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22. – 28. 09. 2014 r. 

XXV Niedziela Zwykła – Dzień Środków 

Społecznego Przekazu 
„Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - 

wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad 

waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi”. 

Jeśli coś zrozumiałem, to jednocześnie oswoiłem. Nie 

zaskoczy mnie za bardzo, nie zburzy skrzętnie 

poukładanego porządku w myślach i sercu. Jeśli 

zrozumiałem, to wiem czego mogę się spodziewać. 

My, ludzie XXI wieku, nie lubimy tajemnicy. Nie 

chodzi o sekret, z którym idzie w parze zobowiązanie 

do dyskrecji. Nie lubimy tajemnicy, czyli czegoś lub 

Kogoś, kto wymyka się naszym narzędziom 

badawczym, definicjom, schematom. Nienazwany i 

Nieopisany powoduje poczucie niepewności, może 

pewnego rodzaju lęk, pokorę. Czy w odniesieniu do 

Boga taki stan człowieczej duszy nie nazywaliśmy 

kiedyś bojaźnią Bożą? Przed Nim brakuje słów i pewności, że za chwilę będzie 

tak, a nie inaczej. Jest poczucie, że On widzi więcej, może więcej i intuicyjnie 

zginające się przed Nim kolana. „Jeśli nie Ty, to kto?”. 

Bóg nie ma nic wspólnego z ironicznie obojętnym nauczycielem, który 

pozostawiłby intelektualny głód podopiecznych bez zaspokojenia. Boże myśli 

nie są naszymi, ale jeśli cokolwiek ma moc dostrajania naszych myśli do 

zamiarów Najwyższego to najpewniej jest to żywe Słowo Boże. Kiedy się nim 

karmimy, mocą Ducha samo zaczyna w nas pracować. 

 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  22. 09. 2014  

7. 00 Za + Michała Koziura, jego ++ rodziców, za ++ Władysława i Jadwigę 

Płuska, ich rodzeństwo, za ++ dwóch szwagrów, dwie szwagierki i d.op.   

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Agnieszki i Rafała w 5 r. ślubu, za syna 

Kamila i rodziców z obu stron, rodzeństwo prosząc o zdrowie i wszelkie 

Boże błog. 

Wtorek  23. 09. 2014 – św. Ojca Pio z Pietrelciny, kapłana 
17. 15 Spotkanie modlitewne do św. Ojca Pio – zaprasza się czcicieli św. Partona   

18. 00 Za + matkę Ernę Pietruszka, jej + męża Jerzego i za ++ krewnych, pokr. i 

d.op. 

18. 30 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. I i II Gimnazjum 

Środa  24. 09. 2014  
7. 00 Za ++ rodz. Pawła i Gertrudę Kornek, wnuka Karola, synów Alfreda i Jana, 

zięcia Helmuta i za ++ z rodz. 

18. 00 Za ++ Franciszkę i Pawła Lyra, córkę Elfrydę, zięcia Jana i za ++ z całego  

pokr. 

Czwartek  25. 09. 2014 – bł. Władysława z Gielniowa 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Franciszka Matuszek z ok. ur. i za ++ z rodziny Matuszek - Datko 

18. 00 Za + męża Alfreda Langosz w rocznicę śmierci, za + syna Klaudiusza  

Langosz, rodz. Jadwigę i Alojzego Słowik, za ++ Marię i Józefa Winterfeld 

Piątek  26. 09. 2014 – św. męczenników Kosmy i Damiana 
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + Kazimierza Krzyżostan – 

od chrześnicy z Kutna 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 
Sobota  27. 09. 2014 – św. Wincentego a Paulo, kapłana 

7. 00 Za ++ Marię i Franciszka Klik i ich rodziców oraz za ++ z pokr.   

15. 00 Ślub i Msza św. Andrzej Galla i Patrycja Zych 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z pr. o dalsze 

zdrowie i Boże błog. w int. Piotra Sitnik z ok. 40 r. ur., za żonę Ewę, za 

dzieci, rodziców, rodzeństwo i w int. całej rodziny  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Igę Imiołczyk oraz za Ewelinę i 

Krzysztofa w 4 r. ślubu  

- Za + rodziców Stanisławę i Mieczysława Długosz, za ++ ich rodziców i za 

rodzeństwo  

- Za ++ rodziców Annę i Józefa Kotula oraz za + Agnieszkę Smolin i dusze  

czyśćcowe  

- Za + Halinę Sperling zd. Czernik w 1 r śm.  

- Za + męża Pawła Kondziela, ++ rodzeństwo, jego ++ rodziców, krewnych  

i d.op.  

- Za ++ rodziców Annę i Franciszka Bednorz, + siostry, + brata, + męża 

Edwarda Holewa i za ++ z pokr.  



- Za + Lucynę Jazienicką w I r. śm. i o zdrowie w int. Andrzeja  

- Za + syna Reinharda Hadrian, który zmarł za granicą, za jego ojca, za ++ z 

rodz. Śmiech – Darocha – Hadrian – Markowski i d.op. 

Niedziela  28. 09. 2014 – XXVI Niedziela Zwykła  
8. 00 Za ++ rodz. Wincentego Josek, żonę Marię, ich ++ rodziców, rodzeństwo,  

krewnych, za ++  rodziców Piotra i Annę Dussa, syna Jana i d.op.   

