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XXIV Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg św. Marka 8,27-35. 

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze 

pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» 

Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za 

jednego z proroków». 

On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty 

jesteś Mesjaszem». 

Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. 

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie 

odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, 

ale po trzech dniach zmartwychwstanie. 

A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go 

upominać. 

Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź 

Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie». 

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli kto 

chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i 

niech Mnie naśladuje! 

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu 

Mnie i Ewangelii, zachowa je». 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 14. 9. 2015 – Podwyższenie Krzyża św. - święto 

7. 00 Za + Ks. Proboszcza Mariana Lubas i w pew. int. z ok. urodzin 

 Wtorek 15. 9. 2015 – Najświętszej Panny Bolesnej - święto 
18. 00 Za + Małgorzatę Kampa w rocznicę śmierci, córkę Barbarę, syna Jana i za ++ 

z pokr. 

 Środa 16. 9. 2015 – św. męczenników Korneliusza pap. i 

Cypriana, bpa 
18. 00 Za + Alfreda Langosz w rocznicę śm, za + syna Klaudiusza Langosz, za ++ 

rodziców Alojzego i Jadwigę Słowik, za ++ Marię i Józefa Winterfeld i za ++ 

z pokr. oraz d.op. 

 Czwartek 17. 9. 2015 – św. Roberta Bellarmina, bpa i dra K. 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Dz. błag. w int, Jerzego z ok. 60 r. ur. i za ++ rodziców oraz pokr.   

 Piątek 18. 9. 2015 – św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona 

Polski - święto 
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA, int wolna  

Katecheza dla kl. III 

 Sobota 19. 9. 2015 – św. Januarego, bpa i m. 
15. 00 Ślub: Bartosz Michałowski i Kamila Stojecka 

16. 00 Ślub: Tomasz Kunicki i Alicja Majchrowicz 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Aleksandra Baszczyn, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych i w int. całej rodziny  

- Za + Feliksa Piechota w 8 r. śm., za + rodziców, rodzeństwo i za dusze 

czyśćcowe  

- Za + Józefa Miksik, żonę Hildegardę, za ++ z rodziny Miksik – Świerc i 

d.op.  

- Za + Barbarę Buczma w 30 dz. po śm.  

- Za + Lidię Okos w rocznicę śmierci, jej + matkę, ojca i chrzestnych  

- Za ++ Franciszkę i Pawła Lyra, córkę Elfrydę, za zięcia Jana i za z pokr. oraz 

d.op.  

- Za + matkę Elżbietę Kindler w 7 r. śm., za + ojca Pawła, brata Henryka, 

bratową Teresę i za ++ z rodzin Kindler - Sobota oraz d.op.  

- Za + Edeltrudę Wicher, syna Józefa, rodziców z obu stron i za ++ z rodzin 

Pielenga  – Wicher  

- Za + męża, ojca i dziadka Guido Płaczek, za ++ rodz. Płaczek – Standke, ich 

dzieci, dziadków i Martę Halubczok 

 Niedziela 20. 9. 2015 – XXV Niedziela Zwykła – Dzień Środków 

Społecznego Przekazu 
8. 00 Za + męża Gerharda Bernat z ok. ur., za jego ++ rodziców, teściów i pokr. 



10. 30 - I Kapłan: Za + Pawła Labisz, rodz., teściów, ++ rodzeństwo, pokr. i d.op.  

- II Kapłan: Dz. błag. do B.Op. MBF. z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i 

Boże błog. w int. Magdaleny i Jana Matuszek z ok. 55 r. ślubu, za córki z 

rodzinami i za ++ z obu stron 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Dz. błag. w int. Justyny i Tomasza Ledwig w 1 r. ślubu i o wszelkie Boże 

błog. dla całej rodziny 

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

zbiórkę do puszek przed kościołem wyznaczoną na Wydział Teologiczny w 

Opolu  

2. W poniedziałek Święto Podwyższenia Krzyża św., uroczystość patronalna 

katedry opolskiej. Procesja z relikwiami Krzyża Św.  

