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Doroty i Eryka 

Huncza z ok. 50 r. ślubu i za córkę z rodziną 

18. 00 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Kazimierza Budyłowski z ok. 50 r. ur., za żonę Beatę i za synów oraz za 

synową  

- Dz. błag. w int. Katarzyny i Dominika w 5 r. ślubu, za dzieci Franka i 

Oliwię, rodziców z obu stron oraz w int. całej rodziny 

Środa  17. 09. 2014 – św. Roberta Belarmina, bpa i dra K. 
18. 00 - Dz .błag. do B.Op. MBF w int. Krystyny i Jana Dziadosz z ok. rocznicy 

ślubu, za dzieci z rodzinami, za wnuki i w int. całej rodziny  

- Za + Alfonsa Wocławski w I r. śm., za żonę Gabrielę, za ++  rodziców, 

teściów i ++ z pokr.  

Czwartek  18. 09. 2014 – św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Do św. Katarzyny, MB Fatimskiej z podz. za odebrane łaski, z pr. o dalsze 

zdrowie i Boże błog.w int. całej rodziny 

18. 00 Do MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. rodz. Wicher i 

za + matkę Jadwigę 

Piątek  19. 09. 2014 – św. Januarego, bpa i m. 
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + żonę Lidię Okos w 4 r. 

śm., za + matkę Ritę, ojca Gintera i wuja Helmuta 

Sobota  20. 09. 2014  
14. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP, św. Kataryny z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i 

Boże błog. w int. Bernadety i Ditmara Wocławski z ok. 25 r. ślubu oraz za 

ich najbliższych 

15. 00 Ślub i Msza św. Michał Wilczyński i Karolina Gruszka 

17. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza (wyjątkowo godzinę 

wcześniej)  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Doroty Nowak z ok. 18 r. ur., za 

rodziców, rodzeństwo i dziadków z pr. o wszelkie Boże błog.  

- Za + Józefa Miksik, za + żonę Hildegardę i za ++ rodziców Miksik – 

Świerc  

- Za + Bernarda Musioł w 30 dz. po śm.  

- Za + Gerharda Bernat z ok. urodzin, za jego ++ rodziców, teściową i pokr.  

- Za + żonę  Edeltrudę Wicher, + syna Jozefa, rodz. i za ++ z rodz. Pielenga – 

Wicher  

- Za + Grzegorza Wolny w 27 r. śm., za ++ rodziców, rodzeństwo, teściów, 

pokr. i d.op.  



- Za + matkę Elżbietę Kindler w 6. śm., za + ojca Pawła, ich syna Henryka, 

synową Teresę  i pokr.  

Niedziela  21. 09. 2014 – XXV Niedziela Zwykła – Dzień Środków 

Społecznego Przekazu 
8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBF w int. Joanny i Romana Wąchała z ok. 30 r. ślubu, z 

podz. za łaski, z pr. o dalsze Boże błog. i za dzieci z rodzinami   

10. 30 Dz. błag. w int. Stanisławy i Tadeusza z ok. 45 r. ślubu,  z pr. o zdrowie i 

Boże błog. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Dz. błag. w int. Rafała z ok. 25 r. urodzin, z podz. za łaski, z pr. o dalszą 

opiekę Matki Bożej 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby Seminarium 

Duchownego  i instytucji  diecezjalnych  

2. W przyszłym tygodniu zbiórka do puszek przed kościołem wyznaczona na 

Wydział Teologiczny w Opolu  

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

Kostki  

4. W czwartek święto św. Stanisława Kostki – patrona Polski  

5. W piątek o 18.00 Msza św. Szkolna i katecheza  dla klas I Komunijnych  

6. W sobotę pielgrzymka Narodów do Maria Hilf k. Zlatych Hor (Czechy)  

7. W niedzielę w kościele Seminaryjno-Akademickim o godz. 14.00 

pielgrzymka złotych jubilatów małżeńskich  

8. W przyszłą niedzielę na Górze św. Anny dożynki diecezjalne. Msza św. o 

godz. 11.00  

9. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

10. Spotkanie Marianek w sobotę o godz. 11.00 w salce parafialnej  

11. Podziękowania za kwiaty ofiarowane do kościoła  

12. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

13. W nowym tygodniu życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa 

 

Remont dzwonów w naszym kościele 

W połowie  lat  sześćdziesiątych – a więc około 50 lat temu, proboszcz ks. Antoni Liszka  

zamówił trzy nowe dzwony ; 

DIVINA PROVIDENTIA – BOŻA OPATRZNOŚC  

SANCTA HEDVIGIS - ŚW. JADWIGA  

SANCTE JOSEPH – ŚW. JÓZEF 

Od czasu budowy kościoła a więc od ponad 130 lat dzwoni dzwon SANCTE CATHARINA 

- ŚW. KATARZYNA. 