10. 30 Za + matkę Martę Garbela w 13 r śm., męża Pawła, syna Józefa i zięcia 

Norberta 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Jana Grzyszczok, za ++ rodziców Jana i Marię Gittner, braci Eryka i  

Piotra, szwagra Gintera i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna przeznaczona na nowy napęd 
dzwonów w naszym  kościele  

2. Bóg zapłać za dzisiejszą zbiórkę do puszek przed kościołem, wyznaczoną 
na Wydział Teologiczny w Opolu (tzw. zbiórka jesienna) i za kolektę 
wyznaczoną na budowę kościołów i jałmużnę postną z całego roku  

3. Nasz odpust parafialny ku czci Matki Boskiej Różańcowej będziemy 
przeżywać w niedzielę 5 października  

4. We wtorek po mszy św. wieczornej spotkanie kandydatów do 
bierzmowania z klas I i II Gimnazjum  

5. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  
6. W piątek o 18.00 Msza św. Szkolna i katecheza dla klas I Komunijnych  
7. Od piątku do niedzieli na Górze św. Anny Pielgrzymka Dzieci Maryi z 

rejonu Opole i Kluczbork  
8. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 12.00  
9. Podziękowania za kwiaty ofiarowane do kościoła  
10. Zachęcam do kupna prasy katolickiej i kalendarzy na przyszły rok 2015  
11. W nowym tygodniu życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa  
12. Zaprasza się kibiców w niedzielę 21 września o godz. 16.00 na mecz 

pomiędzy Groszmalem a Orłem Źlinice 

Opowiadanie - Wybryk 

Kobieta złożyła ręce w trąbkę i przykładając je do ust, zawołała w kierunku grupy 
mężczyzn, którzy niezmordowanie szli do przodu. 
- Czy chłopiec jest z tobą? 
Mężczyzna, silny typ o łagodnym i serdecznym wyglądzie, odpowiedział: 
- Nie. Myślałem, że jest z wami. 
Kobieta zatrzymała się i zaczekała, aż przejdzie rozgadana grupa kobiet. Coraz 
bardziej zmartwiona zagadywała wszystkie: 
- Nie widziałyście mojego syna? Kręciły głową. Żadna go nie widziała. 
Zatrzymała się na środku drogi, a mężczyzna doszedł do niej. Kobieta była 
zaniepokojona i podenerwowana: 
- Skoro jest już mężczyzną, powinien być z tobą! 
Mężczyzna spokojniej odpowiedział: 
- Ale jest ciągle przywiązany do ciebie! - głos jednak zdradzał pewne zaniepokojenie. 



- Mogłeś zwrócić uwagę, nie? 
- Ja? Skoro ty zawsze bierzesz go w obronę! 
- Kto to mówi! To wy trzymacie zawsze razem! 
Mężczyzna i kobieta spojrzeli na siebie. Ich twarze złagodniały. 
- Wybacz mi! 
- Ty mi przebacz! 
Uścisnęli się. 
- Wracajmy, może się znajdzie? 
- Nie martw się - powiedział mężczyzna - jest bystry. 
Wrócili w kierunku miasta, które o zachodzie przybierało purpurowe i złote barwy. 
Był rok 12. Chłopiec miał na imię Jezus. 

Śweięty tygodnia – bł. Włądysław 

Bł. Władysław z Gielniowa, kapłan, zakonnik (ok. 1440-1504). Urodził się 
w Gielniowie koło Opoczna. Studiował na Akademii Krakowskiej. Mając 22 lata 
wstąpił do bernardynów w Warszawie, gdzie przyjął imię zakonne Władysław. 
W kilka lat później został kapłanem. W Krakowie pełnił funkcję prowincjała. Brał 
udział w kapitułach generalnych zakonu - w Urbino (1490) i w Mediolanie (1598). 
Życie jego było przepełnione modlitwą i duchem pokuty. Miał szczególne 
nabożeństwo do Męki Pańskiej. Zapamiętano go jako płomiennego kaznodzieję. Był 
jednym z pierwszych duchownych, który wprowadził do Kościoła język polski 
poprzez kazania i poetyckie teksty. Tradycja przypisała mu autorstwo wielu 
pobożnych pieśni. W 1504 roku został gwardianem przy kościele św. Anny 
w Warszawie. Tutaj umarł wkrótce po ekstazie, jaką przeżył podczas kazania, które 
głosił w Wielki Piątek. Beatyfikowany w 1750 roku. Klemens XIII ogłosił bł. 
Władysława patronem Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litwy (1759). Od 
1962 roku jest patronem Warszawy. 

Humor 
Przed przejściem dla pieszych stoi trzęsąca się starowinka o laseczce. 
Obok młodzian. 
- Chłopcze, przeprowadzisz mnie na drugą stronę? 
- Oczywiście, babciu. Zaraz się zapali zielone światło... 
- Na zielonym, to se sama przejdę! 

Teściowa do dzieci: zapiszę wam cały majątek pod warunkiem, że pochowa 
mnie sam papież i to w Watykanie. 
Zięć zerwał się od stołu natychmiast i gdzieś pognał. 
Wraca za kilka dni i oznajmia zdyszany, ale radosny: Nie pytajcie mnie 
gdzie byłem, z kim rozmawiałem i ile zapłaciłem! 
A mamusia niech się szykuje na... czwartek! 

Dzwonek do drzwi... Kobieta otwiera, a tu tuż za progiem stoi żebrak. 
- Dzień dobry Pani, czy poratowałaby Pani biednego człowieka kawałkiem suchego 
chleba? 
Kobieta spojrzała na niego z litością i mówi: - O widzi pan! Właśnie zrobiłam tort, to 
panu dam kawałek. - Nie, nie! Proszę się nie fatygować, suchy chleb w zupełności 
wystarczy. 
- Ale, proszę pana, jutro może się zdarzyć taka sytuacja mnie i wtedy może to pan 
mnie poratuje. Po dłuższym okresie sporu żebrak w końcu zgodził się przyjąć kawałek 
tortu. Idzie z nim przez ulicę i mruczy pod nosem: - Torcik! Cholera torcik...! A po co 
mi torcik? Jak ja teraz przez niego denaturat przepuszczę?! 