3. We wtorek wspomnienie MB Bolesnej  

4. Od wtorku do czwartku Triduum dla dzieci i młodzieży ku czci św. 

Stanisława Kostki  

5. W piątek święto św. Stanisława Kostki – patrona Polski  

6. Diecezjalne dożynki na Górze św. Anny za tydzień w niedzielę 20 września 

o godz. 11.00  

7. W sobotę o godz. 11.00 zebranie Marianek  

8. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

9. Naszym Gospodarzom słowa podziękowania za przygotowanie i 

przyozdobienie kościoła na dożynki i za wszelkie dary ofiarowane na stół 

plebanijny  

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

i niech wszystkim błogosławi  

11. Zaprasza się kibiców w niedzielę 13 września o godz. 16.00 na spotkanie 

piłkarskie pomiędzy Groszmalem a KS Górażdże 

Patron tygodnia – bł. Zygmunt Szczęsny 

 Błogosławiony Zygmunt Szczęsny Feliński urodził się 1 listopada 1822 

roku w Wojutynie w diecezji łuckiej na Wołyniu. Był siódmym z jedenaściorga 

dzieci Gerarda i Ewy z Wendorffów. W jedenastym roku życia stracił ojca, a pięć 

lat później jego matka z racji swej działalności patriotycznej została deportowana 

na Syberię. Po ukończeniu gimnazjum Zygmunt studiował matematykę w 

Moskwie i nauki humanistyczne na Sorbonie i w College de France. 



W 1851 roku powrócił do kraju i wstąpił do Seminarium Duchownego w 

Żytomierzu, skąd po roku został wysłany do Akademii Duchownej w 

Petersburgu. Tam przyjął święcenia kapłańskie 8 września 1855 roku, po których 

pracował duszpastersko i objął katedrę filozofii. 6 stycznia 1862 roku bł. Pius IX 

mianował go arcybiskupem metropolitą warszawskim. Po objęciu rządów 

przystąpił do systematycznej pracy nad odrodzeniem religijnym i moralnym w 

powierzonej sobie archidiecezji, przeprowadził reformę programów nauczania w 

Seminarium i Akademii Duchownej. Dbając o wychowanie oraz nauczanie 

dzieci i młodzieży założył w stolicy sierociniec i szkołę, które oddał pod opiekę 

założonego przez siebie w 1857 roku Zgromadzenia SS. Franciszkanek Rodziny 

Maryi. Odważnie broniąc wolności Kościoła i uciśnionego ludu, po upadku 

powstania styczniowego 14 czerwca 1863 roku został usunięty ze stolicy i 

zesłany przez władze carskie do Jarosławia nad Wołgą. Po dwudziestu latach w 

1883 roku abp Feliński uzyskał wolność bez możliwości powrotu do Warszawy. 

Mianowany przez Leona XIII arcybiskupem tytularnym Tarsu przeżył dwanaście 

lat w Dżwiniaczce na terenie diecezji lwowskiej. Pełen pogody ducha, prostoty, 

pokory i ubóstwa rozwinął tam działalność duszpasterską, oświatową i 

dobroczynną wśród ludu polskiego i ukraińskiego jako apostoł pokoju, zgody i 

ewangelicznego braterstwa. Zmarł 17 września 1895 roku w Krakowie. Od 1921 

roku jego ciało spoczywa w podziemiach Archikatedry Warszawskiej 

przeniesione z cmentarza w Dżwiniaczce. Ojciec Święty Jan Paweł II 14 

kwietnia 2001 roku ogłosił dekret heroiczności cnót. 

18 sierpnia 2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Arcybiskupa Zygmunta 

Szczęsnego Felińskiego Błogosławionym. 

Humor 

Profesor do początkującego lekarza: 

- Przeciez pana pierwszy pacjent wyzdrowiał, nie rozumiem więc, dlaczego jest pan 

zdenerwowany? 

- Bo nie mam pojęcia, panie profesorze, co mu pomogło.... 

 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik: 

 - Małgosiu, co to za wzór? 

 - To jest... No, mam to na końcu języka... 

 - Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy... 


