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XXII Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg św. Marka 7,1-8.14-15.21-23. 

Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z 

Jerozolimy. 

I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie 

obmytymi rękami. 

Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli 

sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. 

I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych 

zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, 

naczyń miedzianych. 

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie 

postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?» 

Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest 

napisane: "Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. 

Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi". 

Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie 

obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie». 

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i 

zrozumiejcie. 

Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co 

wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. 

Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, 

zabójstwa, 

cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, 

głupota. 

Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym». 

 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 31. 8. 2015  

7. 00 Za ++ Bronisławę i Franciszka Wolny, ++ Franciszkę, Edmunda, Pawła i 

Stefana Jończyk, + Norberta Ozimek i za ++ krewnych 

18. 00 Za + Mieczysława Kozłowski – od rodziny Polaków 

 Wtorek 1. 9. 2015 – bł. Bronisławy – dziewicy 

Rozpoczęcie nowego Roku Szkolnego i Katechetycznego 
16. 00 Spowiedź św. dla kl.IV i dzieci ze szkół podstawowych 

17. 00 Spowiedź dla szkół ponadpodstawowych 

18. 00 Msza św. z ok. rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego i Katechetycznego w 

int. wszystkich uczących się, za rodziców, nauczycieli i wychowawców. Po 

Mszy św. poświęcenie tornistrów dla kl. I 

 Środa 2. 9. 2015  
18. 00 Za + Sebastiana Miśkiewicz w 30 dz. po śm. 

 Czwartek 3. 9. 2015 – św. Grzegorza Wielkiego – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 - Za + Józefa Okos, Manfreda Ciołek, rodziców, teściów i rodzeństwo  

- O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii 

17. 00 Godzina Święta 

18. 00 Za ++ z rodzin Tokarz – Janetzko i za + Jana 

 Piątek 4. 9. 2015 – I pt m-ca  
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców, za Dobrodziejów i w int. Chorych 

18. 00 Za + Barbarę Buczma – od cioci Stanisławy, wuja Ryszarda z Gostynia 

 Sobota 5. 9. 2015 – I sob. m-ca 
7. 00 Do Niepokalanego Serca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców 

11. 00 Różaniec o pokój na świecie, za Kościół, za Ojca Świętego i za 

prześladowanych chrześcijan 

13. 00 Ślub: Michał Gruntowski i Iwona Szaforz 

14. 00 Ślub: Rafał Wyszyński i Dobrawa Babiak 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MBF z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Teresy Mika z ok. 80 r. ur.  

- Za + Jana Brysz, syna Henryka, synową, zięcia, rodziców Rusin Paweł, 

Marię i Edwarda Hermanowicz oraz za ++ z całego pokr. i d.op.  

- Za + Bronisława Królikowskiego w 4 r. śm., za + żonę Danutę Królikowską  

i za ++ z całej rodziny oraz pokr.  

- Za ++ Franciszka i Eligię Bienias, córkę, synów, synową, zięciów, wnuków i 

d.op.  

- Za + Marię Bisgiel, ++ rodziców Ferdynanda i Agnieszkę Demarczyk, 

teściów Józefa i Wiktorię Bisgiel oraz ++ krewnych  

- Za + ojca Henryka Adamiec, dziadków Franciszka i Paulinę Adamiec, Józefa 



i Konstantynę Mencel, za teściów Urban i d.op. 

 Niedziela 6. 9. 2015 – XXIII Niedziela Zwykła 
8. 00 Za + ojca Wilhelma Pasoń, żonę Annę, córkę, zięcia, dziadków i za ++ 

kapłanów oraz d.op. 

10. 30 Za + Romana Roczek w rocznicę śmierci, za ++ rodziców, teściów, szwagra 

Jerzego, za ++ Bogumiłę i Jana Kieljan oraz za + Urszulę Kieljan i d.op 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBF z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. 

w int. Moniki Passoń z ok. 30 r. ur., za rodziców, rodzeństwo i bliskich  

Pozostałe ogłoszenia 
1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do naszego kościoła  

2. Serdeczne podziękowania za kolektę parafialną na malowania naszego 

kościoła  

3. W poniedziałek wspomnienie bł. Bronisławy, patronki diecezji  

4. Dzieci i młodzież uczącą się zapraszam na Spowiedź św. i na Msze św. z 

ok. rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego i Katechetycznego – wtorek 

godz. 18.00. Zapraszam także rodziców, nauczycieli i wszystkich 

związanych z procesem wychowania i edukacji  

5. Przeżywamy I czwartek, piątek i sobotę. W czwartek o 17.00 Godzina 

Święta  

6. W pierwszy piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00  

7. W sobotę po porannej Mszy św. Modlitwa III Zakonu Świeckich  

8. W przyszłą niedzielę 6 września w kościele WMSD (Opole, ul. Drzymały 1 

a) o  godz. 14.00 pielgrzymka srebrnych jubilatów małżeńskich  

9. Tegoroczne dożynki parafialne będą miały miejsce 13 września  

10. W nowym tygodniu na czas pracy i nauki  niech Pan Bóg ma w swej opiece 

i   niech wszystkim błogosławi  

11. Zaprasza się wszystkich kibiców w niedzielę 30 sierpnia o godz. 17.00 na 

mecz piłkarski pomiędzy Groszmalem a Stalą Zawdzkie 

Patron tygodnia – św. Rozalia 

 Św. Rozalia, dziewica, pustelnica (ok. 1130-1165/1170?). Była pustelnicą, 

żyjącą w grocie na Sycylii. Do dnia dzisiejszego jest czczona w świątyni 

wybudowanej na miejscu jej życia, modlitwy, śmierci. Według starej opowieści 

urodziła się na zamku Olivella w pobliżu Pergamo, jako córka księcia służącego 

królowi Normanów Rogerowi II. Przed jej urodzeniem matka otrzymała polecenie we 

śnie, aby nazwała ją Rozalia, będzie bowiem najpiękniejszym kwiatem rodu i wyspy 



Ponieważ rodzice przynaglali ją do małżeństwa, uciekła z pałacu na pobliską górę i 

tam zamieszkała, prowadząc życie pełne pokuty i wyrzeczeń. Nie przyzwyczajona do 

surowego życia zmarła młodo. 

W IKONOGRAFII św. Rozalia przedstawiana jest z postacią, która pisze na ścianie jej 

imię. Atrybutem Świętej są: czaszka, grota, w której mieszkała, wieniec z róż. 

 

List św. Jakuba 1,17-18.21b-22.27. 

Bracia moi umiłowani: Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały 

zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. 

Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego 

stworzeń. 

A przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić 

dusze wasze. 

Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi 

samych siebie. 

Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i 

wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów 

świata. 

Humor 

Wyszedł Polak na spacer ze swoim psem - jamnikiem.  

Był jak na jamnika za długi.  

Spotkał Rosjanina, który miał boksera.  

Oba psy rzuciły się na siebie.  

Cały z walki wyszedł jamnik.  

Zdziwiony Rosjanin proponuje:  

- Dam ci 3000 zł za tego jamnika!  

- Nie nie...  

- Dam ci 5000 zł za tego jamnika!  

- Nie, nie. Ja musiałem dać 10000 zł za operację plastyczną tego krokodyla! 

Wraca ze szkoły do domu Jasiu.  

- Tato, tato pani zadała pytanie i tylko ja się zgłosiłem.  

- Tak? Brawoooo, a jakie to było pytanie?  

- Kto nie odrobił zadania domowego? 