Poświęcenie nowych dzwonów nastąpiło 7 stycznia 1968 roku. 



W okresie  ostatnich  lat wskutek zużycia  instalacji  elektrycznej oraz silników - dzwonił 

tylko jeden dzwon - Boża Opatrzność. Stąd zaistniała konieczność wymiany napędu 

wszystkich dzwonów w naszym kościele parafialnym. Po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu 

firmy  przystąpiono do realizacji tego projektu.   

W miesiącu lipcu i w pierwszym tygodniu września została wykonana ta inwestycja. 

Wymienione zostały między innymi: JARZMA czyli  stalowe zawieszenie wszystkich 

dzwonów, nowe ŁOŻYSKA, nowe  SERCA DZWONÓW jak również rozwiązano kwestię 

podstawową  czyli NAPĘD  Z WYKORZYSTANIEM POLA MAGNETYCZNEGO - BEZ  

UŻYCIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH z wszystkimi  nowymi instalacjami - 

czujnikami i wszelkimi zabezpieczeniami. 

Ponadto zakonserwowano - pomalowano konstrukcję drewnianą wieży aby mogła przetrwać 

kolejne lata i pokolenia. 

Przed  przystąpieniem do tych prac nasi Parafianie – Fachowcy zrobili  nowy stabilny – 

mocny strop z grubych desek i zakupiono  nową drabinę. 

Święty tygodnia – św. Cyprian 

Św. Cyprian, biskup, męczennik, urodził się w Kartaginie (Tunezja). Był 
człowiekiem wykształconym. z zawodu adwokat. Po przyjęciu chrześcijaństwa został 
kapłanem, a później przez aklamację miasta biskupem Kartaginy. Jako duszpasterz 
musiał stawić czoło prześladowaniom i wewnętrznym sporom. Dzięki swej świętości 
i wiedzy wywierał poważny wpływ na Kościół zwłaszcza w Afryce. Jego 
korespondencja z papieżem Korneliuszem stanowi świadectwo prymatu biskupa 
Rzymu. W czasie prześladowań za cesarza Waleriana został aresztowany i zesłany na 
pustynię koło Curubis (257). Sprowadzony do Kartaginy, został ścięty mieczem 14 
września 258 roku w obecności wiernych. W tym samym czasie w Rzymie odbywało 
się przeniesienie relikwii św. Korneliusza. Imiona obu męczenników wymienia się 
w Kanonie rzymskim. 
W IKONOGRAFII św. Cyprian przedstawiany jest w szatach biskupich. Jego 
atrybuty: biskupi krzyż, księga, gałązka palmowa, miecz, paliusz, pastorał. 

Humor 
Właściciel gospodarstwa agroturystycznego zwraca się do turysty: 
- Tutaj co rano będzie pana budziło pianie koguta. 
- To niech go Pan nastawi na dziesiątą! 

Na budowie, podczas szkolnej wycieczki: - Bardzo ważne jest noszenia kasków. 
Znałam chłopca, który nie nosił kasku. Pewnego dnia spadła mu cegła na głowę i 
zabiła go na miejscu. Znałam też dziewczynkę, która chodziła w kasku i gdy spadła jej 
cegła na głowę, uśmiechnęła się i poszła dalej. Na to odzywa się Jasiu: - Ja ją znam. 
Mieszka w naszym bloku. Do tej pory chodzi w kasku i się uśmiecha 

Żebrak do przechodnia: - Może rzuci pan złotówkę? - Nie mam pieniędzy... - To weź 
się do roboty, łachudro! 

Siedzi sobie facet w barze i czyta gazetę, a przed nim stoi zupa. Do baru wpada drugi 
facet strasznie głodny. Patrzy i widzi ze tamten pierwszy czyta gazetę i w ogóle nie 
pilnuje zupy. Bierze łyżkę i zaczyna jeść. Je i je aż na dnie widzi - leży grzebień. Tak 
go ten grzebień obrzydził, że zwymiotował. W tym momencie pierwszy podnosi 
głowę znad gazety i pyta: 
- Co, pan też doszedł do grzebienia? 


