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XXVI Niedziela Zwykła  
Kiedy dwaj chłopcy słyszą wezwanie: „Idź dzisiaj i pracuj w winnicy”, jeden 

odpowiada „tak”, ale nie idzie. Drugi mówi „nie”, ale „opamiętał się” i idzie. 

Zwróćcie uwagę na te dwa słowa kluczowe: dzisiaj i opamiętał się, i pomyślcie o tych, 

którzy w tym momencie otaczają Jezusa. On sam jest zaproszeniem Boga, 

zaproszeniem najpotężniejszym: „Dzisiaj słuchajcie Mnie, słuchając mojego Syna”. 

Niektórym wydawało się do tej pory, że mówią Bogu „tak”, w rzeczywistości jednak 

mówili Mu „nie” nie wiedzieli, jak naprawdę mówi się Bogu „tak”. Z tego punktu 

widzenia faryzeusze znajdowali się dokładnie w takiej samej sytuacji jak nierządnice. 

Wszyscy oni stali wobec ogromnej szansy, że oto mogą nareszcie powiedzieć Bogu 

„tak” natychmiast (dzisiaj): wystarczy, że będą słuchali Jezusa. Nierządnice rzucają 

się na tę szansę, faryzeusze nawet nie drgnęli. 

W jaki sposób możemy wytłumaczyć tak odmienne reakcje? Wszystko zawarte jest w 

słowach „opamiętał się”. Ażeby powiedzieć Bogu „tak”, trzeba najpierw dostrzec, że 

w tym momencie mówimy Mu „nie”. Niełatwo się do tego przyznać. Najlepszym, 

tym, którzy tak jak faryzeusze starają się żyć dobrze, grozi niebezpieczeństwo, że 

będą przekonani o swojej bliskości z Bogiem i nie przyjdzie im do głowy, że powinni 

się opamiętać, zmienić. Dla nierządnic ich „nie” wypowiadane Bogu było tak 

oczywiste, że nie wahały się, gdy zobaczyły, w jaki sposób mogą powiedzieć Mu 

„tak” natychmiast. 

Św. Jan Paweł II o rodzinie 

„Małżonkowie, w zakresie swego życia moralnego, są powołani do ustawicznego 

postępu, wiedzeni szczerym i czynnym pragnieniem coraz lepszego poznawania 

wartości, które prawo Boże chroni i rozwija, oraz prostą i szlachetną wolą kierowania 

się nimi w konkretnych decyzjach” (FC 34). 

W katolickich księgarniach pojawia się coraz więcej wartościowych publikacji o 

wychowaniu, intymności małżeńskiej, komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów. 

Warto po nie sięgać i przez to zadbać o duchowy rozwój. 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  29. 09. 2014 – św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała - 

święto 
7. 00 Za ++ rodziców Pawła i Gertrudę Klik, córkę Małgorzatę, za ++ Martę 

Mylek, męża Józefa, pokr. i d.op.   

18. 00 Za + ojca Stanisława Pasoń, za + żonę Różę Pasoń, syna Alfreda i za ++ z 

pokr.   

Wtorek  30. 09. 2014 – św. Hieronima – kapł. i dra K. 
18. 00 Za + Kazimierza Malon w I r. śm. i za ++ rodziców 

18. 30 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. III Gimnazjum 

Środa  1. 10. 2014 – św. Teresy od Dzieciątka Jezus – dz. i dra K. 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Do Miłosierdzia Bożego za + żonę, matkę i babcię Krystynę Woszek w 

rocznicę śmierci, aby dobry Bóg obdarzył ją wieczną szczęśliwością 

Czwartek  2. 10. 2014 – św. Aniołów Stróżów – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 O nowe powołania do kapłaństwa i zakonu 

17. 00 Godzina Święta  

17. 30 Nabożeństwo różańcowe  

18. 00 Za + Bertę Wowro w rocznicę śmierci, męża Pawła i za + kuzyna Joachima 

Świerc oraz pokr. i d.op. 

Piątek  3. 10. 2014 – I pt. m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców, za Dobrodziejów naszego  

kościoła i w int. naszych Chorych 

17. 00 Nabożeństwo różańcowe z udziałem dzieci 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. 

za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. rodziny Kuc 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 
Sobota  4. 10. 2014 – św. Franciszka z Asyżu – I sob. m-ca 

7. 00 Do Niepokalanego serca NMP w int. Ofiarodawców i Czcicieli   

15. 00 Dz. błag. do B.Op. MB Różańcowej  w int. Stanisława Wójcik z ok. 85 r. ur., 

za żonę, dzieci z rodzinami, za wnuki, prawnuki i w int. Anity i męża 

Sebastiana z ok. 10 r. ślubu oraz za córkę Emilkę 

17. 00 OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe    

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. Jadwigi z ok. 75 urodzin, za męża  Józefa i  

synów z rodzinami  

- Dz. błag. do B.Op. MB Różańcowej w int. Joanny i Marka w 10 r. ślubu, za 

córkę Julię, za rodziców, dziadka i w int. całej rodziny prosząc o zdrowie, 

pomyślność i o wszelkie potrzebne łaski  

- Za + matkę Janinę Ludynia w 20 r. śm., + ojca, dwóch braci, siostry i za ++ 

z całego pokr.  



- Za ++ rodziców Annę i Józefa Knopp, za ++ z pokr. i d.op.  

Niedziela  5. 10. 2014 – Odpust Parafialny  
8. 00 Dz. błag. do B.Op. MB Różańcowej z podz. za otrzymane łaski, z pr. o 

dalszą Bożą opiekę i zdrowie w int. Patrycji i Krzysztofa z ok. 10 r. ślubu  

oraz w int. synów Łukasza i Tobiasza   

11. 00 UROCZYSTA SUMA ODPUSTOWA  

- Do Matki Boskiej Różańcowej w int. żyjących Parafian, Gości, za nasze 

Rodziny prosząc Boga za jej wstawiennictwem o wszelkie potrzebne łaski  

- Dz. błag. w int. Franciszka Franczok z ok. ur., za żonę Hildegardę i za 

dzieci z rodzinami 

16. 00 Nabożeństwo różańcowe   

16. 30 - Za + męża Ernesta Pansa, za ++ rodziców, siostry i za ++ krewnych i d.op.  

- W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich o zdrowie i Boże błog. – w int. 

Braci i Sióstr i o nowe powołania do Wspólnoty   

 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną przeznaczoną na 
nowy  napęd dzwonów w naszym kościele  

2. Bóg zapłać za zbiórkę do puszek przed kościołem z ubiegłej niedzieli 
wyznaczoną na Wydział Teologiczny w Opolu (tzw. zbiórka jesienna). 
Wpłynęło na ten cel 437 Zł i 50 Gr  

3. W poniedziałek Święto świętych Michała, Gabriela i Rafała Archaniołów  
4. Przez cały październik zapraszam na nabożeństwo różańcowe. Każdego 

dnia o  godz. 17.30 - przed wieczorną Mszą św.  
5. Przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i sobotę. Czcicieli Serca Pana 

Jezusa zapraszam na comiesięczną spowiedź św.  
6. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9.00  
7. W sobotę w Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy Pielgrzymka Caritas 

Diecezji   Opolskiej, woluntariuszy i pielęgniarek  
8. W przyszłą sobotę i niedzielę na Górze św. Anny Pielgrzymka Orkiestr 

Kalwaryjskich, a niedzielę hodowców gołębi pocztowych  
9. We wtorek po mszy św. wieczornej spotkanie kandydatów do 

bierzmowania z klas III Gimnazjum  
10. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru w kościele  
11. W piątek o 18.00 Msza św. Szkolna i katecheza dla klas I-Komunijnych  
12. Zebranie Marianek w salce parafialnej w sobotę o godz. 11.00  
13. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 12.00  
14. Kolekta odpustowa na bieżące wydatki parafialne  
15. Kaznodzieją odpustowym będzie Ojciec Jezuita ks. Ryszard Ożóg  
16. Podziękowania za kwiaty ofiarowane do kościoła  
17. Zachęcam do kupna prasy katolickiej i kalendarzy na przyszły rok 2015  
18. W nowym tygodniu życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa 



Opowiadanie - Ogrodnik 

Dwaj badacze z pewnego towarzystwa geograficznego którzy przemierzali niezbadaną 
dżunglę, natknęli się na zaskakujący widok. 
Rząd potężnych drzew zakrywał wspaniały ogród. Był doskonale zaplanowany, z 
alejkami, klombami kwiatów, schodami, fontannami i drzewami obsypanymi 
owocami. Całość w doskonałym porządku. 
Zauroczeni obaj badacze zaczęli szukać ogrodnika. Ale w urzekającym ogrodzie nie 
było ani śladu ogrodnika! Przeszukali wszystko i dokładnie przejrzeli ogród, od 
środka i na zewnątrz. Żadnego ogrodnika! 
- Musi być jakiś niewidzialny ogrodnik! - uznał pierwszy z nich i aby tego dowieść, 
odwołał się do ogrodzenia, psów, elektrycznych pułapek. Nic z tego. 
- Ogrodnik nie reaguje na wstrząsy elektryczne, bez przeszkód przechodzi przez 
ogrodzenia, a psy nie są w stanie wyczuć zapachu - stwierdził. 
Drugi był agnostykiem. Nie widział żadnej różnicy między ogrodnikiem 
niewidzialnym i w wiecznej ucieczce, a takim ogrodnikiem, którego wcale nie było. 
- Ostatecznie ogród mógł się sam ukształtować! Obaj jednak byli niezadowoleni i 
pełni wątpliwości. 
Później nadeszła grupa prostych ludzi. Przeszli ogrodowymi alejkami pełni zdumienia 
w oczach i w sercach, i świętowali chwilę, kiedy to w dżungli znaleźli porządek i ład! 
Zredagowali zalecenia, które zobowiązały do troski o ogród. Uznali, że porządek w 
ogrodzie i w nich samych jest taki sam: oba zestrajały się niczym melodia z 
akompaniamentem; oba były częścią symfonii życia. 
Na koniec ci ludzie opowiedzieli historię pewnego Ogrodnika, który wszystko 
stworzył i który powierzył im ogród.  

Śweięty tygodnia – św. Rafał Archanioł 

Św. Rafał archanioł. Przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z "siedmiu 

aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański".  Występuje 

w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu 

Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. 

Ratuje go z wielu niebezpiecznych przygód, przepędza demona Asmodeusza, 

uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Św. Rafał archanioł ukazuje dobroć 

Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór Anioła Stróża. 

Patron aptekarzy, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, 

wędrowców, żeglarzy. 

W IKONOGRAFII św. Rafał archanioł przedstawiany jest jako młodzieniec bez 

zarostu w typowym stroju anioła - tunice i chlamidzie. 

Jego atrybutami są: krzyż, laska pielgrzyma, niekiedy ryba i naczynie. W ujęciu 

bizantyjskim ukazywany jest z berłem i globem. 

 Humor 
Lecą dwa gołębie a obok nich przelatuje odrzutowiec. 
Jeden mówi do drugiego: 
- Ale szybko leci. 
- Też byś tak szybko leciał jak by ci się ogon palił. 


